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زبان فارســی به عنوان یکی از تاریخی ترین زبان های 
زنده دنیا، هنوز هم عامل پیوند عاشقان شعر و ادبیات 
در سراسر دنیا با یکدیگر است. اخالق احمد انصاری، مشهور به اخالق آهن، 
پژوهشگر مطالعات هندی - فارسی و شــاعر دوزبانه اردو و فارسی، یکی از 
عاشقان این زبان اســت. از اخالق آهن تاکنون حدود 30جلد کتاب شامل 
تألیف، ترجمه و ویرایش به چاپ رسیده است. او عالوه بر کسب جوایز متعدد 
ملی و بین المللی به خاطر آثار پژوهشی اش، به خاطر مجموعه شعر خود به زبان 
اردو با عنوان »ُسرور«، جوایز معتبری کسب کرده است. او استاد گروه زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلی نو در هندوستان است و 
می گوید اهالی فرهنگ باید برای زنده نگه داشتن فارسی برای نسل های آینده 
با هم همراه شوند. این ادیب هندی، ایران را »وطن دوم« خود می داند و ارتباط 
خود را با جامعه ادبی ایران حفظ کرده است. با این شاعر، نویسنده و پژوهشگر 

فارسی زبان اهل هندوستان درباره زبان و ادبیات فارسی گفت وگو کرده ایم.
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ذاتی زبان فارسی
تا حاال به ایــن فکر کرده اید 
که چرا زبان انگلیسی، زبان 
بین المللــی و اول دنیــا در 
ارتباط برقرار کردن محسوب 
می شود؟ خیلی ساده است؛ 
این یادگار دوره اســتعمار 
بریتانیا و بعــد از آن آمریکا 
بوده است. درست است که امروزه شاید خیلی ها 
تصور کنند که دانستن زبان انگلیسی نوعی پرستیژ 
و کالس و مزیت محسوب می شود و چاره ای هم 
نیســت )چرا که غالب علوم و اطالعات روز جهان 
به این زبان منتشر و منتقل می شود( اما همه کار 
نتیجه قدرت یافتن انگلیسی زبان ها بوده است و 
نه الزاما قدرت فرهنگی آنها. آیا می دانید بخشــی 
از هژمونی حتی فرهنگی اروپا و آمریکا بر دنیای 
امروز، ناشی از قدرت علمی و تکنولوژیک آنها بوده 
و هست؟ تصور کنید اگر آمریکایی ها این حجم از 
تکنولوژی و صنعت و... را نداشتند، اساسا فرهنگ 
آنها هم این چنین رشــد می کرد؟ در نهایت بین 
سینما و موسیقی و دیگر نشانه های فرهنگی آمریکا 
با کشورهایی چون فرانســه و ژاپن و چین و حتی 
ایران و دیگران، واقعا تفاوت عظیمی وجود ندارد. 
ولی اساســا امکانات فراوان و برتری فراوان علمی 
و تکنولوژیک، به همین فرهنگی که آمریکایی ها 
دارند، ضریب نفوذ باالیی بخشــیده است. زبان، 
وابسته به قدرت فرهنگ است. چرا زبان فارسی تا 
به امروز باقی مانده و جزو زبان های رایج و پرگویش 
جهانی اســت؟ به دلیل فرهنگ و تاریخچه ای از 
فرهنگ و اندیشه و تجربیات فرهنگی که در پشت 
خود داشته و دارد. البته که فرهنگ ما امروزه نسبت 
به گذشته چه بسا ضعیف تر و منفعل تر شده باشد، 
اما فرهنگی که هماره تکیه زده به غول هایی چون 
سعدی و حافظ و موالنا و فردوســی و نظامی و... 
است، هیچ گاه نمی تواند ضعیف باشد و همیشه، 
حداقلــی از هژمونی و نفوذ را خواهد داشــت. در 
واقع اینجا زنده بودن زبان هر کشــور یا تمدن یا 
فرهنگی را، به قدرت نرم آن باید نسبت داد و از آن 
باید جویا شد. قدرت نرم هم که غالبا جنبه علمی و 
فرهنگی و هنری و... داشته و دارد. پس اگر امروزه 
خواهان گسترش زبان فارسی، به عنوان نخ تسبیح 
فرهنگ ایرانی هستیم، باید که درجه نفوذ فرهنگی 
خودمان را بســیار باال ببریم. خوشبختانه نفوذ و 
ماهیت فرهنگی ایران در همین منطقه غرب آسیا و 
خاورمیانه، به گونه ای بوده که همیشه جزو اولین ها 
قرار گرفته است. همین امروزه و در همین منطقه، 
شما می بینید که در سنت سینمایی و موسیقایی 
و...، ایرانیان به شدت پیشرو هستند و حتی در سنت 
سینمایی خودشان، که بخشی از قدرت فرهنگی 
و نرم آنها محســوب می شــود، جزو اولین های 
جهان محسوب می شــوند. اما نکته اینجاست که 
در جنبه های دیگر زیســت فرهنگی، ضعف های 
بزرگی داشــته و داریم و باید آنهــا را رفع کنیم. 
حقیقت امر این است که فرهنگ، امری نیست که 
به صورت دستوری بخواهد رشد کند. تا حاال جایی 
دیده اید که اخالقیات به صورت دســتوری رشد 
کند؟ یعنی من به شما یا گروه شما دستور بدهم 
که خوش اخالق باشید یا دیگر عصبانی نباشید و 
همه تان به اینگونه رفتار کنید؟ این شدنی نیست. 
اخالق مبتنی بر الگو و تکرار اســت؛ درست مثل 
فرهنگ. فرهنگ هم باید به صورت نرم گسترش 
پیدا کند و البته در ذات خود، نیاز به قواعدی هم 
دارد که غالبا با قواعد دستوری که امروزه در جاهای 
مختلف دنیا می بینیم، شاید سازگار نباشد. خالصه 
کالم اینکه زبان شــیرین فارســی، قدرت ذاتی 
خودش را دارد. به واقع گذشتگان ما، چنان بذرهایی 
در این خاک کاشته اند که تا سده ها نیز می تواند به 
زندگی خودش ادامه بدهد و مرگ ومیری نداشته 
باشد؛ برخالف چیزی که برخی تصور می کنند. نکته 
جالب اینجاســت که در زبان فارسی، شما امروزه 
برای درک متون گذشته ای چون بوستان و گلستان 
سعدی، نیاز به برگردان های درون زبانی هم ندارید؛ 
درحالی که حتی در زبان انگلیسی چنین مواردی 
چه بسا وجود داشته باشد. یعنی شما اگر بخواهید 
شکسپیر را درک کنید، با زبان انگلیسی امروزین 
قادر نیســتید و باید نوعی برگردان زبان توســط 
انگلیسی زبان ها انجام شود؛ اما امروزه درک اشعار 
موالنا و فردوسی و حافظ و سعدی و...، عموما شدنی 
است، و این یعنی قدرت زبان فارسی. پس امروزه 
وقتی که از زبان قدرت فارسی صحبت می کنیم، 
ادعایی پوچ و مبتنی بر نوعی ناسیونالیسم کور را 
مطرح نمی کنیم؛ داریم از یــک واقعیت تاریخی 
صحبت می کنیم. وگرنه این همه فرهنگ و تمدن و 
زبان در دور و اطراف مان بوده است، چرا آنها به این 
شدت و ماندگاری پیش نرفته اند؟ طبیعی است که 
هر زبان زنده ای، مبتنی بر فرهنگی و گذشــته ای 
اســت و ما نیز دارای چنین چیزی هستیم؛ پس 
نه باید از آن کوتاه بیاییم و البتــه نه تصور کنیم 
که حاال در سطح جهان، بیشترین نیروی ذخیره 
فرهنگی تاریخی را داریم؛ طبیعی اش آن اســت 
که تصور کنیم ما دست کم جزو برترین ها هستیم. 
بخشی از این کشش ذاتی و قدرت ذاتی زبان فارسی 
را، در گسترش امروزه آن نیز می توان مشاهده کرد. 
حقیقت این اســت که برنامه های گسترش زبان 
فارسی امروز ما تعریفی ندارد و بین بود و نبودش 
تفاوتی نخواهد بود. پس اگر عالقه مندانی به سمت 
این زبان می آیند، به دلیل جاذبه های پنهان و ذاتی 
آن است. این، همان نقطه ثقلی است که می تواند 
ما را در دنیای امروز کــه در آن فرهنگ ها در حال 
بلعیدن همدیگر هســتند، نه تنها حفظ کند که 
حتی به پیش نیز براند. و این البته، جدا از بحث های 
ناسیونالیستی رایج است؛ صرفا یک حساب دودوتا 
چهارتای فرهنگی و تاریخی اســت. پس بهتر آن 
نیست که به جای خودتحقیری مشمئزکننده ای 
که این روزها به شدت رایج شده، کمی هم از این 

فرصت ها نهایت بهره  را ببریم؟

عیسی محمدی

    پیشــینه زبــان فارســی در 
هندوستان به چه شکل است؟

همانطور که می دانید، هندوســتان هزار سال 
است که با زبان فارســی آشنایی داشته و مرکز 
این زبان بوده است. به خصوص در زمان معاصر 
صفویان، می بینیم که شاعران و نویسندگان زبان 
فارسی در ایران فعلی و آسیای مرکزی، به دالیل 
سیاســی، تاریخی و فرهنگی به هند مهاجرت 
کردند و این کشور را مرکز زبان فارسی کردند. 
من معتقدم فارسی یکی از زبان های شبه قاره و 
کشور هندوستان بوده است. این پیشینه هزار 
ساله تا امروز زنده مانده و به چندین شکل حفظ 
شده است. منابع بسیاری از علوم مانند تاریخ، 
ادبیات و مذهب در شــبه قاره به فارسی نوشته 
شده اند. با اینکه امروز دیگر زبان فارسی چندان 
زبان متداول و علمی بین مردم هند نیســت، 
در مناطق مختلف این کشــور زبان فارسی در 
دبستان ها تدریس می شود، در حوزه های دینی 
اسالمی آموزش داده می شــود و در دانشگاه ها 
هم اســتادان آن را آموزش می دهند. در تمام 
زبان های متداول هند که ما آنها را زبان جدید 
هند می نامیــم، مانند زبان هــای هندی، اردو، 
بنگال، مراکی، پنجابی و... تأثیر قابل توجه زبان 
فارسی را می بینیم. این زبان ها در زمانی به وجود 
آمدند که فارســی زبان علمی و ادبی هند بود، 
بعضی از این زبان ها هم به شکل گویش بودند 
و بعد به عنوان زبان رشــد کردند و تأثیرپذیری 
آنها از فارسی بسیار طبیعی است. تمام ادبیات 
زبان اردو تحت تأثیر فارســی است، انواع شعر، 
شــروحات و ترجمه ها از فارســی گرفته شده 
و امروز اگر کســی ادعا کنــد متخصص اردو یا 
پنجابی است و آشنایی با فارسی ندارد، ادعایی 

نادرست کرده است.
    خود شما چطور با زبان فارسی 
آشنا شدید و این زبان را آموختید؟

با پیشینه ای که توضیح دادم، باید بگویم من در 
خانواده ای به دنیا آمدم که با زبان فارسی آشنایی 

داشتند. من با فارسی در خانه آشنا شدم و آن را 
یاد گرفتم، شــعر حافظ و سعدی، امیرخسرو و 
خیام خواندم و به فارســی عالقه مند شدم. در 
دوره کارشناسی دانشجوی جغرافی بودم و هر 
وقت خسته می شدم، اشــعار موالنا و حافظ را 
می خواندم و این فراغتی برای من بود که باعث 
می شد انرژی بگیرم. در دوره کارشناسی ارشد 
در دانشگاه جواهر نعل نهرو، به عنوان دانشجوی 
فارســی ادامه تحصیل دادم و در دوره دکتری 
سفری به ایران داشــتم که باعث شد بیشتر از 
قبل عاشق زبان فارسی شوم. تا قبل از آن فقط 
به زبان اردو شعر می سرودم اما بعد از این سفر، 

سرودن به فارسی را هم آغاز کردم.
    شما به چند زبان دیگر هم مسلط 
هستید، چه چیزی در زبان فارسی 
برایتان جذاب بــوده که تمایل به 
نوشــتن و ســرودن به فارسی 

داشته اید؟
من جز فارســی، با زبان های دیگری آشــنایی 
مقدماتی دارم، لهجه هــای مختلف هند، عربی، 
سانسکریت و انگلیسی ازجمله این زبان هاست. 
بارها به دوستانم گفته ام که اگر در دنیا یک زبان 
با شعر پیوند عمیق داشته باشــد، زبان فارسی 
است. فارسی زبان شیرینی است و فارسی زبانان 
برای رشــد آن ســال ها تالش کرده اند. یکی از 
دالیلی که اشعار اردو، اشعار خوب و قوی هستند، 
نزدیک بودن اردو به فارسی است. در دوره رنسانس 
غربی که توجه ها به ادبیات شــرق جلب شــد، 
بزرگان زیادی شیفته شعر و زبان فارسی شدند 
و آثار زیادی ترجمه شد. در هندوستان بیشتر از 
همه جا، شروحات مثنوی موالنا نوشته شده است. 

این معجزه و کرشمه زبان فارسی است.
    در مکالمات روزمره با اطرافیان 

از زبان فارسی استفاده می کنید؟
بله تا حدودی، البته اینجا می بینیم که به مرور 
استفاده از فارسی کمتر می شود. کسانی که به 
اردو، هندی یا پنجابی حرف می زنند، از بعضی 

جمالت فارسی استفاده می کنند و اصطالحات 
و ضرب المثل های فارســی در این زبان ها رایج 

است.
    چطور با روند طبیعی تغییرات 
زبان فارسی، به خصوص تغییراتی 
که در زبان محاوره ای فارسی زبانان 
ایجاد می شــود، ارتبــاط برقرار 

می کنید؟
سؤال جالبی است، من هم به این موضوع توجه 
کرده ام. تقریباً 20سال است که هر سال به ایران 
سفر می کنم و هربار متوجه می شوم که بسیاری 
از اصطالحات، کلمــات و محاورات دچار تغییر 
شده اســت. چرا که در ایران، فارسی زبان زنده 
است. در هند هم قباًل فارســی دچار تغییرات 
می شد اما در 2قرن گذشته که فارسی محدود 
شده به دانشجویان و استادان، دیگر شاهد رشد 
و تغییر این زبان نیســتیم. در هند کتاب های 
کالســیک فارســی تدریس می شــود، خیلی 
اصطالحات هست که در هند در گذشته متداول 
بوده و در فارسی امروز غریب است. اگر فردی با 
آن فارسی هند قدیم با یک ایرانی یا یک اهل زبان 
امروزی صحبت کند، نمی توانند حرف یکدیگر را 
بفهمند. زبان باید مانند یک رودخانه جاری باشد 

و فارسی هم اکنون در هند، آن جریان را ندارد.
    به نظر شما  چطور می توان زبان 
فارسی را، در کشورهایی با پیشینه 
و تاریخ مشــترک، برای نسل های 

آینده زنده نگه داشت؟
این موضوع چالش بزرگی اســت. اگر یک زبان 

شعری از اخالق آهن
دل من به یاد رویت به قرار می نشیند
لب من به ذکر نام تو فگار می نشیند

نگهش ربود جانم، بُگریخت هوش و فکرم
به کجا بیابم آن را که سوار می نشیند؟

چو بدیدمش، فتادم چو سپند اندر آتش
مگر آنکه مُرده باشم که شرار می نشیند

درِ چشم باز دارم به هوای دیدن او
خبری به من رسانید که یار می نشیند
تو بیا که گر نیایی، ز مصیبِت جدایی

دل خون »آهن« مست، خمار می نشیند

تقریباً 20سال است که هر 
سال به ایران سفر می کنم 
و هربار متوجه می شوم که 
بسیاری از اصطالحات، 
کلمات و محاورات دچار تغییر 
شده است؛ چرا که در ایران، 
فارسی زبان زنده است

در کودکی و در دوره ابتدایی تدریس شــود تا 
آخر عمر با فرد همراه خواهد بود. متأسفانه فعاًل 
به اســتثنای برخی مناطق هند مانند کشمیر، 
معموالً در دبســتان زبان های اروپایی تدریس 
می شــود که بعدها هم فراموش می شود بدون 
اینکه مورد اســتفاده قرار بگیرد. این اشتباهی 
از سوی مســئوالن آموزش اســت. افرادی که 
به فارســی عالقه دارند باید بدانند که این زبان 
ارتباط عمیقی با هندوستان دارد و باید از کودکی 
تدریس شود. کشورهای فارسی زبان باید ارتباط 
فرهنگی را با هم پیگیری کنند که تأثیر مثبتی 

در حفظ زبان فارسی خواهد داشت.
    نسل جوان هند چقدر به آموختن 

فارسی عالقه نشان می دهند؟
در دانشــگاه جواهر لعل نهرو، از دوره لیسانس 
اول، تدریس زبان فارسی شروع می شود. تقریباً 
50دانشــجو در این دوره پذیرفته می شوند و از 
بین آنها، تقریباً 40نفر حتی پیشینه زبان اردو 
هم ندارند و تازه از الفبا، یادگیری فارسی را شروع 
می کنند اما آن را تا دوره دکتری ادامه می دهند. 
این اتفاق خوشایندی است. اما از آنجا که اوضاع 
اقتصادی در کشــورها تغییر کرده، فرصت های 
شغلی برای دانشجویان در کشورهای فارسی زبان 
کمتر شده و جوانان زیادی نگران حفظ ارتباط 

خود با فضای ادبیات و زبان فارسی هستند.
    کتاب های تازه شــعر و ادبیات 

ایران را دنبال می کنید؟
بله، بسیاری از شــاعران و نویسندگان ایرانی از 

دوستان من هستند و آثار آنها را می خوانم.

    از بیــن آنهــا آثار کــدام را 
می پسندید؟

از میان معاصــران، نیمــا و پیروانــش مانند 
اخوان ثالث، فــروغ فرخــزاد، احمد شــاملو، 
محمدرضا شــفیعی کدکنی و سهراب سپهری 
مورد عالقه من هستند. از بین شاعران امروز هم 
اشعار دوستانی مانند علیرضا قزوه، فاضل نظری 
و گروس عبدالملکیان را می خوانم و دوست دارم. 
مجموعه شعرهای زیادی از شاعران معاصر ایران 

خوانده ام و دوست داشته ام.
    آخرین کتابی که از شما در ایران 

هم منتشر شده کدام است؟
مجموعه شــعری به نام »نماز عشق«، آخرین 
کتــاب من اســت که در ایــران هم بــه چاپ 
رسیده اســت. این کتاب، گزیده ای از غزلیات و 
شعرهای من است که مؤسسه فرهنگی شاعران 

فارسی زبان منتشر کرده است.
    اثری هم در دست نوشتن دارید؟

چندین کتاب زیر چاپ و در دست نوشتن دارم. 
بیش از 20کتاب پیــش از این دربــاره زبان و 
ادبیات فارسی، تاریخ و فرهنگ به قلم من منتشر 
شده اســت. مثاًل کتاب »تاریخ روزنامه نویسی 
فارســی در هند« را قباًل به اردو نوشــته بودم، 
حاال به زبان فارســی ترجمه شده و آماده چاپ 
اســت. کارهای تصحیح را هم دنبال می کنم، 
مثاًل مکتوبات شیخ کبیر را در هند که از استادان 
دارالشــکوه بوده تصحیح کرده ام.2مجموعه از 
شعرهای اردوی من آماده چاپ است، مجموعه 
منظومی به نام »خرابات« و مجموعه غزلیاتم با 
نام »مســتی« به زودی به مرحله انتشار خواهد 

رسید.
    تا به حال به این فکر کرده اید که 
اگر شاعر، نویسنده یا پژوهشگر 
نمی شدید، چه شــغلی را انتخاب 

می کردید؟
اگر شاعر و نویسنده نمی شدم، احتماالً در یک 
کتابخانه کار می کردم تــا دور و برم پر از کتاب 
باشد، کتاب می خواندم و لذت می بردم. همانطور 
کــه در دوران کودکی در کتابخانــه خانه مان 
ســاعت ها از مطالعه لذت می بردم. سرنوشــت 
من هرگز از کتاب جدا نمی شود و کتاب، عشق 

اول من است.
    تجربه تان از ســفر به ایران چه 

بوده است؟
دوستانم به شوخی مرا مارکوپولو صدا می زنند 
چرا که بسیار به سفر عالقه دارم و کشورهای 
مختلف دنیا را دیده ام. اما مــن به عنوان یک 
هندی، وقتی به ایران می آیم، دلتنگ نمی شوم. 
ایران وطن دوم من است و آنجا اصاًل احساس 
غربت ندارم. ارتباط فرهنگی، زبانی و ادبی که 
هزاران سال است بین ایران و هندوستان وجود 
دارد، عامل این احســاس نزدیکی و آشنایی 
اســت و امیدوارم این ارتباط تقویت شــود و 

پابرجا بماند.

نیلوفر ذوالفقاری

اخالق آهن، شاعر و استاد زبان فارسی در هندوستان، از عالقه اش به شعر و ادبیات ایران می گوید

نماز عشق
دفتر شعر فارسی

این کتــاب کــه گزیده و 
انتخابی از اشعار اخالق آهن، 
به خصوص غزلیات اوست، در 
سال 1399در ایران منتشر 
شده است. او در مقدمه کتاب 
نوشته که این اثر، ادای دین 
کوچکی به شعر و غزل فارسی 
است. این پنجمین مجموعه 
از شــاعران فارســی زبان 
هندوستان است که مؤسسه 
فرهنگی شاعران پارسی زبان 
منتشر می کند. علیرضا قزوه 
مقدمه ای بر این کتاب نوشته 
و تالش های اخــالق آهن را 

ستوده است.

خیام شناسی
پژوهش

کتاب »خیام شناســی« اثر 
اخالق آهن، یک اثر تحقیقی 
و پژوهشی است که درباره 
آثار خیام، شــاعر پرآوازه 
فارســی زبان نوشته شده 
است. این کتاب در سال 2017 
میالدی برای نخســتین بار 
در هندوســتان منتشر شد 
و زبان اصلــی نگارنده، اردو 
بوده است. کتاب 501صفحه 
دارد و مجموعه ای از مقاالت، 
توصیفات و تحقیقات در آن 

گنجانده شده است.

سرور
مجموعه شعر

کتاب »سرور« که با استقبال 
جامعــه ادبی هندوســتان 
روبه رو شده، یکی از مجموعه 
شعرهای اخالق احمد، استاد 
زبان فارسی دانشگاه جواهر 
لعل نهرو اســت که به زبان 
اردو نوشته شده است. این 
مجموعه شعر 176صفحه ای 
که در ســال 2015توســط 
انتشاراتی در دهلی منتشر 
شــده، جوایز ادبی معتبری 
برای شــاعر آن بــه همراه 

داشته است.

آل احمد سرور
نقد و نظر

کتاب مورد نقــد »آل احمد 
سرور نقد و نظر« کتابی است 
که توسط اخالق آهن و سجاد 
اختر گردآوری شده است. در 
این کتاب، نویسندگان مقاالتی 
را که در ســمینار 10اسفند 
1389در سرور صاحب خوانده 
شده است، تدوین و منتشر 
کرده اند. این کتاب در مجموع 
شامل 16مقاله است که 14مقاله 
به زبان اردو و 2مقاله به زبان 
انگلیسی است که در انتهای 

کتاب آمده است.

 مقاالت 
موالنا عرشی

پژوهش
ایــن اثــر پژوهشــی در 
306صفحــه به زبــان اردو 
انتشــار یافته است. کتاب 
در ســال 2007منتشر شده 
است. حکیم عرشی یکی از 
طبیبان طب سنتی و یکی از 
برجسته ترین شاعران فارسی 
و اردو و پنجابی و عربی بود. 
او سال ها به تألیف و تصنیف 
پرداخت و به نگارش مقاالت 
و سرودن اشــعار روی آورد. 
کتب و رسایل بســیاری از 
عربی به اردو و از فارسی به 

اردو ترجمه کرده است.


