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كاركردهاي زيباشناختي ويژگيهاي فرهنگي سرزمين هند
)در شعر فارسي تا قرن نﻬﻢ(
 -١مهدي دهرامي
چكيده
ويژگيهاي كمتر سرزميني است كه مانند هند در شعر فارسي انعكاس يافته باشد بهگونهاي كه

در كﻬنترين اشعار فارسي و در همه ادوار و انواع مختلف ادبي خصوﺻيات اين سرزمين پرشگفتي
دستمايه شاعران در ساخت تصاوير و مضامين شعري بوده است .هدف اين مقاله بررسي تصاوير
و مضاميني است كه شاعران از خصوﺻيات سرزمين هند خلق كردهاند .اين مقاله با روش توﺻيفي
تحليلي ضمن نشان دادن سير و تاريخچه كاربرد ويژگيهاي سرزمين هند ،به بررسي سير تحول

تصاوير و مضاميني پرداخته كه شاعران با كاركردي هنري از خصوﺻيات اين سرزمين خلق كردهاند.
از ابتداي شعر فارسي ،ويژگيهاي متنوع هند ذهنيت و تخيل شاعران را به سمت كاربرد هنري آنﻬا

واداشته است .در دوره غزنويان به ﺻورت چشﻢگيري هند در شعر فارسي انعكاس يافته و بعد از
آن ويژگيهاي هند به عنوان پشتوانه شعر جاي خود را در شعر فارسي مستحكﻢ ساخته است .اين
ويژگيها در دستههايي مانند نام شﻬرهاي هند و خصوﺻيات آنﻬا ،ابزار و محصوﻻت هند ،دين و
مذاهب ،اعمال و رفتار ،خصوﺻيات ظاهري هنديان و امثالﻬﻢ جاي ميگيرد كه بعدي ادبي يافته و
موجب خلق كنايات ،تركيبات ،استعارات ،تشبيﻬات ،مضامين و شبكه منسجﻢ تناسباتي شده كه

بدون شناخت حوزه فرهنگي هند نميتوان آنﻬا را كامل درك كرد.

كليدواژههﺎ :سرزمين هند ،تصويرسازي ،پشتوانه شعر ،كاركردهاي زيباشناختي ،بﻼغت

______________________________
 -١استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جيرفت
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*اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي به شماره  7-٩٦-٧٨١٦است كه با بﻬرهمندي از اعتبارات پژوهشي
دانشگاه جيرفت انجام شده است.
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 -١مﻘدمﻪ
سرزمين هند به دليل تنوع گياهان و جانوران ،وجود مذاهب و فرهنگهاي مختلف ،قدمت

ديرينه ،زيباييهاي طبيعي و ويژگيهاي ديگر ،همواره سرزمين شگفتيها و عجايب بوده و زبان
مردم را به تحسين آن واداشته است .مقدسي هنگامي كه وﺻف ناحيه سند و هند ميرسد ميگويد:
»اينجا سرزمين زر و بازرگاني است .داروها ،وسايل ،پانيد ،محصوﻻت شگفت ،برنج و موز ارزاني
را با داد ،انصاف و سياست ...و كاﻻهاي ديگر و سود و درآمد سرشار را با سر فرازي و بازرگاني و

ﺻنعت جمع دارد .مركزش زيبا با نﻬري خوب و اخﻼقي نيكوست .جز با پذيرش خطرهاي دريا و
ﺻحرا و تحمل رنج و دلتنگي نتوان بدان رسيد)«.مقدسي ،١٣٨٥،ج (٧٠١ : ،٢نام اين سرزمين با

اسطورهها و افسانههاي فراواني گره خورده است آنچنانكه هبوط حضرت آدم)ع( را در اين سرزمين
مي دانند و معتقدند هنوز آثار پاي آن حضرت در باﻻي كوه راهون هويداست).ر.ك سيرافي١٣٨١ ،
 ٢٤:و نيز مجملالتواريخ و القصﺺ (٤٦٦: ١٣١٨،از ديدگاه قدما سرزمين هند سرمنشا گياهان،
جانوران و احجار قيمتي فراواني است كه از آنجا به نواحي مختلف و جاهاي دوردست ﺻادر شده

است).از جمله ر.ك .حدودالعالﻢ من المشرق الي المغرب (٣٧٥-٣٧٨ :١٣٦٠،اين سرزمين همواره

با شگفتيهاي عجيبي همراه بوده و افسانههاي متعددي از اين سرزمين در منابع مختلف آمده است.
آنچنانكه رامﻬرمزي در قرن چﻬارم كتابي در ذكر عجايب هند نگاشته است ،مينويسد» :خداوند
تبارك و تعالي عجايب و شگفتيهاي جﻬان را به قسمت تقسيﻢ كرد و نه قسمت را به مشرق عالﻢ

بخشيد و يك قسمت را به مغرب و شمال و جنوب عطا كرد و باز از نه قسمت عجايب مشرق،

هشت قسمت را به ممالك هند و چين اختصاص داد«)رامﻬرمزي (١ :١٣٨٨،با آنكه مردم اين سرزمين

تا جاي ممكن مانع نشر علوم و دانستههاي خود ميشدهاند و به تعبير ابوريحان »در طبع آنان نسبت

به چيزهايي كه مي دانند بخل و خساست نﻬفته است و در نگﻬداري و ﺻيانت دانستههاي خود
حتي در ميان خودشان نيز افراط ميكنند تا چه رسد به افراد بيگانه«)بيروني (٢١ : ١٣٧٦،اما باز علوم

و فرهنگ آنﻬا به حدي بوده كه مردماني از سرزمينهاي ديگر براي كسب آن به هر مشقتي تن
دادهاند كه نمونه آن ميتوان به آوردن كليله و دمنه با تﻼش برزويه طبيب اشاره كرد كه به تعبير

نصراﷲ منشي »آن را به حيلتها از ديار هند به مملكت پارس آوردند«)منشي (١٩ :١٣٨٨،به هرحال
عجايب و ويژگيهاي هند در شعر فارسي به حدي است كه با فرهنگ ادبي شعر فارسي آميخته
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شده و در دورههاي مختلف ،شاعران به عنوان يكي از پشتوانه شعري ،در خلق تصوير و مضمون و
پروراندن انديشههاي خود از ويژگيهاي اين سرزمين پرشگفتي بﻬره گرفتهاند.
 -١-١بيﺎن مسﺎلﻪ و سواﻻت تحﻘيق
شگفتيهاي سرزمين هند موجب شده شاعران توجه خاﺻي به اين سرزمين داشته باشند و از
خصوﺻيات اين سرزمين عرﺻهاي گسترده براي پروراندن انديشه و عواطف و اغراض شعري خود
فراهﻢ سازند و از اين طريق عﻼوه بر تقويت بعد هنري سخن خود ،پشتوانه شعري خود را نيز عمق

و ژرفا ببخشند .مسئله اﺻلي اين مقاله آن است كه نشان دهد كاربرد اين موضوع در شعر فارسي از
كدام دوره آغاز شده و چه سيري داشته و مﻬمترين ويژگيهاي اين سرزمين كه با كاركردي هنري
در شعر فارسي انعكاس يافته كدام موارد است؟
 -١-٢اهداف و ضرورت تحﻘيق
هدف اﺻلي اين تحقيق نشان دادن جايگاه سرزمين هند در شعر فارسي است كه اين خود

نشانگر آن است كه فرهنگ غني و ويژگيهاي فراوان اين كشور جزيي از فرهنگ و پشتوانه ادبي
فارسي شده است .هدف ديگر اين مقاله نشاندادن مﻬارت و خﻼقيت شاعران در استفاده از دانشها

و اطﻼعات خود از سرزمينهاي ديگر و چگونگي بﻬرهبرداريهاي هنري از آنﻬاست.
 -١-٣روش تفصيلي تحﻘيق

اين مقاله با روش توﺻيفي تحليلي انجام گرفته است .ابتدا با مطالعه و بررسي شعر نزديك به

سي شاعر از دورههاي مختلف تا قرن نﻬﻢ)پيش از سبك هندي( از جمله شﻬيد بلخي ،رودكي،
كسايي ،عماره مروزي ،ناﺻرخسرو ،فرخي سيستاني ،منوچﻬري ،سنايي ،سعدي ،مولوي ،حافظ و...

ويژگيهاي مختلف سرزمين هند استخراج شد ،سپس مواردي كه شاعر با آنﻬا برخوردي هنري
داشت ،دستهبندي گشت .در ادامه با مراجعه به كتابهاي سنتي بخصوص جغرافياي قديﻢ كه

ويژگيهاي هند در آنﻬا منعكس شده ،در مورد هركدام توضيحاتي گردآوري و در پايان سير تحول
و تكامل تصاوير و مضامين شعري برپايه ويژگيهاي سرزمين هند نشان داده شد.
 -١-٤پيشينة تحﻘيق
در مورد خصوﺻيات و ويژگيهاي سرزمين هند و شﻬرهاي آن از گذشته كتابهاي زيادي
نگاشته شده است كه برخي از آنﻬا مانند تحقيق ماللﻬند و سلسلهالتواريخ به ﺻورت مستقل به اين
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سرزمين پرداخته و در برخي ديگر نيز در ﻻبهﻻي كتاب مطالبي در مورد آن نگاشتهاند كه از آن
جمله است كتابﻬاي حدودالعالﻢ من المشرق الي المغرب از مولفي ناشناخته ،البلدان اثر احمد ابن

ابي يعقوب و غيره .اين آثار كه ارزشهاي خاص خود را داراست به دليل موضوع آنﻬا ،به تاثير
خصوﺻيات هند در مضامين شعري فارسي نپرداختهاند .بيشتر تحقيقات پيرامون سرزمين هند در

شعر فارسي محدود به يكي از سبكهاي شعر فارسي است كه برخي محققان آن را سبك هندي نام

نﻬادهاند .در اين تحقيقات نيز بيشتر دﻻيل مﻬاجرت شاعران يا چگونگي نفوذ زبان فارسي به هند و
شﻬرهاي آن مدنظر قرار دادهاند؛ مانند مقاله »كشمير و زبان فارسي«) (١٣٩٣از فاطمه وظيفهدان
مﻼشاهي در فصلنامه مطالعات شبه قاره كه به چگونگي ورود اسﻼم و زبان فارسي و شاعران
پارسيگوي آن سرزمين پرداخته است .از اين ميان برخي نيز به انعكاس برخي از وجوه فرهنگي

هند در شعر شاعران سبك هندي پرداختهاند .باباﺻفري و سالميان در مقاله»ستي و بازتاب آن در

ادب فارسي«) (١٣٨٧منتشرشده در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشﻬد ،به بررسي انعكاس
رسﻢ ستي يا ساتي)خودسوزي زن در مرگ همسر( با تاكيد بر سبك هندي پرداختهاند .اين محققان

بررسي خود را محدود به يك رسﻢ ساخته و كاركردهاي هنري آن را مدنظر قرار ندادهاند ،در حالي

كه شاعران فارسي از دورههاي نخست شعر فارسي و حتي قبل از غزنويان و حملههاي متعدد
سلطان محمود به هند ،با اين سرزمين آشنا بوده و به طرق مختلف از ويژگيهاي مختلف اين

سرزمين در شعر خود ياد كردهاند و بسياري از وجوه فرهنگي هند كه در شعر هندي انعكاس يافته
پيش از نمود سبك هندي جزو بنمايههاي شعر فارسي قرار داشته است .بنا به جستجويي كه انجام
شد تاكنون تحقيقي با اين موضوع كه سير تكامل فرهنگ هند را از منظر زيباشناختي مورد بررسي

قرار داده باشد ،انجام نگرفته است.
 -٢سير ويژگيهﺎي هند در شعر فﺎرسي
كﻬنترين اشعار فارسي دري به دوران طاهريان و ﺻفاريان باز ميگردد كه البته از برخي شعرا
ابياتي انگشتشمار از گزند روزگار محفوظ مانده است و نميتوان از آن اندك پي برد كه چه هنگام
سرزمين هند ذهن شعرا را به خود جلب كرده باشد .با وجود اين ،در اين اشعار اندك نيز ويژگيهاي
مختلفي از هند انعكاس يافته و از اين ميتوان احتمال داد كه ديگر شعرا نيز رغبتي به اين موضوع
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داشتهاند .براساس اشعار بجا مانده نخستين كسي كه از ويژگيهاي هند ياد كرده شﻬيد بلخي)وفات

 (٣٢٥است كه شاعران زيادي از جمله رودكي مقام او را ستودهاند .شﻬيد گويد:
اگر تو را ملك هنـدوان بديدي مـوي

سجود كردي و بتخانههاش بركنـدي
)شﻬيد بلخي ،نقل از دبيرسياقي(١١ : ١٣٧٤،

پس از وي رودكي در چﻬار بيت به موضوع مورد بحث اشاره داشته است؛ از جمله:
به تيغ هندي گو دست من جدا بكند

اگــر بگيــرم روزي مـن آستيـن تو را
)رودكي(٦٦ : ١٣٧٣،

دل خسته و بسته مسلسل مويي است

خون گشته و كشته بت هندويي است
)همان(١١٨:

شاعران ديگر اين دوره از جمله ابوالعﻼ ششتري ،ابوطاهر طيببن محمد خسرواني ،عماره مروزي

و كسايي نيز از خصوﺻيات هند در شعر خود بﻬره گرفتهاند .در شعر اين شاعران كه از برخي از
آنﻬا تنﻬا چند بيت باقي مانده به خصوﺻياتي مانند زيبايي زنان كشمير ،بتخانههاي هند ،تيغ هندي
و خال هندي اشاره شده و برپايه آنﻬا تصوير و مضمون پرورده شده است .در دوره غزنويان اشاره

به هند بسامد فراواني يافته بهگونهاي كه ميتوان يكي از خصوﺻيات سبكي اين دوره را اشاره به
سرزمين هند دانست .اين امر بيتاثير از حمﻼت پياپي محمود به هند نيست زيرا شاعران مداحي
همچون فرخي سيستاني و منوچﻬري و عنصري شرح جنگهاي او را نيز بيان كردهاند و همين امر
موجب شده از خصوﺻيات هند بيشتر آگاه شوند .البته مقصود اين مقاله كاربرد واقعي هند در شعر

نيست بلكه مواردي است كه شاعران برخوردي شاعرانه با هند داشتهاند واﻻ در شاهنامه نيز بارها

نام اين سرزمين مذكور است .به هرحال در شعر اين دوره خصوﺻيات زيادي از جمله غﻼم و برده
بودن ،كفر ،جنگجويي ،نام شﻬرهاي مختلف هند ،پاسبان بودن هندوها و غيره در شعر وارد شد.
در اين دوره در بسياري موارد اين عناﺻر كيفيتي ادبي نيافته و در معناي حقيقي به كار رفتهاند و
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شاعر سعي كرده ممدوح را براي حمله به هند تحريك يا حمله او را وﺻف كند؛ آنچنانكه فرخي

سيستاني در مدح محمود گويد:

ســپــه بــرده انــدر دل كــافــرســتـان
ز هـنـدوسـتـان اﺻـل كـفـر و ضـﻼلـت

خـــطـــر كـــرده در روزگــار جــوانــي

بــريــده بــه شــمـشــيـر هـنـدوسـتـانـي

)فرخي سيستاني(٢٤٥ : ١٣٦٣،
در قصيده ديگري سلطان محمود را اين سان به فتح هند تحريض ميكند:
مـا را ره كــشــمـيــر هـمـيآرزو آيـــد

ما ز آرزوي خويـش نتــابـيـﻢ بـه يـك مـوي

شـاهـي اسـت به كشمير ،اگر ايزد خواهـد

امسال نـيارامـﻢ تــا كــيــن نـكــشــﻢ زوي

گاهست كـه يكبـاره بـه كشـمـير خرامـيﻢ

از دست بـتان پـﻬـنـه كنـيﻢ از سـر بـت گـوي

غـزوست مرا پـيـشه و همـواره چنـين بـاد

تـا من بوم از بدعت و از كفــر جـﻬـان شـوي

خاري كه بـه من در خلـد اندر سفر هـنـد

بـه چون بـه حضر در كف من دسته شبـوي

كــوه و دره هـنـد مــرا ز آرزوي غــــزو

خوشتـر بود از بـاغ و بـﻬـار و لـب مـرزوي

)همان(٣٨٣:

بعد از دوره غزنوي خصوﺻيات هند به عنوان موتيف و پشتوانه ادبي در شعر فارسي جاي خود
را مستحكﻢ ساخته و كمتر شاعري است كه از اين خصوﺻيات در خلق مضامين و تصاوير شعري
بﻬره نگرفته باشد .گستردگي و تنوع آن موجب شده كه در همه انواع ادبي وارد شود.آنچنانكه سنايي

از آن در پروراندن انديشههاي عرفاني استفاده كرده و برپايه تنوع و گستردگي موجودات و جانوران
سرزمين هند اين انديشه را تبيين ساخته كه روح ميتواند بر هرچيزي آگاه شود:
ديده گويد تا چه ميجويد برون از لوح روح

نفس گويد تـا چـه مـيخوانـد بـرون دل ذكا

آنچه بـيـرون است از هندوستان هﻢ كـرگدن

و آنچه افزون است از ده هفتخوان هﻢ اژدهـا

روح دانـد گشـت گرد حلقـه هفـت آسمـان

ذهن داند خواند نقش نفخ جـان چون انـبيـا

)سنايي(٥١ : ١٣٦٢،

از همين منظر در متون عرفاني گاه هندوستان تعالي يافته و نماد عالﻢ معنويات و سرمنزل مقصود
شده است .مولوي در حكايت طوطي و بارزگان براي تبيين انديشه »موتوا قبل ان تموتوا« از اين

كاركردهاي زيباشناختي ويژگيهاي فرهنگي سرزمين هند در شعر فارسي تا قرن ﻧﻬﻢ
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نماد بﻬره گرفته و عﻼوه برآن بارها اين سرزمين را در غزليات در معناي نمادين عالﻢ معنويات و

منزل حقيقي روح انسان به كار برده است:

رفتﻢ سفـــر باز آمدم ز آخـر به آغاز آمــدم

ﺻحـراي هندسـتان تو ميـدان سـرمستان تـو

در خواب ديد اين پيل جان ﺻحراي هندستان تو

بـكـران آبـسـتـان تــو از لـذت دسـتـــان تـو

پيش از او خاقاني نيز اﺻطﻼح »هند معني« را به كار گرفته است:
من همي در هند معـني راست هﻢ چون آدمﻢ

)مولوي(٨٠٢:١٣٧٦،

وين خران در چين ﺻورت كوژ چون مردم گيا
)خاقاني(١٨:١٣٨٢،

در قرن هفتﻢ سعدي آموزههاي اخﻼقي و تربيتي از آن اخذ ميكند و گاه برخي از انديشههاي انساني

و واﻻي هندوان را در شعر خود منعكس ميسازد:
چه نيكو زده است اين مثل برهمن

بود حرمت هر كس از خويشتن
)سعدي( ٤٥٥: ١٣٨٥،

در دورههاي ديگر حتي شعر معاﺻر نيز به اقتضاي موضوعات شعري ديگر بيتوجه به خصوﺻيات

هند نبودهاند.

 -٢-١كﺎركردهﺎي هنري خصوصيﺎت هند در شعر فﺎرسي تﺎ قرن نهم
تنوع نمود ويژگيهاي هند در شعر فارسي بسيار گسترده و وسيع است ولي ميتوان مﻬمترين
موارد را در چند حوزه نام شﻬرها و مناطق هند و خصوﺻيات آنﻬا ،محصوﻻت هند و اعمال و رفتار

هنديان تقسيﻢ كرد .قابل ذكر است به مواردي اشاره شده كه جنبه ادبي يافته است.
 -٢-٢سﺎخت تصوير و مضمون برپﺎيﻪ محصوﻻت و حيوانﺎت هند

هند سرزمين پﻬناوري است و به دليل داشتن جنگلها ،زمينهاي حاﺻلخيز و خصوﺻيات

جغرافيايي و زيستمحيطي متنوع محصوﻻت مختلف و منحصر به فردي در آن به عمل ميآمده كه
ﺻدور آنﻬا به سرزمينهاي ديگر نام هند را نيز به همراه خود ﺻادر ميكرده است .ﺻاحب
حدودالعالﻢ به وجود محصوﻻتي مانند مشك ،عود ،عنبر ،كافور ،جواهر متنوع ،لولو ،ياقوت ،الماس

و نيز حيواناتي مانند فيل ،طاووس و غيره در اين سرزمين اشاره كرده است)حدودالعالﻢ من المشرق
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الي المغرب (٣٥٨-٣٥٧ : ١٣٦٠،ابي يعقوب نيز منشا گلهايي مانند سنبل و قرنفل را اين سرزمين
دانسته و معتقد است از آنجا به ديگرجايها ﺻادر شده است ) يعقوبي .(١٦٣-١٦٢ : ١٣٥٦،به مرور

اين محصوﻻت و حيوانات بعدي ادبي در فرهنگهاي مجاور خود يافته و تصاوير مختلفي برپايه
آنﻬا در شعر سرزمينهاي اطراف خلق شده است .از آن جمله است:

-٢-٢-١سﺎخت تصوير برپﺎيﻪ فلفل و كﺎفور هندي

سرزمين فلفل هندوستان است)ر.ك دهخدا ،ذيل فلفل( و به علت فراواني آن در اين سرزمين
شاعران از آن تصوير كنايي ساختهاند .سعدي اين كنايه را همانند گل به بوستان بردن دانسته ميگويد:
گل آورد سعــدي ســوي بوسـتان

به شـوخي و فلفـل به هندوستان

)سعدي(٣١٠ :١٣٨٥،

خواجو كنايه فلفل بر آتش نﻬادن در معناي بيقرار ساختن به كار گرفته است:
فـلـفـل فكنده است برآتش بنام ما

آن خال هنـدوئـي سيـه مﻬرهباز باز

)خواجوي كرماني(٧٠٨:١٣٦٩،

از آنجا كه در چنين ابياتي نام هند نيز ذكر شده ميتوان پي برد شاعر به منشا اين محصول نيز

توجه داشته و تناسب رعايت كرده است .اين نكته موجب درك شبكه تناسبات و انسجام بيت
ميشود و ارزشهاي هنري و كيفيت ادبي بيت بيشتر آشكار ميشود .به عنوان مثال در بيت زير كه
شاعر از آنﻬا تشبيه ساخته است:

زلف و خﻂ تو با هﻢ هندوستان وطوطي

رخسار و خال مـشـكـين كافور و حب فلفل

)سلمان ساوجي(٥٥٢ :١٣٦٧،

شاعر واژه كافور را نيز به اقتضاي هندوستان ذكر كرده چراكه منشا آن هندوستان است .خاقاني
در اين معني باز ميگويد:

ديدهام كافور كز هندوستان خيزد همي

-٢-٢-٢سﺎخت تصوير برپﺎيﻪ تيغ هندي

تو ز كافور اي عجب هندوستان انگيختي
)خاقاني(٤٦٧:١٣٨٢،

تيغ هندي يا مﻬند شمشير مرغوب و معروفي است كه در هند ساخته ميشده است .اين اﺻطﻼح
نيز در مقام تصويرسازي بارها مورد استفاده قرار گرفته است .از جمله زبان برنده را به تيغ هندي

مانند كردهاند:

كاركردهاي زيباشناختي ويژگيهاي فرهنگي سرزمين هند در شعر فارسي تا قرن ﻧﻬﻢ

طلــب كــردش به خلــوت شاهــزاده

زبان چـــون تيـــغ هندي برگشاده

زبانت از سخن عدل و جور خالي نيست

بلي ز تـيــــغ مﻬنـد گﻬر جا نبود
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)نظامي( ٣١: ١٣٩٠،

)ساوجي(٩٤ :١٣٨٢ ،

همين كاربرد موجب شده تصوير ديگري نيز ساخته شود .فرخي سيستاني زخﻢ هندي را به كار

برده كه مجاز از زخمي است كه از تيغ هندي حادث شود:

كـــرد خـواهي گردن هــر بدسگالي را ادب

زانكه زين پس تو به زخﻢ هندي و تاب كمند

)فرخي سيستاني( ٧٣:١٣٤٩،

-٢-٢-٣تصوير و مضمون برپﺎيﻪ حيوانﺎت هند

از ميان حيوانات مختلفي كه در شعر آمده برخي مانند طوطي ،پيل و كرگدن در بيشتر موارد با نام
هند همراه است و آنچنانكه برخي شاعران اشاره كردهاند اين حيوانات را از هند ميآوردهاند:
بـه جنـگ عدو بـا ملك روز و شب

زمانـي نـيــاســايــد از تــاخــتــن

گـﻬـي رنجـه ز آوردن ژنـده پــيـل

گﻬـي مــانــده ز آوردن كـــرگــدن

)همان(٣٥٠:

اين ويژگي در شعر شاعراني مثل خاقاني به تصوير مبدل شده و وي در مقام استعاره ،از
كافور)استعاره از برف( و پيل)استعاره از ابر( با هﻢ استفاده كرده است و از آنجا كه نام هند را ذكر

كرده به ارتباط اين دو حيوان با هند بيتوجه نبوده است:

كافور و پيل اينك به هﻢ ،پيل دمان كافوردم

كافور هندي در شكﻢ ،بــر دفـع گـرمـا ريـخـتـه

)خاقاني( ٣٨٠:١٣٨٢،

نيز در بيت ديگري پيل را استعاره از ابر و نقش و نگار طوطي را استعاره از سبزهزار گرفته است:

پيل آمد از هندوستان ،آورده طوطي بيكران

اينك به ﺻحـرا زين نشان طوطي است مانا ريخته
)همان(٣٨٠ :

تناسب ميان طوطي و هند موجب شده شاعران همزمان بر اساس اين ارتباط ،تصويرسازي كنند:
روي تـو و خﻂ سبـز آينـه چـيـن و زنـگ

لعل تـو و خـال لـب طــوطـي و هـنـدوسـتان

)خواجوي كرماني(٣١٩: ١٣٦٩،
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پـيـش جمالت منﻢ هـنـدوي جـان بـر مـيان

)خاقاني(٣٣١: ١٣٨٢،

عبارت فيل كسي ياد هندوستان كردن كه كنايه از به ياد گذشته افتادن و انتقال خيال آدمي به چيزي
دور است)ر.ك دهخدا ،ذيل فيل( از همين منظر ساخته شده است:

خــواب جســت و شورش افزودن گرفت

يــاد آمــد پــيــل را هــنــدوســـتـــان

)مولوي(٧٥٤: ١٣٧٦،

خاقاني مقام مدح براي اينكه نشان دهد عدل ممدوح همه سرزمينها را يكسان ساخته از ارتباط

ميان هند و طوطي بﻬره گرفته و چنين مضمونسازي كرده است:
عدلش بدان سامان شده كاقليﻢها يكسان شده

سنقـر به هندستان شده ،طوطي به بلغار آمده

-٢-٣تصوير و مضمونسﺎزي برپﺎيﻪ نﺎم هند و شهرهﺎي آن

)خاقاني(٣٩١ :١٣٨٢،

بيشترين بسامد تصوير و مضمونسازي برپايه سرزمين هند در شعر فارسي از طريق نام اين سرزمين
و مناطق و شﻬرهاي آن است .استعارات و كنايات فراواني از هند و مردم آن در شعر فارسي وجود

دارد كه از مﻬمترين آنﻬا غﻼم بودن و تيرگي و حتي زيبايي مردم آنجاست.

در دوره نخست)يعني شاعران دربار ساماني( در هيچ موضعي به خصوﺻيت غﻼم بودن هندوان

اشاره نشده اما در دوره غزنوي به بعد اين ويژگي بسامد گستردهاي يافته است .به نظر ميرسد اين
امر نيز ناشي از لشكركشيهاي سلطان محمود به هند باشد كه غنايﻢ و غﻼمان بسيار براي او حاﺻل

ميكرد .برده گرفتن از هند موجب شده در شعر فارسي تركيبات و كنايات تازه و فراواني برپايه اين
خصوﺻيت ساخته شود .آنچنان كه در بيت زير هندو بودن كنايه از برده و غﻼم بودن است:
سعــدي از پـرده عشاق چــه خوش مينالد

ترك مــن پــرده برانـداز كه هندوي توام

)سعدي(٧٥٦: ١٣٨٥،

برخي شاعران از اين مرحله گام فراتر نﻬادهاند و با افزودن هندو با واژگان ديگر تركيبات استعارات
ديگري ساختهاند .از آن جمله است هندوي چرخ كه استعاره از سياره زحل است به اعتبار رنگ

سياه اين سياره:

اي به رسﻢ خدمت از آغــاز دوران داشـته

طارم قــدر تو را هنــدوي هفتﻢ چـرخ پاس
)انوري(١٧١: ١٣٧٦،

كاركردهاي زيباشناختي ويژگيهاي فرهنگي سرزمين هند در شعر فارسي تا قرن ﻧﻬﻢ

كشيد مﻬد اين مسند معﻼ را بدوش امشب
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گر اين هندوي هفتﻢ پرده بودي مقبل و محرم

)ساوجي(٥٧١ :١٣٨٢،

به مرور در شعر برخي شاعران از ﺻفات غﻼمان هندو ،تيرگي رنگ را اخذ كردهاند و اين ﺻفت از
تخيل شاعران به دور نمانده است .آنچنانكه تركيباتي طفل هندو و هندوي چشﻢ را استعاره از

مردمك چشﻢ يا چشﻢ سياه قرار دادهاند:

تا نترسند اين دو طفل هندو اندر مﻬد چشﻢ

هنـــدوي چشــﻢ مبيناد رخ تــرك تو باز

زيــر دامــن پوشﻢ اژدرهاي جانفرساي من
)خاقاني(٤١١: ١٣٨٢،

گــر به چين ســر زلفت به خطا مينگـرم

)سعدي(٧٧٨ :١٣٨٤،

باز از همين نوع است هندوي نه چشﻢ در شعر خاقاني كه استعاره از آلت موسيقي ني سياه نه

سوراخ است:

جنبش ده ترك لرزه دار ز شادي

هندوي نه چشﻢ را به بانگ در آورد
)خاقاني(٢١٦: ١٣٨٢ ،

در اشعار غنايي خال را به اعتبار تيرگي به هندو مانند كردهاند .گويا نخست بار رودكي چنين
تصويري به كار گرفته و پيش از او در ابيات پراكنده ديگر شعرا ،چنين تصويري مشاهده نشد:
نيــارم بر كسي اين راز بگشـود

مــرا از خــال هنـدوي تـو بغنــود

)رودكي( ١٨٥ :١٣٧٦،

وجه شبه تيرگي موجب ساخت تصاوير زيادي همچون شب ،گيسو ،كفر و غيره از هندو شده است.
از جمله:
اي ز هندستـان زلفت رهزنـان برخـاسـته

نعره از مــردان مرد و از زنان برخاسـتـه

)مولوي(٨٨٠ :١٣٥١،

به مرور تيرگي هندو در برابر سپيدي ترك يا روم قرار گرفته و موجب شده شاعران براي پروراندن
مضمون تقابل ميان دو پديده مختلف مثل غﻢ و شادي ،روز و شب ،كفر و ايمان از آن بﻬره بگيرند.

براي درك چنين اشعاري بايد به اين تقابل توجه داشت:

هندوي ساقـي دل خويشﻢ كه بزم ساخت

تا ترك غﻢ نتازد كامــروز طوي نيسـت
)همان(٢١٠ :
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وي در جايي ديگر براي بيان اين انديشه كه همدلي از همزباني برتر است از اين تقابل سود جسته:

اي بـــســا هــنــدو و تــرك هــمــزبــان

اي بــسـا دو تـرك چـون بـيـگـانـگـان

-٢-٣-١كشمير و سﺎخت مضمون و تصوير برپﺎيﻪ آن

)مولوي(٩٢ :١٣٨٣ ،

بر خﻼف هند در معناي كلي سرزمين هند ،كه شاعران تيرگي پوست و غﻼم بودن مردم آن را مدنظر

قرار دادهاند برخي شﻬرهاي اين ديار همچون كشمير همواره نماد زيبايي و فريبندگي بوده است.
كشمير »از كثرت آب و سبزه و هواي لطيف و خوبان مليح بﻬشت روي زمين و پرغلمان و حورعين

است و به حسن مثل«)دهخدا ،ذيل كشمير( زيبايي اين شﻬر از گذشته مثل بوده است .بوالعﻼ
ششتري از شاعران عﻬد سامانيان ميگويد:

نام بــت مــن بـازشــناسي بــه تمـــامي

آن بت كه به خوبيش قرين نيست به كشمير
)ششتري ،به نقل از دبيرسياقي(١٧٧ :١٣٧٤،

گستردهترين عرﺻه كاربرد كشمير اشعار غنايي است و آن نمادي است از زنان زيبارو:
بـديـن كمال نـدارند حـسـن در كشـميـر

چـنـيـن بلـيــغ نـدانـنـد سـحـر در بـابـل

به شعر حافظ شيراز مـيرقصند و مينازند

سيه چـشمان كـشميـري و تركان سمرقندي

)سعدي(٣٠٩: ١٣٨٤،
)حافظ(599: ١٣٨٧،

كشمير عﻼوه بر داشتن زيبارويان به داشتن بﻬارخانه)بتخانه(نيز مشﻬور بوده است .عماره

مروزي)وفات  (٣٩٥در وﺻف فصل بﻬار ،به بتخانه داشتن اين شﻬر اشاره كرده است:
بﻬــارخـانه كشـميـريان بـه وقــت بﻬـار

به باغ كـرد همــه نقـش خـويشتن تسليـﻢ
)مروزي ،به نقل از دبيرسياقي(١٩١:١٣٧٤،

-٢-٣-٢سومنﺎت و خلق مضمون

سومنات از بتخانههاي بزرگ هند بوده كه سلطان محمود آن را ويران ساخت .ثروت فراواني در اين

محل بوده كه شاعران به آن اشاره داشتهاند .فرخي گويد:
ز ملك و ملكت چنـديـن امـيـر يـافته بﻬر

ز گنـج بتـكـده سـومــنــات يــافـتـه داد

)فرخي سيستاني(٦٧ :١٣٤٩ ،

كاركردهاي زيباشناختي ويژگيهاي فرهنگي سرزمين هند در شعر فارسي تا قرن ﻧﻬﻢ
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بتخانه بودن آن و ويران شدن آن توسﻂ محمود ،دو ويژگياي است كه در ادب فارسي دستمايه

ساخت تصاوير و مضمون شده است .خواجو با توجه به زيبايي سومنات ،از آن مضموني غنايي
ساخته است:

بت پرستان را محقق شد كه اين خﻂ غبار

از پي نـسخ بـتـان ســومـنــات آوردهاي
)خواجوي كرماني(٣١٨ :١٣٦٩ ،

بعد از ويران شدن اين بتخانه توسﻂ سلطان محمود اين نام بسامد فراواني در ساخت مضامين شعري
يافته و شاعران اين عمل محمود را ستوده و در مدح ممدوح خود به اين حادثه تلميح داشتهاند:

سـومـنـات ظـلــﻢ را مــحــمــودوار

دست انـصـاف تو بر بدعتسراي روزگــار

بـــرق زد تـــا ابـــرســان آمــد بــه رزم

)خاقاني(٣٢٩: ١٣٨٢،

دست مـحمـودست بر بتخانههاي سومنات

)انوري(٢٤: ١٣٦٤،

انوري در جايي ديگر در تعريف و تمجيد مقامات قاضي حميدالدين در مقام تواضع براي پروردن
مضمون برتر بودن و احاطه نثر او بر ديگران از اين حادثه چنين مضمون ميسازد:

هر سخن كان نيست قرآن با حديث مصطفي

از مقامـات حمـيـدالـديـن شـد اكنون ترهات

شاد بـاش اي عنـصر محمـوديـان را روح تو

رو كه تو محـمـود عصـري مـا بتـان سومنات

-٢-٤سﺎخت تصوير و مضمون برپﺎيﻪ جﺎدوي هندوان

)همان(٣٣٤ :

از مﻬمترين ويژگي هاي هنديان كه در شعر فارسي نمود يافته انجام خرق عادت و جادوگري است.
ناﺻرخسرو ميگويد:

ره هنـدوان سـوي نـيــرنـگ و افـسـون

ره رومـيـان زي حـســـاب اســت و الحـان

)ناﺻرخسرو(٣٠٨ :١٣٨٩،

ﺻفت جادوگري موجب شده ،در مقام تصويرسازي چشﻢ معشوق نيز به هندوان جادو شﻬره شود:
فـــرمـــاي بــه هـــنــدوان جــادو

كــــز حـــد نــبـــرنــد سـاحـــري را

)مولوي(٩٧: ١٣٧٦،
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شايد ﺻفت جادوگري براي هندوستان بواسطه شﻬر ماي رواج يافته باشد» .ماي شﻬري بوده در

هندوستان كه موضع ساحران و جادوان بوده همچو بابل«)خلف تبريزي ،ذيل ماي( اين شﻬر نيز
همراه با ﺻفت جادوگري در شعر فارسي بارها در مضمونسازي انعكاس يافته است:
بــرفـت يار و رهي مانــد در بيـابـاني
چنان مگوي وليكن چنان نماي به خلق

كـه حـد آن شناسد به جﻬد جادوي ماي
)دقيقي ،به نقل از فرهنگ رشيدي ،ذيل ماي(

كه ماي از تو بترسد به سند و هند و يمان

-٢-٥سﺎخت تصوير و مضمون برپﺎيﻪ بزرگﺎن هندي

)كسايي(١٠٦: ١٣٦٨ ،

يكي ديگر نمودهاي فرهنگ هند در شعر فارسي تلميح به بزرگان و حكماي هندي است .از اين

ميان راي و برهمن بسامد بيشتري دارند .خواجوي كرماني كيوان را به برهمن مانند ميكند به اعتبار
آنكه هر دو در دير واقعاند)دير آسمان و معبد برهمن( و در مصرع ديگر راي را ذكر ميكند تا ايﻬام
تناسب نيز ايجاد كرده باشد)راي به معناي فكر و انديشه و نيز لقب ملوك هند كه در معناي دوم با

برهمن تناسب دارد(:

كيـوان كه هست بـرهـمـن ديــر شش دري

بـا آن عـلـو مــرتـبــه مـامـور راي مـاسـت
)خواجوي كرماني(٦٣٧ :١٣٦٩ ،

حافظ نيز كه خصيصه مﻬﻢ شعر او وجوه مختلف ايﻬام است از اين ارتباط بﻬره گرفته است:
مــزاج دهـر تـبـه شـد در ايـن بـﻼ حافظ

كجـاسـت فكر حـكـيـمـي و راي بـرهمني

)حافظ(٦٥١: ١٣٨٧،

 -٣نتيجﻪ
سرزمين هند سرزميني پرشگفتي و داراي فرهنگي گسترده است و بخش مﻬمي از پشتوانه شعر
فارسي برگرفته از وجوه مختلف فرهنگي اين سرزمين است بهگونهاي كه بدون توجه به اين فرهنگ
نميتوان به جنبههاي معنايي و زيباشناختي برخي اشعار پي برد .اين وجوه از ابتداي شعر فارسي
وجود داشته و در دوره غزنويان انعكاس اين فرهنگ گسترش چشمگيري يافته و توانسته به عنوان
پشتوانه شعري در خلق و پروراندن مضامين مختلف عرفاني ،غنايي ،تعليمي ،مدحي و ساخت

تصاوير دستمايه شاعران قرار گيرد .مﻬﻢترين وجوه انعكاس يافته اين فرهنگ در زمينههايي مانند
نام شﻬرهاي و خصوﺻيات مردم آنﻬا ،حيوانات و گياهان و محصوﻻت هند ،رفتارها و آداب و

كاركردهاي زيباشناختي ويژگيهاي فرهنگي سرزمين هند در شعر فارسي تا قرن ﻧﻬﻢ
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رسوم و نام بزرگان هندي است كه در ذهن و تخيل شاعران فارسي آميخته شده و ارزشي هنري

يافته است .شاعران از طريق ساخت تصويرهاي كنايي ،استعاري ،تشبيﻬي و نيز ﺻورهاي بديعي
همچون ايﻬام و تلميح ﺻبغهاي هنري بدانﻬا بخشيدهاند.
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