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و ادبيات هند در شعر صائببازتاب جنبه  هايي از فرهنگ

∗يحيي كاردگر

 دانشگاه قم
 چكيده

و غيرقابل انكار و هند در طول تاريخ، پيوندي استوار و ادبي ايران بوده پيوند فرهنگي

و فرودهاي بسيار در گستر در.ي روزگاران، استمرار داشته استهو با فراز اين پيونـد

و ادبيات اين عصر،  و گورگانيان هند به اوج خود رسيده كه شعر عصر صفويان ايران

ي اوج شـعر ايـن عصـر اسـت، بـا شعر صائب كه نقطـه. نماي آن استتمامي آيينه

و ادبي اين دو سرزمين را به تصوير كشيــده، بـه هاي بسيار، تعاملهنرمندي فرهنگي

و هند، يكي از ويژگيگونـه و ادبيات ايران هاي بــارز اي كـه در آميختگـي فرهنگ

هاي ادبـي گيري از سنّتههند، بهر گويانپارسي شعر از استقبال: آيـدآن بـه شمار مي

-پذيري از عاشقانهوي هند، تأثيرگكارگيري زبان شعري شاعران پارسياين سرزمين، به
و رسـوم هنـدوان، از و سرانجام بازتاب فرهنـگ، اعتقـادات، آداب هاي ادبيات هند

و فهم جلوه و هند در شعر صائب است كه درك و ادبي ايران هاي بارز پيوند فرهنگي

و گر هاي آن، بدون آگاهي از موارد مـذكور، چنـدان آسـان گشايي پيچيدگيهشعر او

و اين مقاله با جست. نيست و استخراج ابيات مرتبط با موضـوع وجو در ديوان صائب

و دسته و تحليل و بهرهنقد هاي اين حوزه، گيري از پژوهشبندي موارد استخراج شده

و ادبيات هند در شعر صائب، راهيهكوشيده است با معرفي برخي از جلو هاي فرهنگ

و راز شعر او بگشايد . براي ورود به دنياي پر رمز

. شعر، صائب، فرهنگ، هند ادبيات، ايران،: هاي كليديهواژ

 مقدمه.1

و خاسـتگاه و فرهنگـي و هند بـه دليـل اشـتراكات نـژادي و ادبي ايران پيوند فرهنگي
و. دار اسـت ريشـه مشترك دو ملت، پيوندي  ايـن پيونـد اگرچـه در گـذر زمـان، فـراز
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تعامالت فرهنگـي دو مّلـت. گاه از ميان نرفته استفرودهايي را پشت سر گذارده، هيچ
وي تشابهات زباني بين زباندر سايه و ايراني از قبل از اسالم، برجسته بـوده هاي هندي

گشـايي از ني شده كه درصـدد گـرهي محققامايهبعد از اسالم نيز همين تشابهات، دست
و تسهيل اوستازدايي از متون تاريخي يا هويت ملي خود بودند؛ به عنوان نمونه، به ابهام

بعـد از اسـالم نيـز بـا ورود1.توان اشاره كـرد خوانش آن به كمك زبان سنسكريت، مي
و گره و انتقال آن از سوي ايرانيان به سرزمين هند خوردگي زبان اسالم به سرزمين ايران

و گسترش آن در قلمرو هند، تعـامالت فرهنگـي دو ملـت در فارسي با آموزه هاي ديني
و زبان فارسي، گسترش افزونسايه جـا كـه ضـرورت تري يافت تـا بـدآني دين اسالم

تر با سرزمين هند، دانشمندي چون ابوريحان بيروني را برانگيخت كه كتاب آشنايي بيش
در تحقيق ماللهند و فرهنگ هندوان به نگارش درآورد را و فنون و علوم .تمدن

و)ق.ه421.م(هاي سلطان محمود غزنـوي پيوند دو ملّت با جنگ و تسـخير هنـد
بهگسترش ادبيات فارسي در اين سرزمين، خواه ناخواه، رشد افزون اي گونـه تري يافت؛

گـوي در رسـي هاي سلطان محمود غزنـوي، نخسـتين شـاعران فا كه مقارن كشورگشايي
و ادبيـات فارسـي در  و از آن پس نيز بر خيل مشتاقان زبـان سرزمين هند، ظهور كردند

شعر فارسي كـه در هنـد بـا ظهـور شـاعراني چـون ابوعبـداهللا. اين سرزمين افزوده شد
آغاز شده بود، با شعر شـاعراني چـون)ق.ه515-م(و مسعـود سعد سلمان)5ق(نكتي

ل و حسـن)ق.ه725-م(، اميـرخســرو دهلــوي)7ق(ـومكي فخـر الملك عميد الدين
آن)ق.ه738-م(دهلوي و چنان مردمان هند را مجذوب خود كرد كـه به شكوفايي رسيد

و فرزندش كه از فرمانروايان سرزمين هند بودند، قديمي يا بياضترين غياث الدين بلبن
م فــراهم شــعر فارســي را كــه شــامل بيســت هــزار بيــت بــوده، در قــرن هفــت جنــگ
و حوادث بعد از آن، گرهحمله2.آوردند راي مغول و ادبيات دو ملـت خوردگي فرهنگ

و تاب فراگيري زبان فارسي در هنـد چنـان گونهبيش از پيش تقويت كرد؛ به اي كه تب
از)ق.ه894-923(رونقي يافت كه فرمانروايان هند چون سكندر لودي  و بعدها بسياري

و به اين زبان شعر سـرودند پادشاهان گوركاني، خود . به يادگيري زبان فارسي پرداختند
ي ايـن زبـان در هـاي فراوانـي را در حـوزه ضرورت يادگيري زبـان فارسـي، پـژوهش

و زمينه و فرهنگسرزمين هند به دنبال داشت 3.هايي را فراهم آوردي تأليف كتب

و هنـد در زمـان گوركانيـان و ادبي ايران كـه)ق.ه1274-ق.ه932(پيوند فرهنگي
مي)ق.ه1148-ق.ه907(مقارن صفويان  كردند به جايي رسـيد بر سرزمين هند حكومت
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و تقـويت زبان فـارسي بوده كه گويي دربار گوركانيان در اين دوره، مركز اصلي ترويج

گرايـي داشـته اسـت؛ از ايـن روي،ي فارسـي تر از دربار صفويان، دغدغـهو حتي بيش
همگام با شاعران ايراني مهاجر يا مسافر به سرزمين هند، در گسترش گويان هند، فارسي

و ادبيات هند كوشيدند و پيوند آن با فرهنگ . زبان فارسي
هاي شعر فارسي بودنـد، بـدون گويان هند از آغاز، تحت تأثير سنّتهرچند فارسي

و سنّت و ادبيات اههاي بومي خود نيز بودترديد، حامل فرهنگ و يز اين راه، زمينـه اند
و ادبي هند فراهم آوردهآميختگي شعر فارسي را با سنتدر اگـر شـعر. اندهاي فرهنگي

گوي هند را در كنار شعر شاعران مسافر يا مهـاجر بـه هنـد، اين دسته از شاعران فارسي
و درك بخشـي از عرصه و هند بدانيم، بـه ناچـار، فهـم و ادبيات ايران ي پيوند فرهنگ

و ادبيات هند استظرافت و لطايف شعر فارسي در گرو فهم فرهنگ ايـن موضـوع. ها
و دوره و ادبي دو ملت، بارزتر استدر عصر صفويه ي يك نكته«:ي اوج پيوند فرهنگي

جا قابل تذكار است كه شاعر فارسي بعد از آمدن به هند، لطـافتي كـه آور در اينتعجب
و چون اين سخن تعجب پيدا كرد آن لطافت در ايران نصيب وي نظـر انگيـز بـه نگرديد

ميمي هـاي مـثالً خـوراك ... نشـين نمـاييم خواهيم قدري به تفصيل ذهنآيد؛ لذا آن را
و غيره همه آنهندي از قبيل قورمه، قليه، پلو انـد؛ لـيكن آشـپزهاي ها از ايـران آمـدهي

و مزههندي در آن و طعم .... انـد، در ايـران نيسـت جا پديد آوردهاي كه در اينها رنگ
و شـاعري نيـز  و ماديات نشان داديم، عيناً در شـعر و فرقي را كه در امور مادي تفاوت

و اينك شما آن شعراي ايران را به نظر بياوريد كه از ايران به هند رفتـه موجود مي باشد
و هواي آن و آب و افكار آنجا متأثر شدهو از خياالت عراي سـاكن ها را با شـ اند؛ كالم

و. شودايران مقايسه كنيد، فرق مزبور به طور محسوس آشكار مي و نزاكـت آن لطافـت
و رنگينباريك و خيالي ادايي كه در كالم عرفـي، نظيـري، طالـب آملـي، كلـيم، قدسـي

و محتشم كاشي يافت مي آنغزالي وجود دارد، كجا در كالم شفايي و حال كه ايـن شود
ع و زبدههردو از شاعران همين و انتخـاب صر يعني عصر مزبور ي شـدهي شعراي ايران
) 164: 1363شبلي،(».دربار سالطين مي باشند

و مزه و رنگ اي سخن بگوييم كه شبلي بـدان اشـاره در اين مقاله برآنيم تا از طعم
و شعر صائب تبريزي را از اين منظر مورد بررسي قرار دهيم در. كرده او كه هفت سالي

بيهند زي و و اشـعار او بـه ترديد از جلوهسته و ادبيـات هنـد تأثيرپذيرفتـه هاي فرهنگ
و ادبيات هند، همواره مطلـوب  اذعان محققان هندي، به دليل پيوندهاي بسيار با فرهنگ
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و بــدان عشــق مــي و. انــدورزيــدههنــدوان بــوده ســخن يــونس جعفــري از محقّقــان
گويا كالم شاعري كه تقريبـاً سـه قـرن«:پژوهان هندي، گوياي اين موضوع است فارسي

و مـورد  و در طاق نسيان مانده بود، يـك مرتبـه پيـدا گرديـده و خاك اخفا در زير گرد
و تفصيل قرارگرفته است؛ ولي ما هنديان با وجود اين زبـان نيسـتيم، در كه فارسيبحث

و نخواهيم كرد و عصر او را فراموش نكرده ل پـيش از سـا 236تقريباً حـدود. هيچ عهد
و بـزرگ و ملجأش، قايل به عظمت منشـي وي اين تاريخ هزاران فرسنگ دوري از مأوا

ي گفتار خود از چرايي اين امر نيز پرده جعفري در ادامه) 400: 1355جعفري،(».شديم
ميميبر و زباناني كه زبان شيرين فارسـي را بـه عنـوان يكـي از براي اردو«: نويسددارد

اگرچـه اسـتادي. گيرند، شـعر صـائب، آنـي داردميك اين شبه قاره يادهاي كالسيزبان
و حافظ، مسلم اسـت، ولـي چـون صـائب)ايگنجه(فردوسي، نظامي  ، مولوي، سعدي

و و سـنن و تحـت تـأثير آداب و بـوم گذرانيـده هفت سال عمر خويش را در اين مرز
از كـالم سـتارگان تـري او مـأنوس محيط اين كشور شـعر گفتـه؛ بـدين سـبب سـروده 
و تابناك آسمان ادب فارسي به نظـر مـي  راسـتي راز بـه) 400همـان،(».آيـد درخشان

و از دلبستگي هندوان را به شعر صائب، بايد در فضاي مأنوس شعر او جست وجو كـرد
و چون آن پرده برداشت . چند

و ادبيات عصر صـفويه، از ديربـاز بـه بررسـي پيونـد فرهنـگ و پژوهندگان شعر
 شـبلي نعمـاني، شـعرالعجم اند كه در اين ميان،ادبيات هند با شعر سبك هندي پرداخته

از گلچـين معـاني، فرهنگ اشـعار صـائب اهللا صفا،اثر ذبيح)5ج(تاريخ ادبيات در ايران
و»چند نكته درباره صائب«ي مقاله و منابع ديگري كه در بخش منابع از يونس جعفري

اند، قابل ذكرند؛ اما پژوهشي كه تأثيرپذيري صائب را از فرهنـگ مĤخذ مقاله معرفي شده
و ادبيات هند به طور مسـتقل بررسـي كنـد، بـه چـاپ نرسـيده اسـت؛ در ايـن مقالـه، 

و ادبيات هنـد، مـورد بررسـي قـرار گرفتـه گوشه هايي از تأثيرپذيري صائب از فرهنگ
.است

و بررسي.2  بحث

از»صـائبا«تبريـزي اصـفهاني، معـروف بـه ميرزامحمدعلي، پسر ميرزاعبدالرحيم ، يكـي
و تـاب مسـافرت بـه. ترين گويندگان عصر صفويه استبزرگ صائب نيز همگام با تب

بـراي بازرگـاني،)ق.ه1037:م(هند در عصر صفويه، در اواخر عهـد جهـانگير پادشـاه 
و پس از هفت سال اقامت در 1034اين سفر از سال. راهي هند شد ق آغاز شد هنـده



139 ـــــــــــــــــــــــــــــــ هايي از فرهنگو ادبيات هند در شعر صائببازتاب جنبه
و شـهرهاي آن، از جـاي.و ديدن شهرهاي آن، به پايان رسيد و شوق ديـدار هنـد شور

: جاي اشعار صائب پيداست
و الهــور را 4چشم من تا خاكمال گـرد برهانپور خورد توتيا سازد غبــار اگــره

)1179:1370صائب،(
ز كابل گذرد صائب مايــه بيابــد مهـلتاگر از عمر گران و ز كشمير  آن نيست

)1616:همان(
ــت ــت هف ــادي اقام و آب ــهرها ــدار ش و دي ــد ــاله در هن ــاعر س ــراي ش ــاي آن، ب ه

مي مضمون و دستپردازي چون صائب، و ادبي بسـياري بـه تواند نتايج آوردهاي ذوقي
و ويژگي و اقليمـي ايـن دنبال داشته باشد؛ از اين روي يادكرد شهرهاي هند هاي طبيعي

بهسرزمين، بهره و ادبيات هندوان، و اعتقادات كـارگيري زبـان فارسـي گيري از فرهنگ
و سرانجام ارائهرايج در ميان فارسي و گويان هند در شعر خود ي تصويري گويا از هنـد

تخيـل. آورد اين سفر صائب است كـه در شـعر او انعكاسـي ويـژه دارد متعلقات آن، ره
و باريكجو هـاي ايـن سـفر در برسـاختن آوردبيني خـاص از دسـت ال صائب با دقت

و بر غناي شعر او افزوده است؛ از اين روي، در ايـن مقالـه  تصاوير شاعرانه، بهره گرفته
و فرهنـگ هنـد را هاي بهرهبرآنيم تا در دو عنوان جداگانه، جلوه گيري صائب از ادبيات

و بخشي ره مورد بررسي قرار دهيم .كنيمآورد سفر او را معرفي از

 بازتاب ادبيات هند در شعر صائب.2.1

و شعري هند، مصاحبت با گويندگان هند در ايـام اقامـت در آن شركت در محافل ادبي
و اديبي  و نشر با ممدوحان شاعر و سرانجام حشر كشور، آشنايي با شعر گويندگان هند

و ادبي هند باليدهي چون ظفرخان احسن كه در حوزه سـاز آشـنايي انـد، زمينـه فرهنگي
و صائب با سنّت و اين آشنايي به اشكال مختلف، در شعر او ظهـور هاي ادبي هند شده

: بروز دارد كه اهم آن عبارتند از
 استقبال اشعار گويندگان هند.2.1.1

سوهايي كه صائب بر اشعار گويندگان فارسينظيره اُنـس گوي هند ساخته، از يي بيـانگر
و از سوي ديگر، در شناساندن اين شاعران نيز نقش  و الفت او با شعر اين شاعران است

هـا، نگـاهي بـه انديشـه هاست كه صائب نـيم ترديد در ضمن اين نظيرهبي. بسياري دارد
و ويژگي و زمينه را براي انتقال سنّتمضامين و هاي ادبي آثار آنان دارد هاي ادبي هنـد
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ميپيون ، عالءالـدين)ق.ه725-م(اميرخسرو دهلـوي. آوردد بين ادبيات دو ملت، فراهم
، فـاني)ق.ه1079-م(، غني كشـميري)ق.ه1004-م(، فيضي فياضي)ق.ه998-م(اودي

و)ق.ه1100-م(خـان تنهـا، عبداللطيف)ق.ه1082-م(كشميري از ...، غافـل اكبرآبـادي
هـايي ايراني به هند هستند كه صائب، نظيـرهگوي هند يا مهاجران جمله شاعران فارسي

يـاد« غنـي گويـد اين جواب آن غزل صائب كه مـي: براي برخي از اشعار آنان ساخته است

كه ديگ شوق ما سرپوش داشت )664:1370صائب،(5»ايامي
كه اين  گفته است غافلجواب آن غزل صائب

؟وجان به لب دارم زبانم گرم گفت« 6»گوي كيست

)625:همان(
كه همي فانياين آن غزل 7»شكن دارددر هر شكن زلفي صد زلف«گويد است صائب

)3417:همان(
هايي از اين دست، در كنار گزينشي كه صائب از شعر بسياري از گوينـدگان نظيره

خود فراهم آورده، حاكي از آشنايي صائب با فضـاي شـعري بياضگوي هند در فارسي
. ترديد بر شعر او نيز تأثير گذارده استاين گويندگان است كه بي

و شعري هند گيري از سنّتبهره.2.1.2  هاي ادبي

و فضاي عاشـقانه رد پاي برخي از سنّت هـاي هاي ادبي هند در صور خيال شعر صائب
آنكه به مهماو كامالً مشهود است  ميترين : شودها اشاره

 گيري از نيلوفر در توصيف معشوق بهره.2.1.2.1

و بـه پيـروي از آن و اديان هند هـا در ادبيـات ايـن سـرزمين، جايگاه نيلوفر در اساطير
است كه برهما از گل نيلـوفري كـه از نـاف در اساطير هندي چنين آمده«: برجسته است

شدويشنو روييده بود،  ي گل نيلوفر شد تا به انتهاي آن سپس برهما داخل ساقه. پديدار
ساقه برسد؛ ولي وي چون پس از طي مسافتي دريافت كه اين راه پاياني ندارد، از همان

و او را به سير در بـاطن،. راهي كه رفته بود، برگشت سپس ويشنو در برابر او ظاهر شد
و سير باط. فراخواند آنبرهما هم در رياضت جا پيش رفت كه حرارتي در او پديد ني تا

و همه چنـين نگـاه) 104:1385قرايـي،(».ي كاينات از آن حرارت به وجود آمدنـد آمد
و اشـعار گوينـدگان مĤبانه به نيلوفر در فرهنگ هند موجب شده كه در تمثيـل قديس هـا

، نقـش8»دنكرگـ«ي مشهوري به نـام در قطعه. اين سرزمين، نقش نيلوفر برجسته باشد
چـون شـير،«: نيلوفر در ساختار تشبيهي بيانگـر جايگاه اين گل در بـين هنـدوان اسـت
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چـون كرگـدن/ آاليـش آب چون نيلوفر، بـي/ چون باد، نه در بند دام/هاباك از بانگ بي

)328: همان(».تنها سفر كن
بهجالب اين اي كـههگونجاست كه نقش نيلوفر در اساطير ايران نيز برجسته است؛

و هند، نشانهمي اي اي از اشتراكات اسـطوره توان نقش مشترك نيلوفر را در اساطير ايران
ي نيلوفر در اساطير دو ملّت موجب شـده كـه نيلـوفر جايگاه ويژه9.دو سرزمين دانست

در ادبيات فارسي غالباً رنگ نيلـوفر. هاي گوناگون داشته باشدها نيز جلوهدر ادبيات آن
و از اين رو كبودي آن نمـود ويـژه مورد تو اي در شـعر شـاعران جه شاعران قرار گرفته

: ايراني دارد
 تا بود لعلــي نعـــت گـــل نـار چـــون كبـــودي صفــت نيلوفر

) ذيل نيلوفر: 1377فرخي، به نقل از دهخدا،(
و يا خود معشوق است : اما در ادبيات هند، نيلوفرمشبه بهي براي چشم معشوق

نيلوفر تـو پـيش مـاه/ خواهد به هم برآيدنيلوفر چشمت از بيدارخوابي شب مي-«
مي/ شكفته در هند، چشـم را بـه نيلـوفر تشـبيه؛خواهد بخوابدو حاال پيش خورشيد

پس... كنندمي و مي نيلوفر، پيش خورشيد شكفته ايـن زن بـه. خوابـد از غروب آفتاب،
و: گويدشوهر مي و حاال كه پـيش مـن آمـدي نيلوفر چشمت، ديشب پيش ماه باز بوده

ج1371بهـار،(»!خواهد بخوابد؟خورشيد برآمده است، مي آزاد بلگرامـي نيـز) 2:142،
:كندمعشوق را به نيلوفر تشبيه مي

» رو مانند نيلوفر مرانيست جز يك خوب كي به دام خويش آرد عشق هر دلبر مرا
)148: 1382آزاد،(

بهچنين تشبيهاتي در شعر شاعران ايراني ديده نمي انيس اي كه در كتاب گونهشود؛
و توصيف براي چشم برشمرده، تشبيه آن به نيلـوفر نيامـده العشاق و سه تشبيه كه سي

ميبرده تشبيه تازهيابي به كارو تشبيه چشم به آفتاب را كه ظهيرالدين فار10است : داند اي
آنو ظهير« و الدين فاريابي چشم را به آفتاب تشبيه كـرده اسـت بـه اعتبـار كـه نـوراني

و نيز چشمه را عين مي و چشمهروشن است وي آفتاب را نيـز عـين مـي گويند گوينـد
ميچنان. وي در اين تشبيه مخترع است :قطعه: فرمايدكه

 آساســت خط سبزت كه آسمان وش است تابچشم شوخت كه آف
و ستــم چنــان شده » چه ايشان كنند عين وفاستكĤن انــد در جفا

)52: همان(
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و گـاه بـا حضـور در ادبيات فارسي، هم نشيني نيلوفر با خورشيد، برجسـته اسـت
: آيدچشم در چنين ساختاري، تشبيهات هندوان فراياد خواننده مي

 تا نگردي چون بنفشه سوي پستي سرنگون
 كي چو نيلوفر شود چشم تو برخورشيد باز

) 430:1375سنايي، به نقل از ياحقي،(
: در شعر صائب به تأثر از ادبيات هند، چشم معشوق به نيلوفر تشبيه شده

چ كه چون خورشيد عالمسوز زرين است مژگانشيــشممرا افكنده در درياي غم نيلوفري

)2389:1370صائب،(
و تو جادوگر ز خورشيد و چشم چون نيلوفري داري شود پژمرده نيلوفر  رخ چون آفتاب

)3293:همان(
و چشم آسماني نيـز در و نيلوفر موجب شده كه چشم كبود برقراري نسبت بين چشم

: شعر صائب نمود پيدا كند
م جـــدل خراب  گون شد ور آسمان كم بود كه چشم شوخ تو ظالم هم آسمانـــرا

)1854:همان(
بـــود تو آسمانـــمن آن نيم كه به نيرنگ دل دهم به كسي بالي چشم كب ودــي

)1909:همان(
مياين ويژگي شعر صائب عالوه بر اين تواند متأثر از ادبيات هند باشـد، بيـانگر كه

و يك ويژگي خاص در عرصه و صور خيـال آن در عصـر صـفويه اسـت ي شعر غنايي
و بروز معشوق فرنگي در عرصه ي شعر فارسـي ايـن دوره اسـت كـه چشـم آن، ظهور

و آسماني مي صائب نيز در وصف. تواند با چشم چنين معشوقي در پيوند باشدنيلوفري
: چنين معشوقي، ابياتي دارد

ميفرنگي طلعتي كز دين ميمرا بيگانه ميسازد اگر در كعبه رو  سازدآورد بتخانه

)1466:همان(
ميآن كند، فكـر التقـاطي چه در تشبيه چشم به نيلوفر در شعر صائب، جلب توجه

و هنـد، به اين معني كه صـائب بـا درآميخـتن سـنّت. صائب است هـاي شـعري ايـران
كنـد؛ بـه عنـوان ذهن مخاطـب زنـده مـي ناخودآگاه پيوند ديرين اين دو سرزمين را در

به چشم است، وقتي در كنار نيلـوفر هاي شعر فارسي، مشبهكه در سنّت» نرگس«نمونه، 
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گيرد، حكايـت از درآميختگـي به چشم است، قرارميهاي شعر هندي، مشبهكه در سنّت

ميسنت : خوردهاي ادبي دو سرزمين دارد كه در اين بيت صائب، به چشم
ميگس نيلوفري كشندهنگاه نر )1840:همان(خيزد ترست كه فتنه از فلك الجورد

 نگاهي متفاوت به داستان اياز.2.1.2.2
چنين نگاهي كه در مورد نيلوفر بدان اشاره شـده، در برخـي ديگـر از تصـاوير شـعري

 خورد؛ به عنوان نمونه، اياز كه در نگـاه تـاريخي، غـالم محبـوب صائب نيز به چشم مي
و سلطان محمود غزنوي است؛ در ادبيات فارسي غالباً به عنـوان يـار محبـوب محمـود

و قصه و گويندگان شعر فارسي هاي فراواني پردازان، قصهمعشوق وفادار او تصوير شده
آناز رابطه چهـاري زلف اياز اسـت كـه در ها، قصهي اين قصهاند؛ از جملهها ساختهي

مينظامي عروضي آميمقاله دهد كه ده كه بر اساس آن، محمود در حالت مستي، فرمان
ميزلف اياز را كوتاه كنند؛ اما آن ي خويش، پشـيمان آيد، از كردهگاه كه از مستي بيرون

ميعنصري كه شاهد ماجراست، با سرودن رباعي. شودمي :كاهداي از اندوه محمود
ن كي عيب سر زلف بت از كاستن است؟ و خاستن است؟ چه جاي به غم  شستن

و مي و نشاط ز پيــراستــن است خواستن است جاي طرب  كĤراستـــن ســرو
)153: 1388به نقل از نظامي عروضي، عنصري،(

و شعر صائب نيز محـور مضـمون پـردازي شـده اين حكايت تاريخي در ادبيات فارسي
: است

زلــت دوشيــهدهد چو كنيزكي اس ديـــايفـــزه با و فخدهـــاز  ري ــــي
)117: 1370منوچهري،(

 تيغ معذورست در كوتاهي زلف اياز سركشي با پادشاهان عاقبت محمود نيست
)630:1370صائب،(

و هنـد چـه در شـعر صـائب تـازگي اما آن دارد، پيونـدي اسـت كـه او بـين ايـاز
دربرقرارمي و غالباً و بتكدهكند هـاي آن را صدد بيان اين نكته است كه اگر محمود، هند

: كشي از محمود داردويران كرد، هند نيز ايازي براي كينه
و زبر بتكده  ها را محمود هنـــد هم بهر مكافات ايازي دارد كرد اگر زير

)1606:نهما(
ميچشـــم خاك سيه به كاسهدر انتقام هنــد ايــــاز سياه  كندي محمود

)2012:همان(
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و هند وجود دارد؟ غالـب كتـب تـاريخي در زمينـه به ي راستي چه نسبتي بين اياز
و محل درگذشت اياز، سكوت كرده و. اندزادگاه ابن اثير در ذيل وقايع سال چهار صـد

و نه مي در ربيع االول اين سال، ابوالنجم اياز بن ايماق، غالم محمـود بـن«: نويسدچهل
ج1351ابـن اثيـر،(» سبكتگين كه اخبارش با وي مشـهور اسـت، درگذشـت  ،16:342 (

و ادب فارسينامهدانش ميي مقبرهدربارهي زبان درخارج از شهر مشـهد،«: نويسدي او
و مناره مي» سنگ بست«كه اي از عهد غزنوي برجاست مقبره و مردم آن را خوانده شود

دانند؛ اما ظاهراً مزار ارسالن جاذب، حاكم طوس، در زمـان سـلطان محمـود قبر اياز مي
و مـورد احتـرام عامـه در الهور نيز مقبره. غزنوي است مـردمياي هست كه زيارتگـاه

و آن را خانقاه ملك الياس مي آن با مشخصات ايـازي لوح گور خوانند؛ ولي كتيبهاست
)»اياز« ذيل: 1384سعادت،(».كندتطبيق مي

بـه. شـود اگر بپذيريم كه گور اياز در الهور است، معناي ابيات صائب، روشن مي
هـاي محمـود را از او اين معني كه سرزمين هند با به خاك بردن اياز، انتقام لشكركشـي 

شـود آن اسـت كـه گـويي، صـائب، گرفت؛ اما آنچه از ابيات صائب به ذهن متبادر مـي 
و ايـاز ايـن مطلـب بـا مراجعـه بـه داسـتان. داندزادگاه اياز را هند مي زاللـي محمـود

از.ه1024تـا 1001هـاي كه آن را در طـول سـال)ق.ه1025.م(خوانساري  ق بـه تقليـد
و شيرين در خسرو در 6950نظامي ميبيت به نظم كـه با توجه به اين. شودآورده، تأييد

و در برخي منابع، بخ و ايازشي از ايام حيات دو شاعر مقارن هم بوده ي نيـز بـه محمود
ترديدي نيسـت كـه صـائب، اثـر زاللـي خوانسـاري را از نظـر 11،انددادهصائب نسبت

و اياز را از هندوان مي ميزاللي درباره. داندگذرانده و پدرش، چنين : گويدي اياز
ز عدلش زنگ محمـــل كه در كشمير شاهي بود عادل  ...دل رهزن

و مانش و خان و نوش ز شمع ناز ز سر جوش چراغ دودمانــش
 زار او شكر بود كـــه دزد غــوره اياز نوشخند او را پســـر بود

)555: 1385زاللي خوانساري،(
ميي زاللي، اياز در شكارگاه كشمير به دست راهزنان در منظومه و در گرفتار شود

و سـلطان محمـود كـه از غـزنين بـه بازار بدخشان به معرض فروش گذاشته مـي  شـود
و با خود به غـزنين مـي بدخشان آمده، اياز را مي ي بـرد؛ از ايـن روي، در منظومـه خرد

مي» شمشاد كشمير«يا» بت كشمير«زاللي، اياز، غالباً : شودخوانده
)571:همان(ر كه شد عطّار زلفش باد شبگيرــبه طرف باغ آن شمشاد كشمي
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ز محمود جوان )588:همان(ي تخت بخت بت كشمير را بر گوشهاشارت شد

كمبهره و ادب فارسي تر مورد توجـه گيري از اين بخش از داستان اياز كه در شعر
و هند در قرارگرفته، مي قالب داستان محمود تواند در معنايي نمادين، يادآور پيوند ايران

ي تقابلي به اين بخـش از داسـتان نظـر دارد، در دل صائب اگرچه از زاويه.و اياز باشد
. شود كه مطلوب اوستاين تقابل، پيوند اين دو سرزمين به مخاطب القا مي

 نگارگر لب معشوق» پان«.2.1.2.3
بـه ايـن. كـاس دارد هاي ادبي هند در تصوير لب معشوق نيز در شـعر صـائب انع سنّت

و  معني كه صائب، لب سرخ معشوق را كه غالباً در شعر فارسي به ياقوت، لعل، مرجـان
پيعقيق تشبيه مي و از ايـن قـرار مـي» پـان«روي از ادبيات هند، در كنار شود، به دهـد

برگي است معروف در هند كه با فوفل«پان. كندطريق، سرخي آن را به مخاطب القا مي
و و تمام سال سبز ماندو كات و فوفـل. لوزه، خورند برگ تال كه مردم هنـد بـا آهـك

) 186: 1373گلچين معاني،(».خورند تا لبها را سرخ گرداند
و پـان يافـت گويان هند، نمونهدر شعر فارسي هاي فراوانـي از همنشـيني لـب معشـوق

: شود كه غالباً در خدمت توصيف لب سرخ معشوق است مي
 كه باز بر لب تو زخم رنگ پاني هست لب تيغ كدام شوخ اي دل اي مكيده

) 1382:161ميرزامظهر، به نقل از آزاد،(
 رنگ تو سرخ از گزيدن است اي است ياقوت نيمپان خوردن اي بهار نزاكت بهانه

)121:همان(
:هايي دارداين تصوير در شعر گويندگان عصر صفويه نيز نمونه

 بهر سرخي لب زخم عدوي او كافي بود شباهت پيكان به برگ پان از
)»پان« ذيل:1377ازدهخدا، نقل به آملي، طالب(

هاي شعر فارسي در توصيف لب سـرخ گيري از سنّتدر شعر صائب در كنار بهره
: معشوق، نقش پان نيز در توصيف آن برجسته است

آن خون كه در دلم از آرزوي بوسه كند چه  ... زمان كه كند سبز من لب از پان سرخ در
دگهــمي دو آتشه را نشئ د خوش آن زمان كه لب يار گردد از پان سرخ ـــر باشــي

)1135:1370صائب،(
كـه در هاي ادبي قبل از عصر صـفويه رايـج نبـوده؛ چنـان چنين توصيفي در سنّت

بينـان جـانو باريـك«: نويسـد در توضيح اوصاف لب معشوق مـي شاق،انيس العكتاب 
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و نه صفت ادراك كـرده شيرين به لب آورده و اند تا لب را از روي دقّت، در بيست  انـد
و از آن، يـازده مسـتند عجـم؛  در اين عدد شانزده تشبيه به اهل عرب مخصوص اسـت

زبرجـد، عقيـق، شـهد، رطـب، روح، ياقوت، لعل، مرجان، 12حوض كوثر، راح،:كه چنان
و پنج ديگر، غير مستعمل؛ چنان و سيزده:كهعنّاب نُقل حقّه، قند، نبات، ي ديگـر حلقه،

نگين، جان شيرين، آب حيات، شير، مـي، خرمـا، جـام:كهبه عجم منسوب است؛ چنان
)67: 1376رامي،(».شكرستان، طوطي 13،خون، ناردانه، نمكدان، شكر، شكرين

جنكته عباس دوم الب توجه در مورد اين گياه آن است كه اين گياه، مطلوب شاهي
، از ممدوحان صائب، بوده كه شايد صائب با تصويرسازي از آن كوشيده)ق.ه1077-م(

عبدالحسين نـوايي در گزارشـي كـه از سـفير. است از عاليق ممدوح خود سخن گويد
مي)ق.ه1118(زيب ايران به دربار اورنگ ي شـاه عبـاس دوم هد، از ايـن عالقـهدارائه

مي 14.گويدسخن مي هـاي توان گفت كه پان به عنـوان گيـاهي كـه در عاشـقانه بنابراين
ميكار هندي، براي توصيف لب سرخ معشوق به و برده شـود، از طريـق شـعر صـائب

 هاي ادبيات هنـد، وارد هاي عاشقانهديگر گويندگان عصر صفويه به عنوان يكي از سنّت
و از اين طريق، پيوندي بين عاشقانه هاي دو زبان بـه وجـود آورده غزليات فارسي شده

. است
آه.2.1.2.4 و و اشك  برشكال، فصل هجران

اصــطالحي اســت كــه معــّرف يكــي از ) barasat( يــا برســات) barshakal( برشــكال
و اقليمي هند استويژگي و هوايي ميي ابوريحان درباره. هاي آب و زمـين«: نويسدآن

و هرچنـد كـه نـاحيتي بـه شـمال»برشكال«هند را باراني است گرم به تابستان؛ نام آن
و از حجاب كوهنزديك آيـد بـه مـدت تـر مـي ها دورتر، اين بـاران در آن بـيش تر باشد
ميرا همي»مولتان«و من اهل. درازتر از آنـان نيسـت؛ امـا»برشكال«گفتند كه شنيدم كه

كآن و به كوهجاي : تـا بيروني، بـي(».ها نزديك گردد، از آنان استه از آن به شمال رود
165(

و در شعر مسـعود اين واژه ازطريق شعر فارسي گويان هند، وارد شعر فارسي شده
در.ي استعمال داردسابقه)ق.ه515-م(سعد سلمان  بيت بـا18مسعود، مثنوي كوتاهي

: دارد» توصيف برشكال«عنوان 
انـرشكال اي بهار هندوستان اي نجات از بالي تابستب

هاباز رستيم از آن حرارتا ـــهدادي از تيرمه بشارت
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 ... هرسو از ابر لشكري داري در امارت مگر سري داري

)459: 1384مسعود سعد،(
پيآن و به آن رويچه در استعمال اين واژه در شعر گويندگان هند هـا در شـعر از

هاست؛ به اين شاعران ايراني حائز اهميت است، بار معنايي خاص آن در فضاي عاشقانه
و ريـزش بـاران،  و هـوايي معني كه فصل برشكال در ادبيات هند به خاطر شـرايط آب

و فراق است؛ چراكه ريزش سيل آساي باران، مانع از ديدار عشاق است؛ از فصل هجران
در اشـعار هنـدوان،) برشكال(فصل برسات«:ل مطلوب عشاق نيستاين روي اين فص

و شكايت است كه نمي شبفصل هجران و هر قطـره توانند ي ها به سراغ دوستان بروند
آيـدي آتش است كه بر دل رنجور عشاق مهجور فروميباران كه درين فصل ببارد، پاره

ميو جگر آن :2ج،1371 بهار،(».و ابيات نغز دارندباره، مضامينو در اين سوزاندها را
144(

گيري ازاين واژه در فضاي غزليات صائب، متناسب با بار معنايي ايـن واژه در بهره
كه در ضمن اشعارش از ايـن واژه صائب عالوه برآن. هاي هندي استي عاشقانهعرصه

بـ» هند«بهره گرفته، در غزلي با رديف  و بـراي القـاي نيز سه بار اين واژه را به كـار رده
شباهت به عاشق گرفتار برشكال نيست، از آن اسـتفاده كـرده حاالت عاطفي خود كه بي

: است
م به گل فروشده از برشكال هندــد پايــچشم طمع ندوخته حرصم به مال هن

زنچون موج مي آبدهـــپرد دلم از بهر هني نميـرود  ...دــخورد دلم از برشكال
 با صد هزار چشم بگريد به حال هند روزي كه من برون روم از هند برشكال

)2037:1370صائب،(
هايي از اين دست در غزليات صائب، فضاي آشنايي براي مخاطبان هندي بـه نمونه

و بخشي از داليل اقبال آن ميوجود آورده . كندها را به شعر صائب، آشكار

 گويان هند از زبان فارسيگيري بهره.2.1.2.5

و سنّتدر كنار ويژگي آنهاي مذكور كه رد پاي ادبيات هند ها آشكار است، هاي آن در
و صـائب نيـز به كارگيري زباني متفاوت از سنّت هاي شعر فارسي در شعر سبك هندي

ي ويژگـي زبـاني در زمينه. گويان هند داردحكايت از تأثيرپذيري صائب از زبان فارسي
و گاه مقالهگويان هند، جز در برخي فرهنگفارسي هـايي پراكنـده، بحـث مسـتوفايي ها
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مي. نشده است ي ها را در زمينهتواند برخي از پرسشيقيناً پرداختن به چنين موضوعي
و تركيباتي چون شـراب گـور، از گـره. زبان شعر سبك هندي، پاسخ گويد اصطالحات
تبسـم، عاشـق بـاده، سـيما، شـبنم گـدا، شيريــنمنرفتن، سرو سواره، سـرو پيـاده، سـ 

كمعاجزنالي، غنچه زبـاني، دسـتگاه، نالـه كاسه، گـل پيـاده، مخمـل خسب، فانوس خيال،
صدنگاه، هرزهوحشي و مينال و اصطالح ديگر در شعر صائب تواند نشـان از ها تركيب

ـ تأثيرپذيري زبان شعر او از زبان شعري فارسي اني كـه دلبسـتگي گويان هنـد باشـد؛ زب
و تركيبفراوان به تركيب ترديـد، بـي 15.هاي شعر بيدل، گواه اين مدعاسـت سازي دارد

و بيگانهنگاه مضمون و شاعران سبك هندي، در شكلياب گيـري مـواردي گراي صائب
فرهنـگ» شـراب گـور«ي از اين دست، نقش بسيار داشته است؛ به عنوان نمونه، درباره

و گور در هندوستان قند را گويند«: يسدنواشعار صائب مي : شراب قند
و آب خضر از يك چشمه است باده ي انگور

» اش هركس شراب گور خوردمرد دل در سينه
)88: 1373صائب، به نقل از گلچين،(

هنـد، لبـاس محلـي اهـالي«: نويسـد مـي» از گره رفتن«ي يا يونس جعفري درباره
مي) بدون يخه(مشتمل بر پيراهن  طرز بستن لنگ چنـين اسـت كـه روي. باشدو لنگ

و ديگـر آثـار تـاريخي ايـران پـيش از دوره حجاري و نقش رستم ي هاي تخت جمشيد
مي. شوداسالم ديده مي و چين، گرهي بر كمر و هرچه پول پس از دادن چندين ته زنند

داري پـول، باعـث بـه وجـود اين طريـق نگـه. ذارندگنقد همراه داشته باشند، درآن مي
مي«آوردن اصطالح  از: گرديده كه هم معنـاي آن در زبـان فارسـي»رود؟از گره او چه

ميكيسه ميي او چه ايـن)ق.ه651-725(صائب مانند اميرخسـرو دهلـوي. باشدرود؟
ميكار برده؛ چناناصطالح را در يك بيت خود به : گويدكه

ز منقار بلبالنچكخون مي »زين نقد تازه كز گره روزگار رفتد به ناله
)407: 1355صائب، به نقل از جعفري،(

ايـن«: نويسـد ايـن تركيـب مـييدربـاره مصطلحات،به نقل از صاحب نامهلغت
وي محاورهترجمه و بعضي قيد چيزي كه در گره بسته باشد، چون سـيم ي هندي است

و مانند آن نيز كرده : از اميرخسرو عليه الرحمه. زر
ميجان مي ميرود زمن چو گره » رودزند به زلف مردن مراست از گره او چه

)»از گره رفتن«ذيل: 1377دهخدا،(
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تـوان در زبـان شـعر صـائب نيـز هند را مـي بنابراين رد پاي تأثيرپذيري از ادبيات

و اصـطالحات جست و تقسـير برخـي از تركيبـات و از اين طريق به توضيح وجو كرد
و ناآشناي شعر او پرداخت .مبهم

 بازتاب فرهنگ هند در شعر صائب.2.2

و ويژگيمنظور از واژه هاييي فرهنگ در اين عنوان، آداب، رسوم، اعتقادات يك ملّت
و نـام بـرآورده اسـت است  ترديـد بـي. كه يك سرزمين در طول تاريخ بدان شهره شده

و آشنايي او با دواوين فارسـي اقامت هفت ساله گويـان هنـد، موجـبي صائب در هند
و معتقـدات هنـديان، محـور مضـمون  و عقايـد هـاي پـردازي شده كه برخـي از افكـار

فه شاعرانه و م بهتـر ايـن اشعار در گرو فهم افكاري او قـرارگيرند؛ از ايـن روي، درك
آني شكلو اعتقاداتي است كه سرچشمه آينـد كـه در ادامـه بـه ها به شـمار مـي گيري

آن مهم ميترين : شودها اشاره

» ستي«رسم.2.2.1

؛ بـانوي)sati سـتي(سـاتي«: در بخش تعليقات اوپانيشـاد آمـده» ستي«يي واژهدرباره
و باوفايي كه غالباً به زوجـه ارجمند، زن، زن پارسا اي كـه خـود را بـا جسـدو مقدس

ميشوهر مي وسوزاند، اطالق )527: 1381داراشكوه،(» ....شود؛ مرتاضه؛ وفاي زن
و يـا ستي، رسمي در ميان هندوان بوده كه زن براي اثبات وفاداري خود به شـوهر

تـبيمناك از اين ون بـه سوختن مـي كه عفت خود را پس از شوهر از دست دهد، دهـد
ايـن رسـم هنـدوانيآزاد بلگرامي درباره. افكندهمراه جسد شوهر، خود را به آتش مي

مي«: نويسدمي كنند نسبت به مـردو اهل هند در تغزالت خود، اظهار عشق از جانب زن
و سببش اين كه در كيش هندوان، زن همين يـك شوهر مي و او را برخالف عرب كنـد

مييسرمايه و چون شوهر بميرد، اولي در دين هندوان اين اسـت زنـدگي خـود شمارد
كننـد؛ بلكـه ها موتـاي خود را دفـن نمـيي شوهر بسوزد كه اينكه زن خود را با مرده

و زني كه با مردهمي ميسوزند ميي شوهر، خود را به سوختن گوينـد؛ دهد، آن را ستي
و  ست، به فتح سين مهمله : 1382آزاد،(».تشديد تاي فوقاني به معني عفافمنسوب به

116(
ي شعر فارسي شـده گويان هند، وارد حوزهاين رسم در آغاز از طريق شعر فارسي

ي شعر غنايي به عنوان نمادي براي اوج وفاداري عاشق بـه معشـوق ويژه در عرصهو به



)19تابستان(93 تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 150

گـوي هنـد پارسـي ترين شاعرانامير خسرو دهلوي كه از بزرگ. به كارگرفته شده است
:است، در اين ابيات به اين موضوع اشاره دارد

 اندر آن مجلس كه خود را زنده سوزند اهل عشق
كمــاي بس ست تر از هندو زنيا مرد خدا كو

)124:1380دهلوي،(
ز هندو آموز زنده در  آتش سوزان شدن آسان نبودمردن از دوستي اي دوست

) 349:همان(
را نامـه عشـقي معروف است، منظومه» سعدي هندوستان«اميرحسن دهلوي كه به

از«: به اين موضوع اختصاص داده موضوع ايـن منظومـه، داسـتان عشـق جـواني اسـت
و سوختن عاشـق  و سوزاندن او به مذهب هندوي و مردن آن دختر هندوان به دختري

و به نظم. معشوقبر موافقت  حسن اين داستان را كه در ميان خلق، رايج بوده فراگرفت
: درآورد

» نه از خود كردم اين افسانه منظوم كه مشهور است اين قصه در اين بوم
ج1371صفا،( ،2/3:826 (

و مرد، مطابق سنّتي عاشقانههرچند در اين منظومه، رابطه هاي غنايي شـعري زن
. هندوان سرچشمه گرفته است» ستي«ي اصلي آن از رسم مايهاست، درونفارسي 

اي در نيز از جمله شاعراني است كـه منظومـه)ق.ه1019: وفات(نوعي خبوشاني
كم«: اين موضوع سروده است و جاندار حماسي با عنوان او يك مثنوي حجم، ولي زنده

و گداز غمدرباره سوز سرود كه اين بانوي هنـدو بـر طبـق بار يك بانوي هندوي مرگ
يك رسم هندي به نام ستي، در مراسـم تـدفين شـوهر بيمـارش خويشـتن را بـه آتـش 

ــيد ــن،(».كش ــور) 388: 1380موريس ــدوان، مح ــم هن ــن رس ــز اي ــائب ني ــعر ص در ش
: پردازي شده است مضمون

ز خاكستر هند است بلن ستـــآتش عشق ســد زن در اين شعله  وزد ان بر سر شوهر
)1644:1370صائب،(

 سوزد در اين كشور عزيزان را به هم سوزد براي مرده در هندوستان دل نميزنده مي
)2623:همان(

آن در هاي مشابه، اين رسم هندوان را با سنّت»سوختن«صائب در غزلي با رديف
ـشعر فارسي، تلفيق مي و تصويري ايراني مي كند : دهدهندي از اين موضوع ارائه



151 ـــــــــــــــــــــــــــــــ هايي از فرهنگو ادبيات هند در شعر صائببازتاب جنبه
 ...دهم جان همچو هندو از براي سوختننيستم در عشق كافر ماجراي سوختن مي

)2914:همان(
و بيـان وفـاداري عاشـق بـهي عاشق در قالب اللهتصوير جگر سوخته ي داغـدار

و پروانه در غزل صـائب، وقتـي در كنـار طريق رابطهمعشوق از و شمع و آتش ي سپند
مي» ستي«رسم ـ قرار . كنـدي عاشقانه عرضـه مـي هندي از رابطه گيرد، تصويري ايراني

و از هنرمنـدي اي در ذهن مخاطب شكل مـي تصويري كه ناخودآگاه مقايسه هـاي دهـد
پرنگاه شاعران ايراني در وصف چنين رابطه ادب فارسـي غالبـاً شـدت. داردده برمياي

و و سپند و پروانه، آتش مي... وفاداري را در قالب نمادين شمع كشد؛ از ايـن به تصوير
خـورد، در تصـاوير شـعر فارسـي وجـود به چشم مـي» ستي«رو، خشونتي كه در رسم 

و شـور( بوستانسعدي در باب سوم. ندارد و مستي ي مخاطبـه«در حكايـت) در عشق
و پروانهش : تصوير زيبايي از اين موضوع ارائه كرده» مع

 دم كه پروانه با شمع گفت ــــت شنيـــي ياد دارم كه چشمم نخفــشب
و سوز باري چراست؟م گر بسوزم رواست ـــكه من عاشق  .... تو را گريه

)1369:114 سعدي،(
كه» ستي«خشونتي كه در رسم يسرانجام اين رسم به وسيلهوجود داشته، موجب شده

ماج نهضـت براهموسـ )jamasomharB (كـه بنيانگـذار آن، رام مـوهن روي )Ram 

mohan Roy ()1772-1833 (بـوده، از ميـان بـرود) درآن) 213: 1385قرايـي،. چـه
تصويرگري اين رسم در شعر صائب، حائز اهميـت اسـت، توجـه صـائب بـه جزييـات 

و برساختن مضامين از جزو جزو رسم ستي است : اجراي اين مراسم
 پس از مردن به خاك من گل افشاندن به آن ماند

 وزاند كه با صندل عزيز خويش را هندو بس
)1532:1370صائب،(
و جسـد آغشـته از بوي خوش صندل براي معطر كردن جسد مرده استفاده مي شد

ابوريحان بيروني در معــرفي صنــدل. پراكندبه صندل، هنگام سوختن، بوي خوشي مي
ميهاي آن، از بوي خوش برخي از گونهو گونـه در فرهنگ هندوان، 16.كندهاي آن ياد

ف در عهد قديم براي معطر كردن بدن، يكـي از لـوازم آرايـش«: راوان داردصندل كاربرد
و شاهمحسوب مي و اشـراف، خميـرش را روي ها، زنان راجهزاده خانمشد و اعيـان هـا

و برهمنـان بـراي زينـت از دربار راجه. ماليدندبدن مي ها اين رسم به معابـد، راه يافـت
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دار بعداً چنان مرسوم شد برهمناني كه عهده. ودندنمدادن پيكر خدايان، از آن استفاده مي
انجام دادن وظايف نيايش بودند، پيش از وقت عبادت، مقـداري خميـر صـندل را روي 

و يك از برهمنان، نذرها را قبول مـي ماليدند تا مشخص گردد كدامپيشاني خود مي كنـد
چـوب صـندل داراي فوايـد) 406: 1355جعفـري،(».اين رسم هنوز از بين نرفته است

و  فراوان طبي نيز هست؛ از اين رو، صائب با توجه به نگاه مذهبي ويژه بـه ايـن چـوب
و توجه فراوان هندوان بـه آن، در جـاي جـاي اشـعارش از آن بهـره گرفتـه  فوايد طبي

: است
ت منص گردد هركه مالد به جبين صندل بتخانهــناقن هستيــــفارغ از درد ي

)3052: 1370صائب،(
ميز صندل جبهه  بنددي ما در بغل پروانگي دارد برهمن كي به روي ما در بتخانه

)1406: همان(
و رياضـت، انجـام ماليدن صندل بر پيشاني نيز رسـمي بـوده كـه قبـل از عبـادت

مييونس جعفر. شده است مي تأثيرچوب اين درخت، سرد اسـت«: نويسدي در اين باره
علت غايي ماليدن خمير آن پيش از نيايش اين است كه سـر عابـد.و دافع حدت زهرها

و بدون سرگيجه، وي خواهد توانست توجه خـود را در يـك جـا متمركـز  خنك بماند
و عبادت گردد و خشوع، محو رياضت ) 406: 1355جعفري،(».كرده با خضوع

: ارزش طبي صندل در ادب فارسي، برجسته است
ن ز ميـــپيرمردي دـماليد پير زن صندلش هميـــناليزع

 چون مخبط شد اعتدال مزاج نه عزيمت اثر كند نه عالج
)150: 1377سعدي،(

: گويدبا توجه به همين ويژگي طبي است كه صائب مي
ز درد بيخبر ز درد سر استندارند  غمان صائب وگرنه منّت صندل بتر

)829:1370صائب،(
و صائب با بهره گيري از فرهنگ هندوان، ظرفيت تصويرسازي اين واژه را گسترش داده

. بر موارد استعمال آن افزوده است

 عقايد هندوان در شعر صائب.2.2.2

بتخانه، صنم، بت، ناقوس، بت پرسـت در شـعر صـائب، استعمال كلماتي چون برهمن،
تواند به عنوان يك سنّت ادبي در شعر فارسي تلقـي شـود، كثـرت اسـتعمال هرچند مي
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آن آن و همراهي و قرايني كه بيانگر آشنايي كامـل صـائب بـا ها با نشانهها از يك سو ها

و مقدسات آن مياديان هند معـاني سـنّتي ايـن دهد كه صائب عـالوه بـر هاست، نشان
و اصطالحات، نيمواژه نگاهي به معتقدات هندوان دارد؛ به عنوان نمونـه، تقـابلي كـه ها

و مسلمان ايجاد مي :ي اين اصطالحات داردكند، نشان از كاربرد آگاهانهگاه بين هندو
و بس دل نيازردن اگر شرط مسلماني بود مي  توان گفتن همين هندو مسلمان است

)2333:همان(
و توصـيف بـرهمن بـه اي گونـه در شعر صائب، بارها از برهمن سخن گفته شـده

: آورداست كه ناخودآگاه معتقدات هندوان را به ذهن مي
 پرست من مشو غافل برهمن از دل صورت

ميكز اين يك مشت گل بتخانه  گردد ها معمور
)1387:همان(

ش تمـسنگ ميزان برهمن ز صنم نشناسد ـــود آن روز  ام كه به هر سنگ رسد كم
)1650:همان(

 اندي من برهمني ساختهـــدر دل سنگ صنم قحط شرار افتاده است تا به سرگرم
)1687:همان(

عنوان نمونـه، تصـويرو گاه در توصيف برهمن، به متعلقات آن نيز توجه ويژه دارد؛ به
مي»ي برهمنسبحه« تواند نشانگر دلبستگي هندوان به تسبيح، براي ذكر در شعر صائب

و ورد، اصـالً هنـدي«ي فون كرمر به عقيده. باشد به كار بردن تسبيح براي شمردن ذكر
و بعد شـايع  و بلخ، پيدا شده و در ابتدا در ممالك شرق اسالم يعني خراسان قديم است

بن) 166: 1371كرمر، به نقل از نفيسي،(» استشده  هـايي موجـب مايهآگاهي از چنين
: گيري چنين ابياتي شده استشكل

ي برهمن از اشك صنم سبز شود گر چنين عشق تو بر سنگدالن زور آورد سبحه
)1736:1370صائب،(

و متعلقات آن نيز ريشـه در عقايـد هنـدوان و بتخانه و از ايــن اصطالح بت دارد
بهطريـق، وارد حـوزه ايـن كـه در شـعر«: ويژه شعر عرفاني شـده اسـتي شعر فارسي

بتفارسي، مخصوصاً در اشعار متصوفه، اين همه گفت و و وگو از بت و بتخانـه پرست
و شمن هست نيز دليل آشـكاري بـر روابـط تصـوف ايـران بـا تعليمـات  و صنم بتكده

بتديكبوداييان است؛ زيرا كه نز پرستان مشرق آسيا با ايران، حتمـاً بوداييـان ايـن ترين
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ابوريحـان بيرونـي، بـابي از كتـاب)59: 1371نفيسـي،(».اندنواحي آسياي مركزي بوده
و چـوني آويختـه«را بـه تحقيق ماللهند  و» هـا در مبـداء عبـادت بتـاني اختصـاص داده

بتيي فلسفه درباره و در پايان، به معرفي هاي معـروف هنـد پرستش بتان، سخن گفته
 17.پرداخته است

بتصائب از پيشينه و ازي بت و بارهـا پرستي در سرزمين هند، آگاهي كامل دارد
بهويراني بتكده و ساير شاهان ايراني سخن گفته استوسيلههاي هند .ي محمود غزنوي

و مـدح شـاه عبـاس دوم سـروده، ويرانـي اي كـه در فـتح از جمله در قصـيده قنـدهار
مي بتخانه و جايگزيني مذهب دوازده امامي را از افتخارات ممدوح : داندهاي هند

ز روي هند تي  دارـاي شهنشاه نامــغ جهانگشــــخالي فزود بر رخ ايران
نخبتخانه هنــهاي يكـــوت داراي  ...ارـكردگدگر شكست به توفيقد را بر

و چاري اثنا عشر بلند شد كاملدر هند گشت خطبه  العيار زر از نام هشت
)3568:1370صائب،(

ميهمه و قراين، نشان كـاربردن اصـطالحات دهد كـه صـائب بـا بـهي اين داليل
مربوط به عقايد هندوان، درصدد ايجاد فضايي آشنا در شعر خويش براي هندوان اسـت 

وجـو ترديد يكي از داليل اقبال هندوان به شعر او را بايد در همين ويژگي جسـتو بي
: كرد
ســـنبست تــر هر موي خويش زنّاري پرستــه از  گرددو قبول صنم نميـــش

)1785:همان(
ز بتخانه شودـي ناقر كه برون نالهـگيه چنان است تماشاي صنم دامنـــن  وس

)1740:همان(
بتگ مير به محراب دو ابروي تو اندازد چشم  گويد پرست از ته دل نام خدا

)1763:همان(
و رسد با توجه به فضاي تجملي بتخانهبه نظر مي هاست كـه صـائب گـاه از كثـرت زر

: گويدزيور در هند سخن مي
ميـــسيهدنيا كند به دل ر از شش جهت به هند رود هر زري كه هستـتل بيشـــان

)3491:همان(
و بتخانه و سيم، معروف بـوده؛ مـثالً دربـاره معابد ي هاي هند به عنوان خزاين زر

:ق آن را فتح كـرده، آمـده اسـتـه416 سومنات كه محمود غزنوي در شعبانيبتخانه
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اري هنـدي بـوده، اصـالً بـر هاي بسيار عالي معمي سومنات را كه يكي از نمونهبتخانه«

و ستونپايه و بـر فـراز آن، چهارده گنبــد از هاي سنگي هاي چوبي برپا داشتـه بودنـد
و جواهري بود كه راجهطـال مي و خزاين آن مملو از نفايس و زوار هند در درخشيد ها

محمـود قيمت اين نفايس را كه به دست لشـكريان. جا فرستاده بودندساليان دراز به آن
از) 525: 1384پيرنيـا،(».انـد دينـار نوشـته000/000/20به غارت رفته تـا  در فـنّ دوم

از الفهرستي نهم كتاب مقاله و اعتقادات«نيز و ابـن» مذاهب هندوان سخن گفته شـده
و بتكدهنديم در كنار معرفي شهر و عبادتگاه هندوان، به توصـيف تجمـالت آن ها هـا ها

 18. پرداخته است

و اي، زمينهرسد كه در عصر صفويه بيش از هر دورهبه نظر مي ي آشنايي با عقايـد
هاي ادبي در كنار مسافرت يـاي سنتافكار هندوان فراهم بوده؛ به اين معني كه پشتوانه

و ترجمه و آشنايي با مراكز ديني هندوان ي متون ديني هندوان به زبـان مهاجرت به هند
آ ي ايـران صوفيه«: شنايي با معتقدات ديني هندوان را موجب شدهفارسي، بيش از پيش،

ي قـرن اند كـه يكـي از مشـايخ بـزرگ صـوفيه ها نزديك بودهاي به اين انديشهبه اندازه
هاي رياضت هنـدوان را كـه ترين كتابيازدهم، ميرابوالقاسم فندرسكي، يكي از معروف

و آداب پرورش جوكيان يا يوگه جـوك نام دارد، به عنـوان بشسته يوگههاي هند باشد
و شرح كرده است باشست، )41: 1371 نفيسي،(».به زبان فارسي ترجمه

)Basant(» بسنت«جشن.2.2.3

و مـدح نـواب ظفرخـان بـا» بسنت«اي با رديف صائب قصيده در توصيف جشن بهـار
: مطلع زير دارد
 به گرد از گل عذار بسنتفشان گردد از غبار بسنت رود بهار تذرو بال

)3623:1370صائب،(
آن» بسنت«ي چه در اين قصيده تازگي دارد، كلمهآن اسـت كـه در محـل رديـف

و در همه و ناسخان ديوان صـائب. ابيات، مكرّر شده استينشسته عدم آشنايي كاتبان
 محمـد. را به جـاي آن قـرار دهنـد» نشست«ي با اين واژه موجب شده كه برخي كلمه

و همچنين قهرمان در حاشيه ي اين قصيده، توضيحاتي آورده كه در فهم معناي اين واژه
و تازگي كاربرد آن كه موجب اختالف كاتبان شده، بـه كـار مـي :ك«: آيـد درك بكارت

و غلط كاتب است ل. نشست : نويسـد مـي»گل كـوي«بهار عجم ذيل لغت. متن مطابق
آ و و سير كه در اول بهار كنند هـا، گـل زردي چنان بود كه مقدم بر جميع گـلنگشت
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و مردم به باغ گلبشكفد و اين و در حـوض خانــه ها سير كنند و ها را بسيار چينند هـا
و در هندوسـتان آن روز را كـه در اول بهـار، جـوي و جشـن كننـد هـاي آب، بريزنـد

مي اين و گـل مـذكور نيـز همـين چنين سير در آن واقع ».نـام دارد شود، بسنت خوانند
ج1370قهرمان، به نقل از صائب،( ،6:3623(

و زبان به كار گرفته در سرودن آن بـه گونـه اي اسـت در شعر صائب، فضاي شعر
و زبان فارسي ميكه فضاي هند و گويان آن به ذهن مخاطب آيد كه بدون ترديد با ذوق

:ي هندوان همخواني بسيار داردسليقه
بسواد هند كه چون زاغ نـــآمدي  شده است چون پر طاووس از بهار بسنتظرــه

ب ز س بلند شده است از زمين بار بسنتــشده است مرغ هوا يك قلم چو بوقلمون
ميشكسته گرست جلوه كه طاووس رنگدوروزيندرا  ...كنم به كار بسنترنگي خود

كـبه ملك هند كنون يك گل زميني نيس چهـــت  اش نبود گل گل از نثار بسنترهه
) 3623:1370صائب،(

: گويدو در پايان قصيده، ضمن اشاره به ممدوح از اين جشن نيز سخن مي
ســــخان صبح پيشانبهار جود ظفر ز گل اوست اللهرخـــي كه  ...تـزار بسنرو

و ياقنماند سوده و زمرّد  وت به روز جشن تو از بس كه شد به كار بسنتـي لعل
هسميان الله هميشه بزم تو از اهل طبع رنگين باد شعـرخان ت ـــار بسنـــت تا

)3624:همان(

 گيرينتيجه.3

و ادبيات هند از جنبه و صـور خيـال، بـر شـعر فرهنگ هاي گوناگون زبـاني، محتـوايي
ب و فضاي و تازهصائب تأثير گذارده آن. اي بر آن حاكم كرده استكر گاه كه اين ويژگي

و باريكبا نگاه مضمون ميياب و ديگر گويندگان سبك هندي همراه شود، خيال صائب
و پيچيدگي شعر آنان مي و موجب گريز مخاطبان از اشعار اين گوينـدگان بر ابهام افزايد

گشود؛ از اين رو براي ابهاممي و آشتيزدايي از شعر اين دادن مخاطبان با اشعار ويندگان
و خالقيتآنان، بايسته است سرچشمه آنهاي فكري و بررسـي هاي هنري ها مورد نقـد

و جنبه و ناآشناي آن به مخاطبان شناسانده شودقرارگيرد ازبي. هاي مبهم ترديد بخشـي
و ادبي و ناآشناي شعر اين گويندگان، ناشي از بازتاب فرهنگ ات هند اسـت فضاي مبهم

و كيـف پيونـد از اين رو جست. هاي گوناگوني در اشعار آنان داردكه جلوه وجو در كم
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و هنـد در عرصـه و ادبيات ايـران ازي شـعر ايـن شـاعران، مـي فرهنگ توانـد بخشـي

. گشايي كندهاي اين شيوه را گرهپيچيدگي
و استخراج مصاديق اين پيوند، دشوار و مـي اگرچه در نگاه نخست، كشف نمايـد

و هندي است، با جسـت  و پژوهشي بين محققان ايراني وجـوي نيازمند همكاري علمي
و عميق در شعر اين شاعران، مي توان مصاديق بسياري در اين زمينه استخراج كـرد دقيق

و تحليـل اشـعار  و به شرح و راز بيگانگي اين شيوه را روشن ساخت و از اين راه، رمز
و صـورخيال هاي بسياري در حوزهو به پرسش اين گويندگان پرداخت ي زبان، محتـوا

هاي بسـياري گويان هند كه تفاوتاين شيوه پاسخ گفت؛ بنابراين با بررسي زبان فارسي
و همچنين معرفي دغدغه هـاي فكـري آنـان كـه بـر شـعر با زبان گويندگان ايراني دارد

خ  و تبيـين عناصـر و سرانجام توضيح و سـبك صائب، تأثير گذارده يـالي شـعر صـائب
ي تـوان پيونـد ديرينـه هندي كه بخشي از آن متأثر از ادبيات هند اسـت، از سـويي مـي 

و ادبيات دو سرزميـن را در زمينــه و از فرهنـگ هـاي مختلـف بـه مخاطبـان شناسـاند
و سبك هندي كـه از ديربـاز گشايي پيچيدگيسوي ديگر گامي در گره هاي شعر صائب

. اند، برداشتبدان شهره بوده

 ها يادداشت
ص تاريخ مختصر ادبيات ايران:ك.ر.1 .7از جالل الدين همايي،
جتاريخ ادبيات ايران.2 ص2، تاريخ ادبيات ايران از آغـاز تـا:و همچنين 1230از يان ريپكا،

. 373ص امروز،
. 371ص:1/5،ج1371صفا،:ك.ر.3
به دنبال ابيات صائب آمده، شمارهشماره.4 كه از اين پس صائب، چـاپ ديواني صفحه هايي

.قهرمان است
) 281:1386عبيري،:ك.ر(.5
) 316: همان:ك.ر(.6
) 285: همان:ك.ر(.7
ربراي مطالعه.8 و مشخصات كامل آن، صص:ك.ي تمام شعر .328-327اديان هند،
)»ذيل نيلوفر«: 1375ياحقي،:ك.ر(.9

)1376:52رامي،:ك.ر(.10
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آن» آثار صائب«ي سرور گويا اعتمادي، با نام مقاله:ك.ر.11 كه در بخـش منـابع، مشخصـات
. آمده است

مي»راح«يكـي از معانـي.12 و لب بـه شراب تشبيه همچـون لـب خـود: شود، شـراب است
به تن پرورده زان راح كه روحي/ پرورمدام جان مي :1377حـافظ، نقـل از دهخـدا،(است

)»راح« ذيل
و در ژرف»شكرين«.13 البتـه. ساخت آن، تشبيه لب بـه شـكر نهفتـه اسـت، صفت لب است

.سخن رامي در اين مورد دقيق نيست
)69: 1387نوايي،:ك.ر(.14
)150-140: 1390اكرمي،:ك.ر(.15
) 684: 1383بيروني،:ك.ر(.16

بي:ك.ر(.17 )87:تابيروني،
) 619: 1346ابن نديم،:ك.ر(.18

 فهرست منابع
: سـيروس شميسـا، تهـران تصـحيح . غزاالن الهنـد ). 1382(.عليآزاد بلگرامي، ميرغالم

. صداي معاصر
(ابن اثير و ايـران(كامل ). 1351. ي علـي هاشـمي، ترجمـه16ج.)تاريخ بـزرگ اسـالم

. مؤسسه مطبوعاتي علمي: حائري، تهران
(ابن نديم مترجمه. الفهرست).1346. چاپخانـه بانـك بازرگـاني: رضا تجدد، تهران.ي

. ايران
(اكرمي، محمدرضا .مركز: تهران. استعاره در غزل بيدل). 1390.

(بهار، محمدتقي و ادب فارسي). 1371. : بن، تهـران، به كوشش محمد گلـ)جلد2(.بهار
.امير كبير

(بيرونــي، ابوريحــان ــيدنه فــي الّطــب). 1383. ي بــاقر مظفــرزاده، تهــرانترجمــه. الص:
و ادب فارسي، نشر آثار .فرهنگستان زبان

(بيروني، ابوريحان :ي منـوچهر صـدوقي، تهـران، ترجمـه1ج. تحقيـق ماللهنـد ). تـابي.
و آموزش عالي و تحقيقات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ . مؤسسه مطالعات

و اقبال آشتياني، عباس (پيرنيا، حسن ي باسـتاني پـاريزي، مقدمـه . تاريخ ايـران ). 1384.
. علم: تهران
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ــونس ــري، ي (جعف ــاره). 1355. ــه درب ــد نكت ــزييچن ــائب تبري ــال. ص ــان، س ،45ارمغ

صص8و7شماره ،400-417.
و)جلد2(،)ترجمه اوپانيشاد(سرّ اكبر.)1381(.داراشكوه، محمد ، به كوشـش تاراچنـد

.علمي: محمدرضا جاللي نائيني، تهران
(اكبردهخدا، علي . دانشگاه تهران:، تهران)جلد15(.نامهلغت). 1377.

(دهلوي، اميرخسرو : محمـد روشـن، تهـران تصحيح. ديوان اميرخسرو دهلوي،)1380.
.نگاه

(الدينرامي، شرف .روزنه: به اهتمام محسن كياني، تهران. انيس العشاق). 1376.
(ريپكا، يان :ي ابوالقاسـم سـرّي، تهـران، ترجمـه)جلـد2(.تاريخ ادبيات ايران). 1381.

. سخن
: تصحيح سـعيد شـفيعيون، تهـران . كليات زاللي). 1385(زاللي خوانساري، محمدحسن

.ي مجلس شوراي اسالميكتابخانه
(سعادت، اسـماعيل و ادب فارسـي نامـه دانـش ). 1384. جي زبـان ،)برزويـه-آب(1،

و ادب فارسي: تهران .فرهنگستان زبان
. خوارزمي: تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران. بوستان). 1369(عبداهللابنسعدي، مصلح

.خوارزمي: تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران. گلستان). 1377.(ــــــــــــــــــــــ
(شبلي نعماني ي سـيدمحمدتقي فخرداعـي، ترجمـه)3،4،5ج(. شعر العجم). 1363.

. دنياي كتاب: گيالني، تهران
(صائب تبريزي، محمدعلي ، به كوشش محمد قهرمـان،)جلد6(. ديوان صائب). 1370.

و فرهنگي: تهران . علمي
ـــــــــــــــــــــــــ (ـ ــفينه). 1385. ــائبس ــيني.ي ص ــادق حس ــش ص ــه كوش ب

قم: اشكوري، اصفهان . مجمع ذخاير اسالمي: دانشگاه اصفهان،
(اهللاصفا، ذبيح . فردوس:، تهران)جلد5(.تاريخ ادبيات در ايران). 1371.

(عبيري، زهرا ي كارشناسـي نامـه پايـان.»گويي در ديوان صائب تبريـزي نظيره«). 1386.
قم ارشد . دانشگاه

(عزيزيان، كبري و فرهنگي: تهران.راهنماي ديوان صائب تبريزي). 1383. . علمي
(قرايي، فياض .دانشگاه فردوسي: مشهد. اديان هند). 1385.

(معاني، احمدگلچين .كبيرامير:، تهران)جلد2(.فرهنگ اشعار صائب). 1373.
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(گويا اعتمادي، سرور جآريان. آثار صائب). 1329. صص7، شماره8ا، ،7-9.
(لسان، حسين و فرهنگي: تهران. اشعار مسعود سعديگزيده). 1370. .علمي

(مسعود سعد سلمان رشـيد ياسـمي، بـهيمقدمـه . مسعود سعد سـلمان ديوان). 1384.
.نگاه: پرويز بابايي، تهران اهتمام

(مصطفوي سبزواري، رضا . الهدي: تهران. يادگار هندوستان). 1382.
و ديگران (موريسن، جرج ي ترجمـه . تاريخ ادبيـات ايـران از آغـاز تـا امـروز ). 1380.
.گستره: يعقوب آژند، تهران

(نظامي عروضي تصحيح محمد قزويني، به كوشش محمـد معـين، . چهار مقاله). 1388.
. زوار: تهران

(نفيسي، سعيد . فروغي: تهران.تصوف در ايرانيسرچشمه). 1371.
(نوايي، عبدالحسين و اقتصادي ايران در دوره). 1387. : تهـران.ي صـفويه روابط سياسي

. سمت
(الدينهمايي، جالل . هما:تهران.تاريخ مختصر ادبيات ايران). 1373.

(ياحقي، محمدجعفر و سروش: تهران. فرهنگ اساطير). 1375. . پژوهشگاه علوم انساني


