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چکیده
مهاجــرت شــاعران ایرانــی بــه هنــد در دوره صفــوی ایــن امــکان را پدیــد آورد تــا آداب و رســوم
اجتماعــی دو کشــور در منابعــی بیطــرف در قالــب دیــوان اشــعار بــه تصویــر کشــیده شــود.
شــاعران ایرانــی مهاجــر بــه هنــد ،از مشــاهده روزانــه خــود در هنــد تصاویــر ادبــی در اشــعار خود
ایجــاد کردهانــد کــه هــم انعکاسدهنــده رســوم اجتماعــی بــوده و هــم محقــق میتوانــد بــا قــرار
دادن آنهــا در کنــار توصیفاتــی کــه از رســوم اجتماعــی در ایــران در اشــعار آمــده بــه تمایــزات
و شــباهتهای فرهنگــی دو جامعــه پــی ببــرد .ازای ـنرو ایــن پژوهــش در تــاش پاس ـخگویی
بــه ایــن پرســش اســت کــه کــدام رســوم اجتماعــی ایــن دو کشــور در دیــوان اشــعار منعکــس
شــده اســت؟ ایــن بررســی میــزان آ گاهــی اجتماعــی شــاعران از جامعــه ایــران و هنــد را آشــکار
میکنــد .بــا بررســی دیــوان شــاعران ایرانــی مهاجــرت کــرده بــه هنــد میتــوان اســتنباط نمــود
کــه آنهــا در مــورد هنــد بیشــتر رســوم اجتماعــی ســنتی و فرامذهبــی و در مــورد ایــران بیشــتر
رســوم ســنتی و مذهبــی را انعــکاس دادهانــد .ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر روش توصیی-تحلیلــی
و اســتناد بــه کتــب ادبــی صــورت پذیرفتــه اســت.
واژگان کلیدی :هند ،ایران ،رسوم اجتماعی ،شعر ،ادیبان ایرانی مهاجر به هند.
 .1دکترای تاریخ ایران بعد از اسالم
 .2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز
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مقدمه
ایــران و هنــد بــه علــت مجــاورت جغرافیــای از دیربــاز روابــط پویــای در عرص ههــای سیاســی،
نظامــی ،اقتصــادی و فرهنگــی داشــتهاند .در دوره مــورد بحــث ایــن پژوهــش ،در ایــران
حکومــت صفــوی بــا ایدئولــوژی مذهبــی تشــیع و در هنــد حکومــت گورکانیــان بــر ســر کار بــود.
هــر دوی ایــن حکومتهــا بــا یکدیگــر در تعامــل بودنــد کــه ادبیــات فارســی بارزتریــن جلــوهگاه
ایــن تعامــل و ارتبــاط بــود.
دربار گروکانیان هند در صدد احیای شکوه محافل ادبی دوره سامانی و غزنوی ،این بار در
هند برآمد .همزمانی این تصمیم با رسمیشدن مذهب تشیع در ایران و حمایت شاهان
صفوی از مدیجه سرای برای اهل بیت و غزلسرایی مذهبی و تنگ شدن عرصه بر دیگر
شاعران سبب شد تا شاعران ایرانی دلخور ،با کولهباری از آرزو و آمال راهی دربار گورکانیان
شوند ،چراکه شعر و شاعری نیازمند توجه و التفات شاهان بود .اینگونه هند این دوران
برای شاعران ایرانی حکم بهشتی دوم را یافت؛ بهشتی برای شاعری ،علمآموزی ،شهرت و
ثروت ،چنانکه کلیم کاشانی ،صائب تبریزی و اشرف مازندرانی سرودند.
تــوان بهشــت دوم گفتنــش بایــن معنــی
کــه هــر کــه رفتــه از ایــن بوســتان پشــیمان شــد
(کلیم کاشانی ،بیتا)51 :
ایــران نــه رواج بخــش دانــا باشــد
هرچنــد

کــه

اســباب

مهیــا

باشــد

در هنــد بــود هنــروران را شــهرت
شــب
(اشــرف

مازندرانــی،

:1373

روشــنی
)360

چــراغ

پیــدا

باشــد
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هنــد را چــون نســتایم کــه در ایــن خــا ک ســیاه
جامــه شــهرت مــن شــعله رعنایــی یافــت
پیش از این هرچند شهرت داشت در ملک عراق
ســیر ملــک هنــد صائــب را بلنــدآوازه کــرد
(صائب تبریزی)708 /2 :4631،
مســئله ایــن پژوهــش بررســی و مقایســه رســوم اجتماعــی منعکسشــده در دیــوان شــاعران
مهاجــر بــه هنــد در دوره صفــوی اســت تــا دریابــد چــه شــباهت و تفاوتهایــی در انعــکاس
رســوم اجتماعــی در آثــار ایــن افــراد بــوده اســت .ازایـنرو ســؤاالت ایــن تحقیــق آن اســت کــه
شــاعران مهاجــر بــه هنــد در بازتــاب رســوم اجتماعــی هنــدی و ایرانــی در اشــعار خــود چگونــه
دســت بــه گزینــش زدهانــد و چــه رســوم اجتماعــی را منعکــس کردهانــد؟ ایــن انتخــاب آنهــا
نشــاندهنده نــگاه آنهــا بــه هویــت دو فرهنــگ بــوده اســت یــا خیــر؟ آثــار ادبــی ایــن افــراد در
ً
مطالعــات تاریخــی از آن جهــت اهمیــت مییابــد کــه از دل متــون صرفــا تاریخــی نمیتــوان
جنبههــای مختلــف زندگــی اجتماعــی جوامــع در گذشــته را درک کــرد؛ بنابرایــن بــه منابعــی
مکمــل نیــاز اســت .مســئله ایــن پژوهــش نیــز ایــن اهمیــت را آشــکارتر مینمایــد کــه رســوم
گهــا و
اجتماعــی در اشــعار در واقــع نشــاندهنده نــگاه هویتــی شــاعران بــه ایــن فرهن 
جایگاهــی کــه رســوم اجتماعــی در شــناخت افــراد از جوامــع دیگــر داشــتهاند ،دارد .البتــه
ایــن نکتــه بایــد ذکــر شــود کــه رســوم مشــترک ماننــد نــوروز ،یــا اعیــاد دیگــر نیــز در میــان
هندیــان و ایرانیانــی مشــترک بــود ،امــا شــاعر ایــن رســم را در فرهنــگ خــود جلوهگــر کــرده و
بــرای فرهنــگ هندیــان رســومی کــه بیشــتر مربــوط بــه خــود آنهــا بــوده و اختصــاص بــه آنهــا را
داشــته بــا قیــد هنــدی در اشــعار آورده ،چراکــه مخاطــب ایرانــی بــا رســوم خــود آشــنا و درک
معنایــی و نمادینــش برایــش آســانتر بــود .بنابرایــن در مــوارد دیگــر شــاعر از صفــت هنــدی
در کنــار رســم توصیفشــده اســتفاده میکنــد تــا نشــان دهــد خــاص آن ناحیــه اســت؛
چنانکــه در کنــار رســوم ایرانــی بــه لیــل آشــنایی ذهنــی صفــت ایرانــی را بــه کار نبــرده اســت
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و البتــه رســوم مشــترک بــا ایــران در تمــام ناحیــه هنــد رواج نداشــت تــا شــاعر آن را بــه عنــوان
بخشــی جدانشــدنی از فرهنــگ هنــدی مطــرح کنــد .بنابرایــن منابــع ادبــی نمــودی از افــکار
و ارزشهــای یــک جامعهانــد کــه ادیبــان کلمــات ،تعابیــر و اصطالحاتــی را در اشــعار و
نوشتههایشــان بــه کار میبردنــد تــا بــرای مخاطبــان همعصرشــان قابــل درک باشــد .اینگونــه
بــرای مــورخ امکانــی فراهــم میشــود تــا دریچـهای بــه جهــان اجتماعــی زمانــه شــاعر بــاز کنــد.
ازایــنرو در مقالــه پیــش رو تــاش شــده تــا ابتــدا مقولههــای فرهنگــی و اجتماعــی هنــدی
منعکسشــده در دیــوان شــاعران ایرانــی مهاجرتکــرده بــه هنــد بررســی شــوند ،چرا کــه
نــگاه ادیــب را بــه رس ـمهای اجتماعــی هنــدی و بالواقــع دیگــری را نشــان میدهنــد .ســپس
رسـمهای اجتماعــی ایرانــی کــه جــزوی از هویــت شــاعر و بــرای وی بدیهیتــر بودنــد توصیــف
میشــوند .ســرانجام در نتیجهگیــری بــه شــرح و بســط مســئله پژوهــش پرداخــت خواهــد شــد.
در دوره صفــوی مطالعاتــی بــر روی دیــوان اشــعار کســانی چــون صائــب تبریــزی یــا طالــب
آملــی صــورت گرفتــه اســت کــه البتــه بیشــتر بررســی انعــکاس مراســمی چــون محــرم و ســفر یــا
اعتقــادات مذهبــی در دیــوان ایــن اشــخاص بــوده اســت و پژوهشــی کــه بــه صــورت مســتقل
و مقایس ـهای رســوم منعکسشــده از دو فرهنــگ را مــورد واکاوی قــرار دهــد صــورت نگرفتــه
اســت.
کاردگــر ( )1393در مقالــه خــود بــا عنــوان «بازتــاب جنبههایــی از فرهنــگ و ادبیــات هنــد
در شــعر صائــب بــه زندگــی وی و برخــی ویژگیهــای هنــد از جملــه جغرافیــا و برخــی آداب
و رســوم منعکسشــده در دیــوان صائــب پرداختــه و تنهــا صائــب را کانــون نظــر قــرار داده
اســت .در برخــی ابیــات شــاهد مثالهایــی را کــه بــرای یــک مقولــه در هنــد آوردهانــد میتــوان
بــرای ایــران نیــز در نظــر گرفــت و مختــص هنــد ندانســت ،چراکــه قرینـهای بــرای ایــن صفــت
در بیــت نیســت .ایــن کار از جهــت بررســی نمودهایــی از هنــد در اشــعار صائــب جالــب
توجــه اســت ،امــا شــامل تمــام ویژگیهــای فرهنــگ هنــدی نیســت.
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البتــه کارهایــی دیگــری بــر روی دیــوان اشــعار شــاعران دوره صفــوی چــون صائــب ،بیــدل
دهلــوی ،طالــب آملــی صــورت گرفتــه کــه بیشــتر منحصــر بــه بازتــاب مســائل اجتماعــی،
مذهبــی و فرهنگــی خــود ایــران اســت و در قالــب مقایســه و ســنجش آ گاهــی ایرانیــان
از هنــد نبودهانــد .ایــن آثــار مقولههــای ذکرشــده را در دیــوان اشــعار ایــن افــراد بــه صــورت
دســتهبندیهای متــداول تاریخــی و توصیــف آنهــا دنبــال نمودهانــد کــه البتــه بیشــتر ایــن
کارهــا از طــرف ادیبــان و دانشــجویان رشــته ادبیــات بــوده اســت تــا مورخــان.
در ایــن پژوهــش درک اینکــه چــه رســوم اجتماعــی در اشــعار انعــکاس پیــدا کــرد ه اهمیــت
دارد ،زیــرا محققــان تاریــخ را بــه ایــن امــر میرســانند کــه اولویتهــا و ویژگیهــای هویتــی
کــه ایرانیــان از خودشــان بــه دیگــران نشــان میدادنــد و از دیگــران درک میکردنــد چگونــه
بــوده اســت و ســنجش آ گاهــی اجتماعــی جوامــع در گذشــته در مطالعــات تار یــخ اجتماعــی
دارای اهمیــت اســت.
نکتــهای کــه در ایــن دســت از مطالعــات بایــد بــه آن بســیار توجــه شــود ایــن اســت کــه در
مطالعــات تاریــخ اجتماعــی ،مــورخ بــا مســئلۀ شــواهد پراکنــده و کمبــود دادههــا مواجــه
اســت .خــاف دیگــر موضوعــات تاریخی،دادهــا در ایــن زمینــه محــدود و بــه صــورت
قطرهچکانــی قابلدســتیابیاند .ســنجش آ گاهــی تاریخــی کــه در حــوزه تار یــخ اجتماعــی
و جامعهشناســی تاریخــی قــرار میگیــرد نیــز ایــن مشــکل را دارد .در تمــام دیــوان اشــعار
شــاعرانی کــه بــه هنــد مهاجــرت کردهانــد سراســر اطالعــات اجتماعــی نیســت؛ بنابرایــن
ممکــن اســت بــا خوانــدن یــک دیــوان شــعر پانصدصفحــهای تنهــا دو بیــت در راســتای
پژوهــش مــورخ باشــد .اینگونــه بایــد در نظــر داشــت کــه در ایــن پژوهــش هــم دامنــه شــاعران
– تنهــا آنهایــی کــه بــه هنــد مهاجــرت کردهانــد -و هــم اطالعــات اجتماعــی در دیــوان آنهــا
محدودنــد .مــورخ بایــد از آ گاهــان معاصــر یعنــی ســفرنامهها یــا کتــب دیگــر تاریخــی نیــز
اســتفاده کنــد تــا صحــت دادهــای مســتخرج – شــواهد پراکنــده – را بتوانــد تأییــد نمایــد.
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ازایـنرو الزم اســت دوبــاره تأ کیــد شــود در ایــن پژوهــش تنهــا رســوم اجتماعــی در آثــار ادیبــان
ایرانــی مهاجــرت کــرده بــه هنــد بررســی شــدهاند.
بــرای ایــن منظــور دیــوان اشــعار کســانی چــون ســنجر کاشــانی ،ملــک قمــی ،صوفــی
مازندرانی،اشــرف مازندرانــی ،قدســی مشــهدی ،ســلیم تهرانــی ،شــاپور تهرانــی ،طغــرای
مشــهدی ،ســالک قزوینــی ،ســالک یــزدی ،رفیــع قزوینــی ،صائــب تبریــزی ،ســنجر کاشــانی،
کلیــم همدانــی ،طالــب آملــی و ...مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت 1و تذکرهــای ایــن دوران کــه
در دســترس بودنــد 2مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و آن دســته از دیوانهــا کــه داد ههــای اجتماعــی
داشــتند مــورد ارجــاع واقــع شــد .نیامــدن نــام شــاعران دیگــر ایــن عصــر بــه ایــن معنــا نیســت
کــه دیــوان آنهــا بررســی نشــده ،بلکــه بــه ایــن معناســت کــه یــا بــه هنــد مهاجــرت نکــرده بودنــد؛
ماننــد زاللــی خوانســاری ،یــا در مقــوالت مــورد توجــه ایــن تحقیــق بیــت شــاهد و محتــوای
سشــده در
مرتبــط نداشــتهاند .بــا ایــن مقدمــه ســراغ رســوم اجتماعــی هنــدی و ایرانــی منعک 
دیوانهــای شــاعران ایــن زمــان خواهیــم رفــت.

 .1رسوم اجتماعی هندی ،منعکسشده در اشعار شاعران مهاجر ایرانی
در ســرزمین هنــد ،مردمانــی بــا عقایــد ،مذاهــب و فــرق بــزرگ وکوچــک متفــاوت در کنــار
یکدیگــر قــرار دارنــد (حکمــت )156 :1337 ،و هرکــدام از آداب و رســومی هنــدی گوشـهای از
جامعــه و دیــدگاه ایــن مــردم را نســبت بــه زندگــی و مســائل مختلــف آن شــرح میدهنــد .در
هنــد هماننــد اقــوام متفــاوت آن ،مراســم گونا گــون زیــادی وجــود داشــته و دارد .در آثــار ادبــی
ایــن زمــان بــه برخــی از آنهــا کــه در میــان ادیبــان نیــز شــناخته شــده بودهانــد ،برمیخور یــم.
 البتــه بایــد توجــه داشــت ،برخــی داســتانهای ذکــر شــده واقعــی نیســتند ،امــا میتواننــد .1بــرای ایــن تحقیــق دیــوان اشــعار کســانی چــون ســنجر کاشــانی ،ملــک قمــی ،صوفــی مازندرانــی،اشــرف مازندرانــی،
قدســی مشــهدی ،ســلیم تهرانــی ،شــاپور تهرانــی ،طغــرای مشــهدی ،ســالک قزوینــی ،ســالک یــزدی ،رفیــع قزوینــی ،صائــب
تبریــزی ،ســنجر کاشــانی ،کلیــم همدانــی ،طالــب آملــی مطالعــه شــده اســت.
 .2برخی شاعران نامشان در تذکرها آمده ،اما دیوان آنها برای پژوهش در دسترس نبوده است.
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ریشــه در برخــی مســائل اجتماعــی در جامعــه هنــد یــا در ذهــن پدیدآورنــده داســتان از هنــد
داشــته باشــند.

1

 .1-1جشن و سرور
آنچــه بــا مطالعـهی کتــب تاریخــی و ادبــی رخ مینمایانــد ایــن اســت کــه در میــان مــردم هنــد
جشــن و ســرور بســیار متــداول بــود .ایــن مردمــان دائــم بــه جشــن و ســرور بودنــد؛ چنانکــه در
شــرححال میــرزا جــال اســیر در ریــاض الشــعرا گفتــه میشــود« :در حــال مســتی اشــعاری
میگفــت کــه خالــی از معنــی بــوده؛ بنابرایــن دیوانــش در هندوســتان بینهایــت مرغــوب
طبایــع شــده اســت ،زیــرا کــه اکثــر مــردم هنــد پیوســته ســرخوش از نشــئه بنــگ میباشــند و آن
ابیــات بیمعنــی کــه در مســتی گفتــه شــده ،مناســبت تــام بــا اذهــان و افهــام ایــن جماعــت
دارد»( .والــه داغســتانی )264 :1384 ،ایــن عالقــه بــه جشــن ،شــادی و پایکو بــی کــه امــروزه
نیــز در میــان هندیــان بســیار دیــده میشــود ،بــه مناســبتهایی ماننــد هولــی ،وزن شــی شــاه،
عیــد نــوروز و دیگــر مناســبتها بــود و ابیــات شــاهدی بــرای هرکــدام از آنهــا دیــده میشــود.
کلیــم همدانــی در مــورد ســرور دائــم هندیــان چنیــن میســراید:
اســیر کشــور هنــدم کــه از وفــور ســرور
گــدا بــه دســت گرفتــه اســت کاســه طنبــور
بــه هرکجــا فکنــی چشــم چــون حبــاب قــدح
بغیــر مایــه عشــرت نمیشــود منظــور
 .1شــیخ بهایــی در کشــکول خــود میگویــد« :در نقطههایــی دور در دیــار هنــد برپاداشــتن عیــدی متــداول اســت کــه در آغــاز
هــر صــد ســال همــه مــردم شــهر از پیــر و جــوان و کوچــک و بــزرگ از شــهر بیــرون میآینــد بــه جایــی کــه در آن ســنگ بزرگــی
نصــب شــده اســت ،میرونــد ( .»...شــیخ بهایــی )45 :1377 ،در ایــن جشــن تنهــا کســی کــه جشــن گذشــته را دیــده،
میتوانــد بــر روی ســنگ بیایــد .او بــه بیــان حــال مردمــان گذشــته و اینکــه دیگــر زنــده نیســتند میپــردازد« :مــرگ را بــر آنــان
یــادآور میشــود و فریــب دنیــا را و بازیهــای آن را بــه دوســتداران دنیــا میگویــد ...و از غفلــت بــر گــذران عمــر دریــغ میورزنــد
و توبــه میکننــد و صدقــات میدهنــد و بــه جبــران گذشــته میپردازنــد»( .شــیخ بهایــی)46 :1377 ،
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بــه هرکجــا کــه نهــی گــوش جالجــل دف
بهجــز حدیــث مســرت نمیشــود مذکــور
کنــون ز آینــه هــر دلــی رخ شــادی
بــود نمایــان ماننــد مــیز جــام بلــور
(کلیم همدانی)62 :9631،
 .1-1-1جشن هولی
جشنها به بهانهها و مناسبتهای مختلف بودند که هولی یکی از این موارد انعکاسیافته
است .این جشن در روز آخر سال که در ماه اسفند است برگزار میشود .در شب این روز ،در
کوچه و گذرها آتش درست میکردند و زمانی که روز میشد تا ساعتها همرنگ و خاکستر
میافشانند و مردم به سیر و گشتوگذار در باغ میرفتند( .کلیم همدانی)599 :1369 ،
کسانی چون اشرف مازندرانی که سالها در هند زندگانی کرد و در همانجا نیز دفن شد،
شهرت شیرازی و طغرای مشهدی نیز در مورد این رسم ابیاتی سرودهاند .اشرف مازندرانی
مثنوی  118بیتی دارد که در مورد هولی است و در میانه مثنوی چنین میگوید:
مــرد و زن ،دختــر و پســر درهــم
زشــت و زیبــا ،خیــر و شــر در هــم
باصفایــی

میدانــی

چنانکــه
مــرد

منعمــان

از

عبیــر

و

و

از

زن

در

لبــاس

عریانــی

عنبــر
ز

بینوایــان

خــا ک

و

خاکســتر

هرکــه را هــر چــه در دســترس باشــد
چــون

بــه

دســتش

(اشرف مازندرانی)851-351 :

فتــاد

میپاشــد
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طغــرای مشــهدی در مــورد ایــن جشــن چنیــن میگویــد چــون خواصــان آن فلــک جنــاب بــه
ســرخی هولــی درآویزنــد مــاه و آفتــاب ســوده شــفق را برهــم ریزنــد (طغــرا مشــهدی:1390 ،
 )122و در رباعــی دیگــر چنیــن میگویــد:
هولــی شــد و ســبزان همــه آلــوده بــرق
ریزنــد چــو گل بــه یکدگــر ســوده بــرق
جــا دارد اگــر هنــد ز هولــی گــردد
چــون ابــر ســیه بهــار ،انــدوده بــرق
(طغرای مشهدی)698 :1931 ،
چــار موســم موســم هولــی اســت در بــزم جهــان
چون حنا ،سبزان هند ازبسکه رنگ انداختند
(شهرت شیرازی)03 :8831 ،
 .1-1-2جشن وز نکشی
بهانــه دیگــر بــرای شــادی در ایــن زمــان کــه شــاعران نیــز آن را انعــکاس دادهانــد وز نکشــی
ســاطین و زعمــای دیــن در اعیــاد تولــد آنــان و ســال نــو شمســی بــود .ایــن رســم هنــوز در میــان
فــرق اســمعیلیه هنــد مرســوم اســت .شــاعران ایرانــی کــه در دربــار شــاهان گورکانــی بودنــد مثل
کلیــم همدانــی ،قدســی مشــهدی ،طالــب آملــی و دیگــران در دیوانهــای خــود بــه ایــن رســم
و مراســم آن اشــاره کردهانــد .جهانگیــر گورکانــی در کتــاب خــود از وز نکشــی خــود و رســوم آن
شــرح مفصلــی بیــان داشــته اســت( .جهانگیــر گورکانــی 45 :1359،و )72در ایــن مراســم شــاه
یکــرد و
خــود را هفــت بــار و هــر بــار بــا چیــزی چــون طــا ،نقــره و ســایر اجنــاس ارزشــمند وزن م 
ســپس پــول ،طــا و اجنــاس قیمتــی بیــن فقــرا تقســیم میشــد .کلیــم همدانــی،طالــب آملــی،
قدســی مشــهدی  ،کلیــم کاشــانی کــه از شــاعران دربــار گورکانــی بودنــد در مــورد رســم وزن
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کــردن شــاه ابیاتــی چنــد دارنــد .کلیــم همدانــی 1در قصیــدهای چنیــن میســراید:
بهــار عیــش رســید و شــکفتگی جــان یافــت
زجشــن شــاه ،جهــان رونــق گلســتان یافــت
عجــب اگــر بــه دو دنیــا دگــر فــرود آیــد
ســر تــرازو کــز وزن شــاه ســامان یافــت
کشــید کار تــرازو ز قــدر ســنجی شــاه
بــه پلــهای کــه بــه ســالی دوبــار فرمــان یافــت
(کلیم همدانی21 :9631 ،و)31
طالب آملی نیز میسراید:
امــروز

کــه روز

وزن شاهنشاهســت
بــر خــود بالــد هــر آنکــه دولتخواهســت

دلــو اســت تــرازو و شهنشــه یوســف
لیــک آن یوســف کــه دشــمنش در چــاه اســت
(طالب آملی)029-919 :6431 ،
ســنجیدن تــو بــود غــرض ورنــه در جهــان
میزان عقل کل به چه روز آمدی به کار نشنیده کس
در گلشــن زمانــه بهجــز روز وزن تــو
کــه

نیمــه

میــزان

شــود

بهــار

از نســبت دو وزن تــو شــاید کــه بعــد از ایــن
هــر ســال آفتــاب بــه میــزان رود دو بــار
(قدسی مشهدی :5731 ،ص)042
 .1بــرای دیــدن قصایــد بیشــتر در مــورد ایــن رســم ر .ک :کلیــم همدانــی ،ابوطالــب ،دیــوان اشــعار ،مقدمــه تصحیــح تعلیقــات
محمــد قهرمان ،انتشــارات آســتان قدس رضــوی ،مشــهد ،1369 ،ص.23،26،27،30،35،37،39،55،63
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عیــد وزن آمــد کــه بــاز آرایــش دنیــا کنــد
وز شــرف میــزان بــه گــردون خــود نماییهــا کنــد
(کلیم کاشانی ،بی تا)62 :
 .1-1-3حنا و حنا بستن در زمان سرور در هندوستان
در هنــد جشــنها بــا یــک ســری رفتارهــا و رســومات همــراه میشــد؛ ماننــد لبــاس رنگــی
پوشــیدن یــا حنــا بســتن بــه دســت و پــا .در هندوســتان گیــاه حنــا بهوفــور کشــت میشــد و
بنابرایــن در زندگــی مــردم مصــرف داشــت .بهــره بــردن از حنــای هنــدی در جشـنها و مراســم
ســرور -آن را ماننــد خمیــری بــر دســت و پــا میبســتند – بــه مثابــه نوعــی رنــگ طبیعــی بــرای
تزییــن دســت و پــا بهخصــوص در میــان زنــان رواج بســیار داشــت و جــزو کاالهــای مــورد توجــه
ســایر کشــورها بــود .در پادشــاهنامه کلیــم کاشــانی در ذیــل هــر جشــنی بــه حنــا بســتن دســت
و پــا اشــاره میشــود .در جشــن عروســی پســر شــاه جهــان نیــز زنــان بــر دســت افــراد مختلــف و
عــروس حنــا میگذاشــتند.
چــو ایــن شــغل هــا رفــت بــر یــک کنــار
بــه
پــس

از

التمــاس

کســان

جشــن

حنابنــدی

افتــاد

کار

عــروس

حنــا کــرد شــهزاده را دســت بــوس
(کلیم کاشانی)834 :5931 ،
در نقاش ـیهای کتــاب پادشــاهنامه میتــوان ایــن رســم زیبــا را دیــد .شــاعران نیــز در اشــعار
خــود بــه بســتن حنــا بــر روی دســت و پــا و همچنیــن بــه رنــگ حنــا اشــاره میکننــد .حنــا
بســتن بــر دســت و پــا نشــانه شــادی و جشــن بــود .شــاعرانی چــون ســلیم تهرانــی ،مدهــوش
قلنــدر اصفهانــی،میــرزا جهــان مظهــر ،میــرزا رضــی دانشــی ،طالــب آملــی ،میرزا عبدالحســین
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عــارف کاشــانی و اشــرف مازندرانــی ابیاتــی شــاهد دراینبــاره دارنــد .ســلیم تهرانــی در دو
بیتــی میگویــد:
رخشــت کــه دمــش عالمــت چوگانســت
در دعــوی خــود چــو گــوی در میدانســت
رنگیــن شــود از رنــگ خوشــش دســت مگــر
در خانــه زیــن تــو حنــا بندانســت
(سلیم تهرانی)236 :9431 ،
مدهوش قلندر اصفهانی میسراید:
بــه خــون من حنا بســتن به پایــت حیف میآید
غبــاری گــردم و روزی بــه پاپــوش تــو آو یــزم
(هاشمی سندیلوی)772:4991 ،
میرزا جان مظهر میگوید:
زد حنــا را پشــت پــا و ســرمه را برخــاک ریخــت
از پــی آزار مــن ناحــق در آزار خــود اســت
(همان)503 :
میرزا رضی دانشی میسراید:
راه دور

هنــد پابســت وطــن دارد
چون حنا شب در میان رفتن به هندوستان خوشست
(نصرآبادی  063 :8731و واله داغستانی)008 /2:

1

 .1در تذکــره گلچیــن معانــی ایــن شــعر بــرای داغــی شــیرازی آمــده اســت .ر.ک :گلچیــن معانــی ،احمــد ،کاروان هنــد،
انتشــارات آســتان قــدس رضــوی ،مشــهد ،1369 ،ص.397
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سلیم تهرانی نیز میگوید:
نیســت در ایــران زمیــن ســامان تحصیــل کمال
تــا نیامــد ســوی هندســتان حنــا رنگیــن نشــد
(سلیم تهرانی)902:
 .1-2مرگ و سوگواری
مــرگ درهــر فرهنــگ و بــاوری جایگاهــی خــاص بــا رســومی بخصــوص دارد .در هندوســتان
نیــز ایــن جــزو الینفــک زندگــی بشــری ،بــا اعتقــادات و رفتارهــای خاصــی همــراه شــده اســت.
برخــی از رفتارهــا فقــط در زمانــی خــاص نمــود داشــتند و برخــی رفتارهــای ســوگواری تــا
امــروز نیــز در میــان ایــن مردمــان رواج دارنــد .رفتارهایــی ماننــد ،ســوزاندن اجســاد مــردگان،
سرتراشــیدن در هنــگام مــرگ نزدیــکان ،انجــام رســم ســاتی توســط زنــان بیــوه جــزو رســومی
هســتند کــه در برخــی متــون ادبــی ایــن دوران و در آثــار تنــی چنــد از شــاعران مهاجــرت کــرده
بــه هنــد نمــود یافتهانــد.
 .1-2-1سوزاندن اجساد مردگان
بــا توجــه بــه جایــگاه آتــش در فرهنــگ هنــدی و نگاهــی کــه هندیــان بــه زندگــی پــس از مــرگ
داشــته و دارنــد در هنــگام فــوت اشخاص،جســد آنهــا ســوزانده میشــود؛ چرا کــه معتقدنــد
روح شــخص بــه وســیله آتــش پــا ک میگــردد و از چرخــه تناســخ خــارج میگــردد .ایــن مراســم
در میــان شــاعران مهاجــر ایرانــی مــورد توجــه بــود و کســانی چــون؛ پیشــاوری ،نوعــی خبوشــی،
مــا جبیــب ،عرفــی شــیرازی ،میــرزا غیاثالدیــن منصــور ،شــیخ بهایــی ،میــرزا جعفــر آصــف
خــان و ســلیم تهرانــی بــه ایــن مقولــه پرداختهانــد.
پیشــاوری در کتــاب خــود بــه ســوزاندن اجســاد اشــاره کــرده و میگویــد بــه مــردم دانــا و اکابــر
در هنــد «راوتــی» میگوینــد و زمانــی کــه ایــن افــراد میمیرنــد شــکم راوتــی را از «داروی تفنــگ»
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پــر ســاخته و آتــش میزننــد و بعــد اســتخوانهای او را دفــن میکننــد و تــا چنــد مــاه اقــوام وی
بــر ســر قبــر او نوحهســرایی میکننــد و در زمــان فــوت راوتــی ســه روز خــاص و عــام را جمــع
میکننــد و «امــوال او را بــه مصــرف اطعمههــای لذیــذ میرســانند( .»...پیشــاوری:1341 ،
 )18در هنــد معتقــد بودنــد کــه بایــد جســد افــراد پیــش از ســوخته شــدن شســته شــده و پــس
از ســوخته شــدن بــه رود گنــگ یــا خــا ک ســپرده شــود تــا پــا ک شــود و بتوانــد روح در چرخــه
تناســخ در جســم بعــدیاش قــرار گیــرد)w.j, 1900: 387( .
نظیری نیشابوری در این مورد در دو بیت چنین میسراید:
نکنــد قبولــم آتش،پــس مــرگ اگــر بســوزند
اگــرم ز لــوث عصیــان ندهنــد شســت و شــویی
(نظیری نیشابوری ،بی تا)012:
زمزمــم

ســوخته

اســت

گــو

هنــدو

مشــت خاکســترم فشــان بــر گنــگ
(همان)551 :
نوعی خبوشی در مورد علت سوزاندن اجساد با آتش میگوید:
مجــرد شــد چــو روح از تــن پرســتی
ز جــرم آب گل شــد صــاف و بیغــش
ز هــر آرایشــی خــود را بــری کــرد
بــه آتــش پــا ک شــد از جــرم هســتی
بیاســود

از

حریــر

نــورش
لبــاس

آتــش
عمــرش

(هاشمی سندیلوی)564 :

آتــش

گازری

کــرد

مقایسه رسوم اجتماعی ایرانی و هندی منعکسشده در دیوان شاعران ایرانی مهاجر به هند در دوره صفوی 155

انعکاس رسم سوزاندن اجساد در اشعار ادیبان به صورتهای زیر بوده است:
خوش آن محفل که از میگر ســرایم رو بســوزاند
بــه هرجانــب کــه غلتــم داغ در پهلــو بســوزاند
چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی
مســلمانت بــه زمــزم شــوید و هنــدو بســوزاند
(عرفی شیرازی0881،م)43 :
میرزا غیاثالدین منصور که درد عاشقی کشیده میگوید:
خمــار افســردهام دار و شــراب آتشــینی
خــون مــرده را در پوســت چــون هنــدو بســوزاند
(واله داغستانی)5761 / 3 :
مال حبیب میسراید:
نــدارم حســرتی جــز دیــدن آن رو پــس از مــردن
نســازم قبلــه خــود غیــر آن ابــرو پــس از مــردن
مســلمانی عجــب دردســری دارد شــدم کافــر
به چوب صندلم سوزید چون هندو پس از مردن
(نصرآبادی)092 :
میــرزا جعفــر معــروف بــه «آصــف خــان» نیــز بــه ایــن رســم در اشــعار خــود اشــاره میکنــد و
میســراید:
کار خــود بــا تیــغ مــژگان تــو یکــرو کــردهام
بــوی خــون میآیــد از تیــغ تــو مــن بــو کــرده ام
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دیــدهام از دور جــای آتشــی کــز شــوق او
مســتعد ســوختن خــود را چــو هنــدو کــردهام
(فخرالزمانی قزوینی)461 :5731 ،
در کتــاب بــا کاروان هنــد بــه نقــل از ســلیم تهرانــی بیتــی آمــده کــه اشــاره بــه ایــن مقولــه در
اشــعار ایــن شــاعر دارد .البتــه در دیــوان ســلیم تهرانــی هنــد و هندوســتان در مقولههــای
مختلــف مــورد توجــه شــاعر بــوده و در آرایههــای ادبــی بســیاری بــه برخــی آداب و رســوم ایــن
کشــور اشــراه شــده اســت.
بــه هندســتان ز مــا آییــن دیگــر در وجــود آمــد
شود عاشق چو خواهد خویش را هندو بسوزاند
(گلچین معانی)185 /1 :9631 ،
در برخی نقاط مراسمهای دیگری نیز برای تدفین افراد صورت میگرفت که بسته به طبقه
اجتماعی و جنسیت و سن افراد ممکن بود آنها سوزانده نشوند و دفن گردند ،چنانکه
شیخ بهایی در مورد دفن پادشاهان در نقطهای دور از هند میگوید که در نقطهای دور از
هند رسمی دارند که در زمان مرگ پادشاهان زمانی که او را به سمت محل دفن میبرند
«درحالیکه گیسوانش بر زمین کشیده میشود و به دنبال آن پیرزنی است که جاروبی در
دست دارد و خا ک را از موهایش میزداید میگوید :ای غافالن پند گیرید  »...و سپس او را
در گورش مینهند و این شیوه آنهاست (شیخ بهایی)46 :1377 ،
رســم دیگــری کــه در دفــن مــردگان در هندوســتان انجــام میدهنــد دوش دادن اســت کــه
کنایــه از امــداد و معونــت اســت .ایــن ترجمــه هنــدی اســت ،چــه اینکــه در هندوســتان رســم
اســت کــه مــردم جنــازه میــت را بــر دوش برداشــته ،میرونــد تــا چــون از آنهــا مانــده شــود دیگــری
بــر دوش خــود بگیــرد و در عــرف خــود «دوش دادن» میگوینــد در فرهنــگ آننــدراج بــه نقــل از
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فیــاض الهیجــی بیــان میشــود« :غافــل مشــو ز لغــزش پــا اوفتــادگان/در زیــر بــار هــر دو جهــان
دوش دادهانــد» (محمــد پادشــاه)1957/3 :1335 ،
 .1-2-2تراشیدن موی سر
در فرهنگهــای مختلــف مراســم ســوگواری بنــا بــر اعتقــاد و بــاور افــراد میتوانســت بــا
رفتارهایــی گونا گــون همــراه باشــد؛ از پوشــیدن لبــاس ســیاه تــا لباس ســفید ،از تراشــیدن موی
ســر و صــورت تــا اصــاح نکــردن مــوی ســر و ریــش بــرای چهــل روز ،گریــه ،مو یــه و خراشــیدن
ســر و صــورت ،پاشــیدن خــاک بــر ســر و مــواردی از ایــن دســت .در هنــد ایــن زمــان نیــز آداب و
رســوم متفاوتــی بــرای ســوگواری بــوده اســت کــه شــاید بــه جهــت مشــترکات فرهنگــی شــاعران
آنهــا را در شعرشــان نیــاورده یــا در مــورد هندیــان بــه صــورت اخــص ذکــر نکــرده باشــند؛ امــا
برخــی رفتارهــا کــه خــاص ایــن نواحــی بــوده و شــاعر بــا آن برخــورد داشــته در دیــوان اشــعار
انعــکاس یافتهانــد رســمی ماننــد تراشــیدن مــوی ســر و صــورت و ســاتی.
در تذکــره ســرو آزاد ذکــر شــده کــه اکبرشــاه بــه رســم هنــدوان ،آتشپرســتی و ریشتراشــی
را اختیــار کــرد و جهانگیــر نیــز همیــن کارهــا را دنبــال نمــود .در دیــوان طالــب آملــی نیــز بــه
اشــعاری برمیخوریــم کــه وی بــرای نتراشــیدن ســر و ریــش خــود -کــه یکــی از رس ـمهای
هندیــان در هنــگام فــوت اقربایشــان بــوده – کــه جهانگیرشــاه بــه اطرافیــان دســتور داده بــود
بهانــه م ـیآورد .بــه ایــن عمــل «بهــدرا» میگفتنــد و از ایــن جهــت بــه طالــب نیــز ایــن حکــم
شــده بــود کــه وی در مقابــل ایــن دســتور ،شــعر زیــر را بــه دربــار میفرســتد:
ســفر میکنــم صاحبــا ،ور نــه مــن
چــه

ســر

بلکــه

گــردن

تراشــیدمی

بناخــن نــه از تیــغ از روی خویــش
مــن ایــن مشــت ســوزن تراشــیدمی

158

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسالمی | سال اول  /پاییز و زمستان  / 1400شماره اول

ســر و ریــش و ابــرو ،بــروت مــژه
برســم

تراشــیدمی

برهمــن

چــو مــن راهیــم خــارج از رســم بــود
کــه

مــو

وقــت

تراشــیدمی

رفتــن

(طالب آملی)351 :
در جای دیگری نیز طالب آملی میگوید:
بهشــت اســت بــزم تــو و در بهشــت
مــن

ناتراشــیده

را

راه

نیســت

(همان)451 :
قدسی مشهدی در مورد سر تراشیدن چنین میسراید:
در هنــد کــه مــوی ســر پســندیده بــود
ســرها همــه زیــر مــوی ژولیــده بــود
چــون خامــه ســرش کننــد فــی الحــال ســیه
آن را کــه چــو خامــه ،ســر تراشــیده بــود
(قدسی مشهدی 1-2-3 )556 :ساتی کردن
رســم دیگــر در هنــگام ســوگواری و مــرگ عزیــزان در هندوســتان ســاتی اســت .نخســتین متنــی
کــه در آن بــه رســم ســاتی یــا ســتس اشــاره شــده متنــی از ادبیــات دینــی هنــد بــه نام ویشــنودرمه
ســوتره اســت .در ایــن نوشــتهها مهمتریــن تکلیــف زن پــس از مــرگ شــوهر بخصــوص در
زمانــی کــه ازدواج مجــدد معمــول نبــود ،انجــام ســتی بــود .ایــن اعتقــاد بــود کــه وجــود زن بــدون
شــوهر معنایــی نــدارد );Crooke, 2000: 290-292 julius, 2001: 30/ 367, 368( .در هنــد ایــن
زمــان نیــز زنــان رســم ســاتی را کــه خودســوزی یــا خودکشــی در زمــان مــرگ همسرانشــان اســت
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انجــام میدادنــد .در زمــان اکبرشــاه گورکانــی ایــن عمــل نهــی شــد و در جهانگیرنامــه نیــز در
مــورد آن صحبــت شــده اســت( .جهانگیــر گورکانــی )81 :منابــع ادبــی بــه ایــن مســئله و زنانــی
کــه ایــن کار را انجــام میدادنــد توجــه داشــتند .احمــد رازی در کتــاب خــود بــه ایــن مســئله
اشــاره میکنــد و میگویــد« :آنچــه از امــور غریبــه و رســوم عجیبــه در هنــد دیــده و شــنیده
شــده باشــد ایــن اســت کــه زمانــی کــه زنــی هنــدو همســرش فــوت میکنــد زندگانــى را بــر خــود
حــرام میگردانــد و در روزی کــه تعییــن شــده اســت خــود را آمــاده ســوختن میکنــد و مــردوار
از ســر جــان كــه متاعــى اســت بــس گــران برمیخیــزد( ».احمــد رازی ،بیتــا )383 :در کتــاب
عجائــب الغرائــب نیــز بــه نقــل از نســخه روضۀالطاهریــن منقــول اســت :در شــهر اســنام رســم
اســت کــه وقتــی مــردی میمیــرد «زنــان اصلــی و خاصــه و پرســتاران بــا پیشــانی گشــاده بــا او
همــراه شــوند و زنــده بــه ذوق تمــام در آتــش نشــینند» اگــر کســی هــم ســر بــاز زنــد ،مــردم او را
مــورد شــماتت قــرار میدهنــد .خــود زنــان نیــز بــر او خــرده میگیرنــد( .پیشــاوری)40: 1341 ،
هاشــمی ســندیلوی در شــعری در غالــب مثنــوی را از نوعــی خبوشــی آورده در توصیــف زنــی
کــه در مــرگ همســر خــود میخواهــد ســاتی را انجــام دهــد وفادارانــه بــه عشــق خــود بپیوندنــد
امــا چــون بــه دســتور شــاه ایــن امــر نهــی شــده مانــع او میگردنــد .ســرانجام او بــه اصــرار ز یــاد
ایــن کار را میکنــد و خــود را بــا معشــوق میســوزاند.
چمــن پیــرای ایــن آتــش هــوا بــاغ
ســخن را اینچنیــن ســازد گل داغ
ز صبــرم رنجــه خواهــد گشــت یــارم
نخواهــد
چــرا

تــا

زنــدهام

شــرمنده

مــرد

ز

آتــش

انتظــارم

باشــم

کــه ســوزد دلبــر و مــن زنــده باشــم
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دلــم سرمســت واشــوقاه عشــق اســت
بــن هــر مویــم آتــشگاه عشــق اســت
بــه آخــر چــون شــه از حجــت فرومانــد
گالب یــاس بــر ســوز دل افشــاند
اجــازت

داد

کاتــش

برفروزنــد

در آتــش هــر دو را بــا هــم بســوزند
در آتــش شــد چــو صرصــر پایکوبــان
غبــار از خویــش و دود از شــعله رو بــان
بــه پایــش شــعله چــون گل بــر کــف دســت
ز خــون شــعله بــر پایــش حنابســت
بــه مــردن دســتش از دامــن نــدارم
دلــم

دارد

وفــا

گــر

مــن

نــدارم

(هاشمی سندیلوی)464-164 :4991 ،
این رسم در میان شاعران ایرانی چونان نمودی از وفاداری زنان هندی شهرت یافته بود
و شاعرانی چون صائب تبریزی ،میرزا ابوالحسن فراهانی،احمد رازی ،نوعی خبوشی،
تقی اوحدی و کلیم کاشانی در ابیات مختلف این صفت را برای زنان عاشق و راه و رسم
هندوان استفاده کردهاند .کلیم کاشانی در مثنوی خود به این رسم در هندوستان اشاره
مینماید و بیان میکند زمانی که به شاه اطالع دادند زنان مسلمان با شوی هندی باید خود
را بسوزانند او دستور به لغو این رسم داد( .ر.ک :کلیم کاشانی)520-516 :1395 ،
در آتــش بســوزند چــون شــوی خویــش
کــه هنــدو چنیــن دارد آییــن و کیــش
(کلیم کاشانی)815 :5931،
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صائب تبریزی این صفت زنان هندی را وفاداری میداند و در مورد این عمل میگوید:
آتــش عشــق ز خاکســتر هنــد اســت بلنــد
زیــن دریــن شــعله ســتان بــر ســر شــوهر ســوزد
صائــب گلــی نچیــد ز شــکرلبان هنــد
روز بــدی قــدم بــه دیــار وفــا گذاشــت
(صائب)242 :0731 ،
تقی اوحدی در شعر خود در مورد وفاداری زن هندو و خودسوزی وی میسراید:
از آن عاشــق که مانده زنده در هجران بود بهتر
زن هنــدو کــه خــود را در وفــا مردانــه میســوزد
(گلچین معانی)342 :9631 ،
بــه نقــل از میــرزا ابوالحســن فراهانــی  -کــه در زمــان شــاه عبــاس صفــوی بــوده اســت -والــه
داغســتانی دو بیــت را شــاهد مـیآورد کــه در آنهــا بــه رســم خودســوزی زنــان هنــدو اشــاره شــده
اســت:
مــرا لبهــای آتشــنا ک آن جانانــه میســوزد
یســوزد
کــه تــا بــر لــب نهــد ســاغر لــب پیمانــه م 
مبیــن نقــص زن هنــدو کمــال عشــق را بنگــر
که با نقص زنی خود را چســان مردانه میســوزد
(واله داغستانی)881/ 1 :4831 ،
بــا اینکــه ایــن رســم ممنــوع شــد و حتــی بــا تغییر مذهــب ،در برخــی مناطق همچنان این رســم
ادامــه یافــت ،در نگارســتان عجایــب و غرایــب آمــده در شــهر راجــورا از توابــع کشــمیر در جایی
کــه در ســر راه اســت ،مــردم مســلمان شــدهاند ،امــا بــر دیــن قبلــی خودشــان باقــی هســتند و
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«چــون هنــدو زنــان مــرده را بــا مــرده در آتــش میســوزند ،زنــان ایشــان بــا قالــب بیجــان شــوهر،
زنــده در گــور درآینــد و در ایــن چنــد روز دختــر دوازدهســاله بــا شــوهر بیجــان در گــور درآمــده از
شــنیدن ایــن ســخن حاضــران در مجلــس در حیــرت افتادنــد .حکــم تفحــص آن صــادر شــد.
بعــد از جسـتوجو گفتــه طــراز صــدق پذیرفــت»( .پیشــاوری)44 :1341 ،
با توجه به مصادیق بیانشده باید گفت :بنابر شرایط فرهنگی و مذهبی که در هند حاکم
بود و تنوعی که از آن سخن به میان آمد ادیبان ایرانی مهاجر به هند بیشتر رسوم اجتماعی
را در اشعار خود انعکاس دادهاند که فراگیر و فراتر از مذهبی خاص بودند .شاعران در اشعار
خود کنایات و اصطالحاتی را به کار میبردند که برای خواننده شناختهشده باشد و بتواند
منظور شاعر را دریابد .از طرفی در نقاط دیگر هند تنوع مراسمهای کوچک مانند شترپرستی
آنقدر برای ادیب جلب توجه نمیکرد که بخواهد در نوشتههایش آن را انعکاس دهد؛
بنابراین شاعر رسم اجتماعی را مد نظر قرار میداد که بیشتر با آنها سروکار داشته و مورد
شناخت همگان بوده باشد و از طرفی معرف هویت هندیان در نزد ایرانیان باشد .از این
جهت به علت تنوع مذهبی و فرهنگی هند ،بیشتر رسوم اجتماعی رایج در میان همگان
در هندوستان در آثار این ادیبان انعکاس مییافت.
همین ادیبان ایرانی که به هند مهاجرت کرده و این مقوالت فرهنگی را در آثارشان
انعکاس داده بودند ،در بازگویی رسوم اجتماعی ایرانی به دلیل یکدستی بیشتر مذهبی
و فرهنگی ایران به رسوم اجتماعی و مذهبی چون محرم و صفر ،عید قربان ،عید غدیر و
عید نوروز توجه کردهاند .رسومی که حداقل میان تمام ایرانیان رواج داشته و از طرفی برای
اکثر درباریان گورکانی و هندیان پارسی آشنا مینموده و میتوانسته نمایانگر فرهنگ کلی
و سنت متداول جامعه ایرانی باشد و هویت مذهبی جامعه را بهخوبی نشان دهد؛ خالف
رسوم اجتماعی هند که بیشتر نمودی از فرهنگ کلی جامعه است تا مذهب آن .در ادامه
به بیان مصادیق در آثار ادیبان ایرانی مهاجر این دوره استناد خواهد شد.
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 .2رسوم اجتماعی ایرانی ،منعکس شده در اشعار شاعران مهاجر ایرانی
ایرانیــان هــم چــون هندیــان و ســایر فرهنگهــا دارای مناســبتهای همــراه بــا شــادی یــا
ســوگواری بودنــد و بســته بــه جایــگاه آن مناســبت در فرهنــگ و بــاور ایرانیــان ،بــه برگــزاری آن
اهتمــام میورزیدنــد .زمانــی کــه بــه جامعــۀ ایرانــی نــگاه شــود مراســم متعــدد ملــی و مذهبــی
از نــوروز گرفتــه تــا عیــد قربــان و از مراســم عاشــورا و تاســوعا در ادبیــات جلوهگــر شــده و شــاعر
از آنهــا بــرای رســاندن منظــور خــود بهــره میبــرده اســت .نمونههایــی از ایــن بازتــاب مراســم رد
اشــعار شــاعران دوره صفــوی را بررســی خواهیــم کــرد.
 .2-1جشن و سرور
 .2-1-1نوروز
از می ــان رس ــوم اجتماع ــی متف ــوات و متع ــدد ایرانی ــان ن ــوروز ج ــزو آن مناس ــبتهایی اس ــت
کـــه فـــارغ از مذهـــب و مســـائل سیاســـی توانســـت تـــداوم و حیـــات خـــود را حف ــظ کن ــد.
جایــگاه خــاص و مهــم نــوروز بــرای ایرانیــان ســبب شــده تــا در عرصههــای مختلــف زندگــی
و رفتاره ــای روزان ــه م ــردم ای ــران ب ــروز و ظه ــور یاب ــد .یک ــی از ای ــن عرصهه ــا ادبی ــات فارس ــی
اس ــت .همراه ــی ش ــاعران ب ــا م ــردم در ای ــن روز س ــرودن اش ــعار ش ــاد و نویدبخ ــش یک ــی از
ای ــن جلوه ــای همراه ــی اس ــت .در مناب ــع ای ــن دوره نی ــز ب ــه رس ــم ن ــوروز و رفتارهای ــی ک ــه
در ای ــن مناس ــب م ــردم از خ ــود نش ــان میدادن ــد اش ــاره ش ــده و ش ــاعر در ابی ــات مختل ــف
از ای ــن نموده ــا به ــره ب ــرده اس ــت .رس ــم ن ــوروز ع ــاوه ب ــر م ــردم ای ــران در می ــان هندی ــان نی ــز
شناختهش ــده ب ــود و در درب ــار گورکانی ــان س ــال ن ــو و ن ــوروز تهنی ــت گفت ــه میش ــد و ش ــاعران
ب ــه ای ــن مناس ــبت اش ــعاری میس ــرودند.
در ادامــه بــه بیــان مصادیــق تاریخــی و ادبــی نــوروز در منابــع ادبــی و نمونههــا تأثیــر و رفتــار
مــردم در ایــن مناســبت در اشــعار پرداختــه خواهــد شــد.
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بنــا بــه گفتــه کمپفــر از آداب قدیمــی ایرانیــان نــوروز بــود و ایــن مناســبت در بخشــی از ســال
زندگــی روزانــه آنهــا تحــت تأثیــر قــرار م ـیداد .در ایــن جشــن هــر کــس لبــاس نــو میپوشــید،
دوســتان و آشــنایان بــه مالقــات یکدیگــر میرفتنــد ،میهمانیهــای زیــادی بر پــا میشــد و
همــه تفریــح میکردنــد( .کمپفــر)183 :1360 ،
آغاز مراسم نوروز اینگونه بود که در میدانهای عمومی شهر با نقاره و شیپور و سنج از
نیمهشب تا ظهر نوازندگی میکردند .یک روز مانده به آخر سال همه دکانها را با پارچه یا
رنگ ،سفید کرده و دکان را تعطیل مینمودند .چرا مه همه میخواستند به تفریح بپردازند.
زمانی که نوروز میشد و سال نو؛ افراد همدیگر را میبوسند به هم پول میدادند .افراد
پولهای عیدی را در جیب خودشان نگه میداشتند و معتقد بودند این پول خوشیمن
است و باعث میشود تا آخر سال بیپول نشوند «...مردم با خوشحالی و هیاهو به مساجد
میدانها و ساختمانهای عمومی میروند ،به هم تبریک میگویند ،بازی میکنند،
قلیان میکشند و چپق و دستبهدست میگردانند و در شب جشن و شادی در خانهها
و با خانوادهها ادامه مییابد( .»...کمپفر )184 :در ایام نوروز همه لباس نو میپوشیدند و
بهترین خورا کها و حتی شراب را در این روز میخوردند .شب عید مردان و زنان تا صبح
خوشگذرانی میکرد میکردند و معتقد بودند این شادی ثواب هم دارد (کاتف:1356،
75-74؛ کارری147 :1348 ،؛ نوروزنامه)37 :
در مورد خوردن شراب در نوروز سلیم تهرانی چنین میسراید:
نــوروز تــو از گل بــه قــدح ســازی بــاد
بــا اللهرخــان کار تــو گلبــازی بــاد
اوراق نشــاط را بــه بزمــت دایــم
شــیرازه ز مــوج مــی شــیرازی بــاد
(سلیم تهرانی)236 :

مقایسه رسوم اجتماعی ایرانی و هندی منعکسشده در دیوان شاعران ایرانی مهاجر به هند در دوره صفوی 165

در مــورد نــوروز افــزون بــر کتــب ســفرنامه کــه بســیار زیادنــد ،در دیــوان شــاعرانی چــون صائــب
تبریــزی ،کلیــم کاشــانی  ،اشــرف مازندرانــی ،عرفــی شــیرازی ،ســنجر کاشــانی ،ســالک
قزوینــی ،طالــب آملــی و ســلیم تهرانــی میتــوان ابیاتــی بــه مثابــه شــاهد یافــت.
یکــرد
در ایــن موقــع کــودکان لباسهــای رنگــی میپوشــیدند و بیشــتر از هــر زمانــی شــادی م 
میکردنــد .کلیــم کاشــانی و اشــرف مازندرانــی ،طالــب آملــی و ســنجر کاشــانی در اشــعار
خــود اشــاره بــه لبــاس نــو ،رنگــی و شــادی کــودکان و لباسهــای نــو مــردم در ایــن ایــام داشــته
و میســرایند:
نــوروز رســید و شــد گلســتان رنگیــن
گشــت از گل و اللــه صحــن بســتان رنگیــن
چــون اشــک کــه آیــد از جگــر گردیدنــد
اطفــال ز

جامههــای الــوان رنگیــن

(اشرف مازندرانی)763 :
مــرا کــه جامــه عیــدی قبــای عریانــی اســت
مــرا کــه جامــه عیــدی قبــای عریانــی اســت
(کلیم کاشانی ،بیتا)811 :
قضــا نهــاده بــکام زمانــه معجونــی
کــه بهــر ســاختن آنقــدر گرفتــه بــوام
بشاشــت دل اطفــال در شــب نــوروز
نشــاط خاطــر صایــم بصبــح عیــد صیــام
(سنجر کاشی)724 :7831 ،
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در بهارســتان اقبــال تــو دســت روزگار
از گل دولــت کنــد آرایــش دســتار عیــد
در لبــاس عشــرتی دائــم کــه اســتاد ازل
بســت از اقبــال ایــام تــو پــود و تــار عیــد
(طالب آملی)92 :
در روز نــوروز مــردم شــیرینی میخوردنــد و ایــام را بــه شــادمانی میگذرانیدنــد و امــروزه نیــز ایــام
نــوروز بــدون شــیرینی بیمعنــا اســت .در کنــار ایــن خوراکیهــا مــردم بــه نشــانه شــادی بــر
دســت و پایشــان نیــز حنــا میبســتند.
مدعا از وصل ،لب از بوسه شیرین کرده است
روز ماتــم بهتــر از عیــدی کــه بــی حلــوا بــود
(صائب)112 /4 :4631 ،
فیــض مــاه نــو ز شمشــیر شــهادت میبــرد
خــون ،حنــای عیــد باشــد کشــتگان عشــق را
(همان)89/1:
رنــگ از حنــای عیــد کلیــم ار نباشــدم
دســتی بــه ایــن دو دیــده خــون بــار میکشــم
(کلیم کاشانی ،بیتا)932 :
تــرا کــه فصــل شبابســت جــام مــی مگــذار
کــه مــی بــه دســت جوانــان حنــای عیــد بــود
(سلیم تهرانی)761 :
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حمــل

شــکار

کنــد

چــون

آفتــاب

شــگون اســت در دســت،جام شــراب
بــه تخصیــص کــز بخــت فرخنــده فــال
شــود در گل صبــح تحویــل ســال
کنــون کایــن دو دولــت مهیــا شــده
صبوحــی و تحویــل یــک جــا شــده
بیــا

تــا

بــه

یــزدان

ثنــا
درود

آوریــم
نبــی

هــم

بــه

جــا

آور یــم

(سنجر کاشی)724 :
داورا! ســال نــوت محفــل طــراز ســور بــاد
داورا! ســال نــوت محفــل طــراز ســور بــاد
تــا ازل ســال کهــن برگشــته بهــر تهنیــت
جملگــی در ســاحت ســال نــوت محصــور بــاد
از در دروازه نــوروز تــا میــدان عیــد
همچنیــن آرایــش بــازار عمــرت ســور بــاد
(عرفی شیرازی)63 :
مــورد دیگــری کــه از فحــوای کالم شــاعران میتــوان بــه اعتقــادات مذهبــی همــراه شــده بــا
ســنتهای آن زمــان پــی بــرد انــار یاســین اســت .در لغتنامــه دهخــدا در مــورد ایــن ترکیــب
آمــده کــه انــاری اســت کــه روز نــوروز چهــل بــار و بــه قولــی صــد بــار بــر آن ســوره یاســین بخواننــد
و بدمنــد و هرکــس آن را بهتنهایــی بخــورد تمــام ســال از امــراض جســمی در امــان باشــد .در
لغتنامــه دهخــدا بــرای شــاهد ایــن لغــت شــعر چنــد تــن از شــاعران عصــر صفــوی هــم آمــده
اســت .شــاپور تهرانــی میســراید:
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صائب تبریز هم بیتی با این لغت دارد:
ســیب غبغــب اگــر بــه دســت افتــد
بهتــر از صــد انــار یاســین اســت
و سالک قزوینی نیز چنین سروده:
گزند بوسه اغیار بر نمیتابد
کــه گفــت ســیب ذقــن کــم ز نار یاســین اســت؟
(دهخدا :2531 ،انار یاسین)
شاپور تهرانی نیز میگوید:
شــرکت

برنمیتابــد

غیــر
نــار

پســتان

انــار

یاســین

اســت

(شاپور تهرانی)512 :2831 ،
 .2-1-2عید قربان
در کنــار جشــن ملــی نــوروز ،مــردم ایــام مذهبــی را نیــز موردتوجــه داشــته و متناســب بــا هرکــدام
کارهــای مشــخصی انجــام میدادنــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه مذهــب در دوران اســامی بــا
رســوم ملــی همــراه شــده و در کنــار آنهــا بــود؛ چنانکــه در همــان جشــن نــوروز در نســخ خطــی
توصیههایــی بــرای خوانــدن ادعیــه قرآنــی ،غســل کــردن و نمــاز خوانــدن نیــز بــه چشــم میآیــد.
(نــوروز نامــه)40-35 :
از جملــه جش ـنهای مذهبــی میتــوان بــه عیــد قربــان اشــاره کــرد کــه اکثریــت مــردم در آن
ً
شــرکت میجســتند .کلیــت مراســم کــه قربانــی کــردن بــود در تمــام شــهرها تقریبــا یکســان
برگــزار میشــد ،امــا در برخــی شــهرها متناســب بــا فرهنــگ محلیشــان برخــی کارهــای دیگــر
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را نیــز مــردم انجــام میدادنــد .در اردبیــل مــردم در ایــن روز بــه قبرســتان قدیمــی شــهر و بــر
ســر مــزار رفتگانشــان میرفتنــد و فاتحــه میخواندنــد( .اولئاریــوس )108 :1363 ،در منابــع
تاریخــی دورۀ صفــوی ،اشــارات زیــادی بــه برگــزاری ایــن عیــد و رســم و رســومات آن
بهویــژه مــراس قربانــی کــردن شــتر آمــده اســت .ایــن مراســم بــا حضــور شــاه یــا یکــی از
یشــد .ادیبــان نیــز
صاحبمنصبــان عالیرتبــه در یکــی از میادیــن اصلــی شــهر اجــرا م 
بــا تمثیــل قــرار دادن ایــن مراســم در اشعارشــان از آن بهــره میبردنــد .کســانی چــون صائــب
تبریــزی ،طالــب آملــی ،عرفــی شــیرازی و قدســی مشــهدی در اشعارشــان بــه ایــن عیــد اشــاره
داشــتهاند.
زمیــن ز جلــوه قربانیــان گلســتان اســت
بریــز خــون صراحــی کــه عیــد قربــان اســت
(صائبتبریزی)811/2 :4631 ،
کــی ز قتــل مــا شــود دلگیــر صائــب آن نــگار؟
از غــم خــون شــهیدان عیــد قربــان فــارغ اســت
(صائب)021/2:
عرفی شیرازی در مورد این عید میگوید:
عیــدی چنیــن کــه زاهــد ،انــدوه دیــن نــدارد
نایــد ز دل کــه مــا را ،اندوهگیــن نــدارد
مردم به عید قربان ،در عیش و من به حســرت
کان حســرت شــهادت ،عیــدی چنیــن نــدارد
(عرفی شیرازی)04 :
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پریشــانی

مــا

گفتــی

بــه

زلفــت

خــم

زلــف

پریشــان

تــازه

کــردی

مــرا کشــتی و کــردی عالمــی شــاد
جهــان را عیــد قربــان تــازه کــردی
(عرفی شیرازی)471 :
چــو صبــح عیــد قربــان حلــه کافــور پوشــد
زمیــن از خــون قربانــی شــفق گــون پرنیــان پوشــد
(طالب آملی)52 :
قدســی مشــهدی نیــز بــا الهــام گرفتــن از اینکــه در روز قربــان بایــد چیــزی فــدای معشــوق کــرد
و چــه باالتــر از دل میســراید:
بــه روز وصــل ،خنجــر بــر دلــم کــش
کــه عیــد مــا جــز ایــن قربــان نــدارد
(قدسی مشهدی)264 :
 .2-1-3عید غدیر
عید غدیر خم از جمله اعیاد مذهب شیعه است که در دورۀ صفوی ،رونق روزافزون
داشت و در تمام ایاالت و مراکز شهری و روستایی گرامیداشت آن با آداب و تشریفات
خاص برپا میشد( .گودرزی )50:1387 ،در بیان ارزش برپایی این جشن آمده است:

«برگزاری این جشن از سوی ایرانیان چنان اهمیت داشت که در سال  1722میالدی
به هنگام محاصرۀ اصفهان به دست محمود افغان ایرانیان در سختترین شرایط
عید غدیر را جشن گرفتند»( .فلور )160 :1368 ،شاه سلطان حسین روز عید غدیر ،در
تاالر چهل ستون به مراسم عید مینشست و امرا و برخی سفیران فرنگ نیز به خدمت
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میرسیدند و برخی فرامین را در این روز صادر میکرد( .لکهارت )1344 :1368 ،این
جایگاه چه از لحاظ سیاسی و چه اجتماعی در میان مردم باعث میشد تا شاعران این
ً
دوره در اشعار خود این عید را مورد توجه قرار دهند .معموال اکثر شاعران این دوره در قصاید
خود به منقبت حضرت علی (ع) میپرداختند و قصایدی چند را به وصف و ستایش
ایشان اختصاص میدادند .از میان دیوان اشعار متعدد که همه شامل حداقل یک قصیده
در رثای حضرت علی بودند چند شاعر به خود واقعۀ غدیر نیز اشاره داشتند .از جمله این
افراد ،صائب تبریزی ،عرفی شیرازی ،نظیری نیشابوری و حزین الهیجی بودند.
زیــن پیــش اگرچــه اهل نجف ز آب تلخ و شــور
بودنــد در شــکنجه غــم تلــخ روزگار
آخــر ز فیــض ســاقی کوثــر تمــام ســال
عیــد غدیــر شــد بــه مقیمــان ایــن دیــار
بــا خلــق گفتــه بــود بهشــتی بــود فــرات
پیغمبــر خــدای بــه لفــظ گهــر نثــار
منشــور رحمتــش چــو بــه مهــر نجــف رســید
ســر حدیــث مخبــر صــادق شــد آشــکار
(صائب)052 :0731 :
عرفی نیز در مورد غدیر میگوید:
آنجــا کــه وفــا تشــنه شــود چشــمه خونــم
آنجــا کــه صفــا غســل کنــد آب غدیــرم
بــر کتــف ریاضتطلبــان شــال و پالســم
بــر دوش زلیخــا منشــان بــرد و حریــرم
(عرفی شیرازی)261 :
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فــراز منبــر یــوم الغدیــر ،ایــن رمزیســت
ّ
محمــد ،علــی بــرآورده
کــه ســر زحبیــب
(نظیری نیشابوری)691 :
آن طایــر قدســم کــه چکــد خــون ز صفیــرم
بــا درد و غــم عشــق سرشــتند خمیــرم
مســتی مــرا نیســت بــه دنبــال خمــاری
پیمانهکــش

میکــده

خــم

غدیــرم

(حزین الهیجی)081 :2631 ،
 .2-2سوگواری
 .2-2-1ماه محرم و مراسم عزاداری برای امام حسین (ع)
پیشــینه برگــزاری رســمی مراســم ده روز عاشــورا در مــاه محــرم بــه دوره آلبو یــه و فرمــان
تاریخــی معزالدولــه در ســال  353ق بازمیگــردد .متــون روایــی و اصیــل شــیعه در ضــرورت
برپایــی مراســم عــزاداری امــام حســین (ع) روایتهــای متعــددی را ذکــر کردهانــد .از قبــل
همیــن اهمیــت یافتــن نمونههــای ادبــی چــون مقتــل نویســی و مناقبخوانــی رواج یافتنــد
(رنجبــر 47 :1390،و )48بــا رونــق گرفتــن مراســمهای عــزاداری امــام حســین در ایــن
دوران ،نیــاز بــه شــعر عاشــورایی بیشــتر از پیــش شــد .البتــه ایــن شمشــیری دو لبــه کــه از
طرفــی از ایــن دســت از اشــعار حمایــت میشــد و از طرفــی عرصــه بــرای ســایر موضوعــات و
خیالپرداز یهــا محــدود.
بــه هــر ترتیــب اهتمــام هــر چــه بیشــتر بــه برگــزاری مراســم ده روز اول عاشــورا کــه حتــی شــاه
عبــاس در حیــن لشکرکش ـیها بــه برگــزاری آن توجــه بســیار داشــت (منجــم یــزدی:1366،
150؛ والــه اصفهانــی693 :1372،؛ ترکمــان 460 /1 :1344 ،و ترکمــان )106 /2 :1377 ،و
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حضــور گســترده مــردم در ایــن مراســم باعــث شــد تــا ادیبانــی چــون وحشــی بافقی،فیــاض
الهیجــی ،صائــب تبریــزی ،اهلــی شــیرازی ،بابــا فغانــی شــیرازی ،عرفــی شــیرازی در آثارشــان
ایــن مراســم را منعکــس کننــد .وحشــی بافقــی محــرم را روز حادثــه و بــا مینامــد و چنیــن
میســراید:
روزی اســت اینکه حادثه کوس بال زده اســت
کــوس بــا بــه معرکــه کربــا زده اســت
روزی اســت اینکــه دســت ســتم ،تیشــۀ جفــا
بــر پــای گلبــن چمــن مصطفــی زده اســت
یعنــی محــرم آمــد و روز ندامــت اســت
روز ندامــت چــه کــه روز قیامــت اســت
(وحشی بافقی)642 :4831 ،
فیاض الهیجی در اشعار خود این عزای عمومی را چنین بیان میکند:
عالــم تمــام نوحهکنــان از بــرای کیســت؟
دوران ســیاهپوش چنیــن در عــزای کیســت؟
ایــن صندلــی مخمــل مشــکین بــه روی چــرخ
کــز شــهریار خویــش تهــی مانــده جــای کیســت
(فیاض الهیجی)915 :3731 ،
خــا ک کربــا و مهــر کربــا از ارج و قــرب باالیــی برخــوردار بــود؛ چنانکــه در روایــات مشــاهده
میشــود نمــاز خوانــدن بــر مهــر کربــا اجــر و ثوابــش بیشــتر اســت .صائــب مهــر کربــا را از
مهــر حضــرت ســلیمان باارزشتــر دانســته و آن را شایســتۀ ایــن میدانــد کــه تــا روز قیامــت

ســجدهگاه مردمــان باشــد.
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چنــد روزی بــود اگــر مهــر ســلیمان معتبــر
تــا قیامــت ســجدهگاه خلــق ،مهــر کربالســت
(صائب تبریزی؛ )5731 :4831
نیست یک دل کز وقوع این مصیبت داغ نیست
گریــه فرض عین هفتادودو ملت زین عزاســت
(صائب تبریزی)731 :4631 ،
بابافغانی شیرازی در مورد عزاداری و اندوه مردم در این ایام میگوید:
نیــل اســت هــر عشــور بــه بیــت الحــزن روان
از

دیدههــای مــردم محــزون

کربــا

در هــر قبیلــه از قبــل خــوان اهــل بیــت
ماتــم رســیده ای شــد مجنــون کربــا
( بابا فغانی شیرازی)85 :6131 ،
اهلی شیرازی با فرا رسیدن ماه ّ
محرم چشمها را گریان و در قصیدهای چنین میسراید:
مــاه محـ ّـرم اســت و شــد دجلــه روان ز چشــم مــا
بهــر حســین تشــنهلب شــاه شــهید کربــا
روز عزاســت ای پســر ســعی صفــا چــه میکنــی
کعبــه ســیاهپوش شــد رفــت ز مــروه هــم صفــا
در غــم ماتمــی چنیــن جامــه چــه مــرد و زن درد
زن بــود آنکــه در بــرش جامــه نمیشــود قبــا
شــکر کــه در زمــان مــا کار یزیــد آخــر اســت
ّ
آخرالزمــان تیغــی کشــیده در غــزا
مهــدی
(اهلی شیرازی)224 :4431 ،
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نتیجهگیری
از جملــه منابــع بازتابدهنــده آ گاهــی اجتماعــی مــردم ،دیــوان اشــعار ادیبــان اســت.
ادیبــان بــرای ارتبــاط هرچــه بهتــر بــا مخاطبانشــان میکوشــند از مضامیــن و مفاهیــم رایــج
در میــان عامــه مــردم بهــره ببرنــد .ایــن امــر بــه محققــان کمــک مینمایــد تــا بــه درک بهتــری
از آ گاهیهــای مــردم و شــناختی کــه از دیگــر فرهنگهــا دارنــد نائــل آینــد .ادبیــات فارســی
دوره صفــوی آینـهای اســت بــرای شــناخت مســائل اجتماعــی ایــران و کشــور هندوســتان کــه
شــاعران ایــن دوره بــه آن کشــور مهاجــرت کردنــد .بــا بررســی رســوم اجتماعــی منعکسشــده
در دیــوان شــاعران ایرانــی مهاجرتکــرده بــه هنــد در دوره صفــوی و بنــا بــر مصادیــق ذکرشــده
در ایــن تحقیــق میتــوان دریافــت کــه بــا توجــه بــه هویتــی کــه هندیــان در نیــت ادیبــان
ایرانــی داشــتند و تعریــف هویتــی کــه ایرانیــان عصــر صفــوی از خــود ارائــه میدادنــد ،رســوم
اجتماعــی کــه در نوشــتهها انعــکاس مییافتنــد از همیــن الگــوی آ گاهــی پیــروی میکردنــد.
ادیبــان ایرانــی بــا توجــه بــه هویــت ایرانــی -شــیعی کــه بــرای خودشــان قائــل بودنــد بیشــتر
رســوم اجتماعــی بــا صبغــه مذهبــی و ملــی را در آثارشــان متبلــور نمودنــد؛ ماننــد جشــن نــوروز،
عیــد غدیــر  ،عیــد قربــان و مراســم عاشــورا و تاســوعا .در رابطــه بــا هندیــان ،ادیبــان آ گاهــی کــه
از جامعــۀ آنهــا یافتــه بودنــد نشــانگر تنــوع فرهنگــی و مذهبــی در هنــد اســت و آنهــا بیشــتر بــه
دنبــال بیــان رســوم اجتماعــی ملــی و فرامذهبــی برآمدنــد کــه بتوانــد نماینــده فرهنــگ هنــدی
نســان ادیــب
در میــان ایرانیــان باشــد و ذهنیــت ایرانــی بــا ایــن مراســم غریبــه نباشــد .بدی 
در تــاش بــود تــا کلیــت جامعــۀ هنــد را بــه مخاطــب معرفــی کنــد .بــا ایــن مقایســه رســوم
اجتماعــی منعکسشــده در آثــار ادیبــان ایرانــی مهاجــر بــه هنــد میتــوان دریافــت کــه هو یــت
هنــدی در ذهــن ایرانــی و هویــت خــود شــاعر در جهانبینــی وی بــه چــه صــورت بــوده اســت
و بــر ایــن اســاس کــدام رســوم انعــکاس بیشــتری یافتهانــد؛ در واقــع یــک رابطــه دوســویه میــان
ذهنیــت ادیــب و رســوم اجتماعــی منعکسشــده دیــده میشــود.
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قل��ی عماــد .ته�رـان :مرواریـ�د.
منجم یزدی ،مالجالل .)1366( .تاریخ عباسی .به کوشش وحیدنیا .تهران :وحید.
نصرآب��ادی ،محم��د طاه��ر .)1378( .تذکــره الشــعرا .مقدمــه تصحیــح و تعلیقــات محســن ناجــی نصرآبــادی
تهــران :انتشــارات اســاطیر.
نظیــری نیشــابوری( .بیتــا) .مختصــر حــاالت مــا نظیــری نیشــابوری .بــه تصحیــح میــرزا خلیــل بیــگ.
بیجــا :بینــا.
نوروزنامه .نسخه خطی .تهران :کتابخانه ملی تهران.2358420 .
هاشــمی ســندیلوی ،شــیخ احمدخــان1994( .م) .تذکــره مخــزن الغرائــب .ج .5بــه اهتمــام دکتــر محمدباقــر.
اســامآباد :مرکــز تحقیقــات فارســی ایــران و پا کســتان.
والــه اصفهانــی ،محمــد یوســف .)1372( .خلــد بریــن .بــه کوشــش میرهاشــم محدث .تهــران :بنیــاد موقوفات
دکتر افشــار.
والــه داغســتانی ،علیقلــی بــن محمدعلــی .)1384( .ر یــاض الشــعراء .مقدمــه و تصحیــح محســن ناجــی
نصرآبــادی .تهــران :اســاطیر.
وحشــی بافقــی ،کمالالدیــن .)1384( .دیــوان وحشــی بافقــی .بــه اهتمــام :مرحــوم محمدرضــا افشــاری.
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