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چکیده
«تصویرشناسییی» یکییی اح زوحههییاپ وهوهشییی در ادبیتییات تطبیقییی اسییا کییو بییو طاویییو و بررسییی تصییویر
کشییورها و شیص ییتاهاپ بیگانییو در ادبیتییات ی ی کشییور یوییرداحد «تصییویر دیگییرپ» همییواره یکییی اح
ییو یشییود کییو نمییود ی را یتییوای در اییار اسییطورهاپ و زماسییی
ضییا یج ّی تا در اییار ادبییی
نیز یافیا فردوسیی در شیاهنا و یمج ویرداه ج بیو هویتیا ایو ،ایرانییم اح اایوا ،و هیب دیگیرپ کیو بیا
ایرانیییای ارتبییاش داشی واندم نیییز سیییج بییو یییای ورده اسییا در ایییج ّ ی ار کییو بییر وایی رو تو ییی یم
ت هیهییی ییورت هرف ییو اسییام بییو دنبییاف یییاف ج تصییویرهاپ سیاسیییم اّ مییا یم رد،شناسیییم ی هبیم
ّغرافییایی و اا صیادپ هنیدیای در شیاهنا و بیودهایم ییمج انمیا ،اییج ویهوه سییی در ارایی تصییویرپ
اح هنییدیای داشیی وایم و در هیی ف بازییز ارح هیی ارپهاپ ثبییا و ن ییی فردوسییی را نشییای دادهایییم
یتوای ه ا هنیدیای بیو دوییب کم یریج درهییرپ سیاسیی بیا ایرانییای یرهپ ثبیاترپ ن یبا بیو سیایر
ااوا ،در شاهنا و داش واند
کلیدواژهها :تصویرشناسیم شاهنا و فردوسیم هندیایم تصویر سیاسی

 .1مقدمه
روابط ااوا ،با یکدیگر بر وای تصویرهاپ ذهنی کو اح یکدیگر در ذهج دارندم شکب یهیرد و بررسی ایج تصویرها
اح ورتهاپ هوناهوی بر دۀ «تصویرشناسی» 1اسا هر هت ی ن با بو هتا دیگر تصویرپ هاص در ذهج دارد
کو باحتا ی تصویر را یتوای در ادبیتات ن ا یافا
«در زقیقا و وع تصویرشناسیم طاوی تصویر «دیگرپ» 2و بو بیای دایقتر «فرهنگ دیگرپ» و یا نا ر ی
در ادبیتات و هنر اسا بو بارت دیگرم تصویرشناسی دان و روشی اسا کو در ی تصویر کشورها و شیصیتاهاپ
بیگانو در اار ی نوی نده یا ی دوره و ک ب طاویو یشود»(نا ور طهقم  121 :1388و )122
«تصییویر دیگرپ» اح ّمهو و ییو ات ّ ا در ادبیات ّ انی بوده اسییا و ایج «دیگرپ» بو ییورتهاپ
هوناهوی در اار اسطورهاپ و زماسی ّ ای تصویر شده اسا شاهنا فردوسی نیز اح ّمهو اار زماسی اسا کو
در ی تن ا بو تاریخ و ه شیی و سییرح یج ایرای و وادشییاهای ی ورداه و نشییده اسییام بهکو در ایج اار اح ااوا ،و هب
دیگرپ کو بوهونواپ با ایرانیای درارتباش بودهاندم نیز سیج بو یای ده اسا
ت صویر ساحپ اح «دیگرپ» همواره در قای و با هود ورت یهرف و ا سا و د ی با طرح کردی «دیگرپ» و
اضاوت دربارۀ ی بو ورت ناهود هاه بو دنباف شناها هود نیز بوده اسا اح ایج روپ یتوای ه ا فردوسی در
شییاهنا و ییمج ورداه ج بو ااوا ،و هب بیگانوم بو دنباف شییناسییاندی بیش ی ر هویا او ،ایرانی در برابر بیگانگانی کو
هصو یاتی اوت با ن ا داش واندم بوده اسا
بنابرایج هدف اح وهوه هاپ تصویرشناسیم بررسی تصویر فرهنگ هودپ در ادبیات دیگرپ یا فرهنگ دیگرپ
در ادبیات هودپ اسییا وم یتوای ن یمو هرفا کو در تصییویرشییناسیییم همواره تصییویرورداحپ بینافرهنگی ورد
طاویو اسا (نا ور طهقم )122 :1388
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 1-1بیان مساله و سواالت تحقیق
در ایج وهوه بر نیم کو اح نظر تصویرشناسی بو بررسی و تو یف تصویر هندیای در شاهنا فردوسی بپرداحیم تا
اح ایج طریق هندیای را ب ر ب شنا سیم و بو گونگی ارتباش شای با ایرانیای بر سیم همچنیج اح طریق شناها هندیای
یتوانیم بو شناها ب رپ اح هود نیز دسایابیم
 -1فردوسی در شاهنا و اح و نظرهایی بو هندیای نگری و اسا؟
 -2ارح ه ارپ فردوسی بو هندیای در شاهنا و گونو بوده اسا؟
 1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اح انما ،ایج وهوه ارایو تصویرپ اح ااوا ،هندپ در شاهنا و فردوسی اسا تا اح طریق شناها ب ر ایج او،
بو گونگی ارتباش شای با ایرانیای ویببریم و اح رهگ ر شناها هندیایم هود را نیز بشناسیم با انما ،ایج وهوه بو
ّایگاه هندیای در نزد ایرانیای هاه یهردیم
 1-3روش تفصیلی تحقیق
رو وهوه در ایج ّ ار بر وایو رو «تصویرشناسی»م وهوهشی ت هیهی و تو ی ی اسا کو اط ات الح ،ی
بو رو ک ابیانواپ هرد ورپ شییده اسییا در ایج رو نی ییا ابیات ربوش بو هندیای را اس ی یراو و هرد ورپ
یکنیمم سپم با اس اده اح رو ت صویرشناسیم ت صویرهاپ سیاسیم رد ،شناسیم اّ ما یم ّغرافیاییم هبی و
اا صییادپ هندیای را تبییج یکنیم در ن ایا ارح ه ارپهاپ ثبا و ن ی فردوسییی را در ابیات ورد نظر نشییای
یدهیم
 1-4پیشینه تحقیق
وهوه هاپ ورد اس اده ا در بررسی ت صویر هندیای بو سو بی ا هی تق یم ی شود :نی ا وهوه هایی کو
در ارتباش با ت صویر شنا سی ا سام دو ،وهوه هاپ رتبط با ت صویر شنا سی در دیگر وی اد فار سی و سو،
وهوه هایی کو ن صییراب بو ااوا ،و هب بیگانو در شییاهنا و فردوسییی ورداه و اسییا در وایای باید ه ا کو دربارۀ
تصویرشناسی هندیای در شاهنا فردوسی بر وای رو تصویرشناسیم وهوهشی ورت نگرف و اسا
 1-4-1وهوه هاپ رتبط با تصویرشناسی بارتند اح :
وم 13م ص
 انو شیروانیم هیر ا ()1386م « شگردهاپ ت صویر ساحپ اح دیدهاه ادبیتات تطبیقی»م ف صهنا81-75
نوی نده در ایج قاوو بو تیریف و ،تصویر و بیای شگردهاپ تصویرساحپ ورداه و اسا
 نا ور طهقم ب مج ()1388م «در دپ بر تصویرشناسی»م طاویات ادبیتات تطبیقیم 12م ص 119-138ؤوف در ایج قاوو نی ا بو تیریف تصویرشناسیم اهداف ی و سپم بو تق یمبندپ انواع تصویرورداحپ در زوحۀ
ادبیتات تطبیقی ورداه و اسا
وی نثر یا ر فران و و فار سی»م ترّم هده دایقیم
 -نانکام التی شا ()1390م «ت صویر شنا سی بو نزو هوان

ادبیتات تطبیقی ویههنا فرهنگ ای
نوی نده در ایج قاوو بازز تئورپ تصویرشناسی و رازب وهوه

در ی را بیای کرده اسا

 1-4-2وهوه هاپ رتبط با تصویرشناسی در دیگر وی اد فارسی بارتند اح :
 وبوغبی م بداهلل ()1394م «ت صویر شنا سی دیگرپ در ادبیات هودپ با تکیو بر دا س ای ه ی در یقات ّ ف فازمد»م کاو نا و ادبیتات تطبیقیم 19م ص 9-25
نوی نده ایج قاوو تصاویر ا را را در س رنا زج ّ ف ف ازمد بررسی کرده اسا
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 ابوفم از ای؛ راد ردم بدااهلل؛ ابدپم تک م ()1397م «تصویرشناسی حنای در س رنا ابج فض ی»م حی در فرهنگوهنرم دوره 10م شماره 1م ص97-113
نوی ندهای ایج قاوو ت صویر حنای ارایو شده اح ااوا ،ترکم بهغارم ایرای و روس را در س رنا ابج ف ض ی برا ساس
رو تصویرشناسی بررسی کردهاند
سیاوشیم ابره ()1391م «تصویرشناسی سیماپ شرق و غر در شیر شوای و ب ار»م کاو نا و ادبیتات تطبیقی م
8م ص51-75
ایج قاوو تن ا نوای تصویرشناسی را دارد و بروای رو شناسی ایج دان هرد ورپ نشده و در ی بو تقابب دو اطب
شرق و غر و تأایر ی بر دو نوی نده فارسی و ر م ورداه و شده اسا
 1-4-3وهوه هاپ رتبط با ااوا ،و هب بیگانو در شاهنا و فردوسی بارتند اح :
ّی رپم هیاکبر؛ وا شاحانوسم زمیدر ا ()1392م « یج در شاهنا و»م ج شنا سی اد فار سیم 4م ص -7259
نوی ندهای ایج قاوو ّایگاه ّغرافیایی یج و کاربرد ی را در شاهنا بررسی کردهاند
 شیوام ا ید ()1392م «تورای و تورانیای در شاهنا فردوسی»م هراسای بزرگم س4نوی نده در ایج قاوو تن ا بو دنباف ینا و نهاد و ّغرافیاپ تورانیای بوده اسا
یینیم رتضییی؛ ابواو یینیم هی؛ تقوپم ییدیقو ()1395م «تصییویرشییناسییی «بیگانو» در شییاهنا و با تکیو بر
کهیشوورداحپ»م وهوه هاپ ادبیات تطبیقیم 1م ص 123-147
نوی ندهای در ایج قاوو بو بررسی بیگانگانی کو بو واسط احدواو و یا رف ج ایرانیای بو سرح یج ن ا با ایرانیای ارتباش
برارار کردهاندم یورداحند و همو ن ا را اح نوع کهیشوهاپ تارییی یدانند
 ناطق شریفم ریم ()1380م «ویوند ایرای و هند در یین شاهنا و»م نا وارسیم 4م ص 23-35نوی یینده در ایج قاوو بو گونگی روابط م داد و سیی دهاپ سیییاسیییم باحرهانی و فرهنگی یای ایرای و هند در
شاهنا فردوسی ورداه و اسا
 .2تصویرشناسی هندیان در شاهنامه فردوسی
«هند شرق وپ نازیا یج اسا و تبا و ّنو وپ دریاپ ا ظم اسا و غر وپ رود ران ا و شماف وپ
نازیا شییکنای و بیضییی اح تبا و ایج نازی ی ییا ب یییار نیما و بادای و ب یییار وادشییاهی و ا ندر وپ ش ی رهاپ
ب یارسا و کوه ا و بیابان ا و دریاسا و ریگ اسا»(زدوداویاومم)63-64 :1340
 2-1تصاویر سیاسی هندیان
 2-1-1روابط سیاسی -نظامی هندیان
سیییرح یج هند بو نوای أوا و وناهگاهی ا ج براپ ایرانیای و و هوانای بزرگ ایرایح یج بود ایرانیای در وااع هطر بو
هندوسییی ای وناه یبردند تا نما کو فران براپ ز ظ ّای فرحند فریدوی اح سییییب ییی تاک بو کوه اوبرح در
هندو س ای وناه برد و همچنیج حاف نیز تو سط سیمرغ در اوبرحکوه هندو س ای ورور یافا ه ش ا سب نیز در هنگا ی
کو اح ّانب ودر و راسب روپ هو ندید و تاو و تیا وادشاهی بو او واه ار نشدم بو سرح یج هندوس ای رفا
(و5م ابیات 58-66م ص  )7- 8همچنیج دو تج اح و رای اردوایم هریج واد شاه ا شکانی وم اح ا ب ودر شای بو د سا
اردشیییر بابکایم براپ در ا ای اندی ّانشییای و دورپ اح حندای بو هندوسی ای وناه بردند و در ایج سییرح یج سییکونا
داش ند(و6م ابیات 15-19م ص )194
روابط سیا سی نزدیکی یای ایرای و هند برارار بود تا نما کو در اکثر نبردهاپ رخداده یای ایرانیای و بیگانگایم
سپاهیانی اح سرح یج هند بو نظور کم در یای و شکریای ایرایح یج ز ضور ییاف ند؛ بو غیر اح ندیج ورد اندک
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کو با د شمنای ایرای ت د ی شدند کو اح ّمهو ن ا یتوای بو ت د شدی شنگب -واد شاه هند -با افرا سیا تورانی
در نبرد با ایرانیانی هونیواه سیاو اشاره کرد کو در ن ایا توسط رس م اح واپ در دند همچنیج در اّراپ کش و
شدی ر س م در کابب و نبرد فرا رح با کابهیای بو هونیواهی ر س م نیز سپاهیانی اح هند با کم و شکر کابهی بو نبرد با
فرا رح دند کو در ن ایا شک ا هوردند (و5م ابیات 270-298م ص )461- 463
در هنگا ی کو ا سکندر قدونی وم اح ف ح ایرای بو هند زمهو بردم کید –واد شاه هند -با تقدیم کردی ار هنج
هرانب اپ هود اح ّمهو ادحم ده ر م وز ش و فیه وف دربار ت هیم او شد فور –فر انده سپاهیای هند -ا ا
ت هیم اسکندر نشد و با زرکا دادی وی ی و سپاهیان بو رویارویی با اسکندر د اسکندر نیز با اسبای و سوارانی
هنیج کو درونشییای را با ن ا سیییاه ور کرده بودم بو نبرد با او ورداها و در ن ایا با بو ت کشیییدی اسییبای هنیجم
توان ا وی ی فور را سوحاند هندیای در نبرد با د شمن شای و شکرپ انبوه اح وی ی را در ّهوپ سپاهیای براپ نابودپ
دشمنانشای بو زرکا در ی وردند(و6م ابیات 542-562م ص)42- 43
نی یج طغیای هندیای بر د ایرانیای با سرکشی شنگب اح نپرداه ج باو بو ایرانیای و باوهواهی او اح سرح یجهاپ دیگر
وی یج بر دت ب را ،هور ساسانی ورت هرفا ب را ،هور نیز براپ اط ع اح او اع شنگب بو نوای فرس ادۀ شاه ایرای نزد
او رفا و اح او هوا سا کو ت هیم شودم ا ا شنگب با سرک شی هواهای نبرد با ایرانیای شد سرانما ،شنگب با توطئ فر س ادی
ب را ،هور بو نبرد با کرهدی و اژدهاپ هندو س ای سیی در اح بیج بردی او دا شا ووی ب را ،با اح یای بردا ش ج کرهدی و اژدها
ویروح شد و با سپینود -ده ر شنگب شاه هند -احدواو کرد (و6م ابیات 1905-2181م ص )559-587

روابط سیا سی یای ایرای و هند در د ک رپ انو شیروای ب یار نزدی بود تا نما کو راپ -واد شاه هند -با
فر س ادی شطرنج بو ایرایم هواهای زبت یمتاپ ی شد واد شاه هند بو دنباف ی بود تا با د ،وفقیتا ایرانیای در زب
باحپ شیطرنجم ا ح دادی باو بو ایرای یاف شیود؛ ووی ایرانیای وه بر زب باحپ شیطرنجم باحپ نرد را بو هندوسی ای
فر س ادند همچنیج هنگا ی کو برحویو طبیب براپ یاف ج هیاهای دارویی اح سوپ ک رپ انو شیروای بو دربار راپ –
وادشاه هند -رفام راپ بو هر ی اح او اس قباف کرد (و7م ابیات 3392-3468م ص )362-369
در ی بود در نبردپ یای هو و طهیند براپ بود سا
اح دیگر شیوه هاپ نبرد هندیای ز ر هوداف و انداه ج
در ی بو نبرد با
وردی هاه ودرشای در هندوس ای ورت هرفام سپاهیای هندپ با ز رهوداوی ظیم و انداه ج
یکدیگر رف ند؛ کو در ن ایا با کش و شدی طهیندم هو بو وادشاهی رسید (و7م ابیات 3236-3257م ص )348-350
در وایای یتوای ه ا کو هندیای ویوسیی و در تاریخ اح ایرانیای اسیی قباف کردهاند و هیچهاه بو دوسیی ی با ایرانیای
و شا وا نزدهاند هند همی شو ف ضایی را ،و ا نی براپ ایرانیای بو شمار یرف وا سا و ب یارپ اح ایرانیای در طوف
تاریخ در هنگا ،شرایط سیا بو نما کوچ کردهاند(ناطق شریفم )34 :1380
 2-1-2دیدارهای سیاسی هندیان
هندیای در اکثر دیدارهاپ سیییاسیییشییای با بیگانگایم ت ییهیم ن ا بودهاند اح ّمهو یتوای بو دیدار وادشییاه هند با
ه ش ا سب ا شاره کرد هنگا ی کو ه ش ا سب اح سوپ ودر و را سب بو ّان شینی ان یا ن شدم طغیای کرد و بو هند
وناه برد و شاه هند بو هر ی او را و یرفا(و5م ابیات 58-66م ص )7-8
دیدار سیییاسییی یای کید –وادشییاه هند -با رو یایم اح دیگر دیدارهاپ سیییاسییی هندیای با بیگانگای بوده اسییا
هنگا ی کو ا سکندر بو سوپ هند و شکرک شی کردم کید با ابوف بو ورداها ار هنج نایا هود :ده رم فیه وف و
وزش دربار و ادح شراب بو اسکندرم ت هیم او شد اسکندر نیز براپ تأیید ه وهاپ کیدم نو تج اح رو یای را بو
دربار کید فرسیی اد و کید وه بر دادی ار هنج هرانب ای بو رو یایم هدایاپ دیگرپ اح ّمهو در،ها و هوهرهاپ
فراوانی را تقدیم کرد (و6م ابیات 331-341م ص )27
دیدار شنگب –شاه هند -با ب را ،هور ساسانی نیز اح دیگر دیدارهاپ سیاسی هندیای با ایرانیای بوده اسا شنگب
در ایج دیدار سیاسی در برابر ب را شاه کو بو نوای فرس اده شاه ایرای بو دربار او رف و بودم در اب دا با توطئ فرس ادی

تصویرشناسی هندیان در شاهنامۀ فردوسی 869 /

ب را ،هور بو نبرد با کرهدی و اژدها اصییید ه ک او را داشیییام ا ا در ن ایا بید اح ویروحپ ب را،م با دادی ده ر
سپینود بو ب را ،هورم ت هیم ایرانیای شد در ادا و نیز با باحهشا ب را ،هور بو همراه سپینود بو ایرایم شنگب بو همراه
ّندف و شاهای ناطق دیگر هندو س ای اح ّمهو ک شمیر و سند بو دربار شاه ایرای رف ند و با دادی هدایایی فراوای بو
شاه ایرایم ت هیمو یرپ هندیای را بر او ر و داش ند (و6م ابیات 2410-2468م ص )599-605
همچنیج هنگا ی کو برحویو طبیب اح سییوپ ک ییرپ انوشیییروای بو دربار راپ رفام راپ بو هر ی اح او و یرایی
کرد و در ی ح ای کو برحویو ک ا کهیهو و د نو را درهواسیییا کردم راپ ایج ک ا را بو نظور طاویو در اه یار
برحویو طبیب ارار داد (و7م ابیات 3392-3468م ص )362-369
 2-1-3ازدواج های سیاسی
هندیای بو نظور ب بود روابط سیا سی هود با سرح یجهاپ دیگر بو دنباف برارارپ ویوند احدواو با ن ا بودهاندم کو اح
ّمهو ن ا یتوای بو احدواو ده ر کید –وادشییاه هند -با اسییکندر اشییاره کرد (و6م ابیات 347-351م ص  )28همچنیج
احدواو شنگب وادشاه هند با ده ر فغ ور یج نیز براپ ب بود روابط سیاسی یای دو سرح یج و ادرتیابی وادشاه هند
اح طریق ویوند احدواو با ینیای بوده اسا(و6م ا 1977-1982م ص565تا)564
احدواو سپینود –ده ر شنگب شاه هند -با ب را ،هور ساسانی اح دیگر ویوندهاپ سیاسی بود کو اح سوپ هندیای با
ایرانیای برارار شد روابط سیا سی یای ایرای و هند وم اح طغیای نافرّا ،شنگبم با ایج احدواو بو زاوا دو س انو
باحهشا (و6م ابیات 2181-2197م ص )281-282
 2-2تصاویر اجتماعی هندیان
 2-2-1مشاغل هندیان
وزشیکی اح ّمهو شیغبهاپ رایج در سیرح یج هندوسی ای بود و وزشیکانی زاذق در ایج سیرح یج زضیور داشی ند
همچنیج در سرح یج هند هرد ندای و دانشمندای فراوای دیگرپ نیز بودند کو افراسیا تورانی در هنگا ،ساه ج کاخ
هود در ب شا کنگم ؤبدانی اح ایج سرح یج را نزد هود فراهواند(و4م ابیات1050-1057م ص238تا)237
یمارپ و سد ساحپ نیز اح دیگر شغبهاپ رایج در یای هندیای بود و یمارانی اهر توسط ک رپ انوشیروای
نیز ارتی
براپ ساه ج سد و شارس انی ظیم و باشکوه فراهوانده شدند وه بر ایجها هندیای در ز ر کاناف
دریا بو ش رهام ک انی را اح سرح یج هند بو ایج نظور همارد(و5م
کا ب دا ش ند تا نما کو دارا براپ ر ساندی
ابیات 19-22م ص)516-517

نممی و س اره شنا سی اح دیگر شاغب رایج هندیای بود و نممای فراوانی با حیجهاپ هندپ در دربار شاهای
هد ا یکردند تا نما کو ز تی ارد شیر بابکای براپ اط ع اح یندۀ اح نممای و س اره شنا سای دربار کید –واد شاه
هند -شورت هرفا(و6م ابیات165-182م ص)204-205
همچنیج دتهاپ دیگرپ اح رد ای هند بو نوای وورپ یا وووی بو واحهوانی و دورههردپ شیییغوف بودند کو
توسییط شییاه ایرای بو دربار د وت شییدند تا بو کشییاورحپ شییغوف شییوند در ن ایا بو دویب ناتوانی در انما ،کار
کشاورحپم بو شغب ویشیجشای برهش ند (و6م ابیات2559-2569م ص)612
سیییکندر بیندیییید و حو هشیییا شیییاد
بزشییییییکای و اه رشناسییییییای همییییییو

ورا ه ییا  :بییی هنیید هی ییی بییاد
تییو ه ییی بییو هندوسیی ای شیید ر ییو
(و6م ابیات 433-434م ص )34

ارح ه ارپ ثبا فردوسی ن با بو هندیای برهواس و اح روابط نزدی و دوس انو ایرانیای و هندیای بوده اسا
و بو دویب همراهی هندیای با ایرانیای و نداشیی ج نبرد هصییمانو با ایرانیایم فردوسییی بو نیکویی اح نای در شییاهنا و
یادکرده اسا
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 2-2-2شهرسازی هندیان
هندیای در ساه ج کاخهایی رت ع و باشکوه اح سیم و حر ارت داش ند در هنگا ی کو ب را ،هور ساسانی وم اح
طغیای شنگب بو ورت ناشناس بو دربار او رفام ایوانی رت ع و باشکوه در برابر هود دید کو سقف ی اح بهور و
س ویهاپ ی اح سیم و حر و هوهر ساه و شده بود
یییو نزدیییی اییییوای شییینگب رسیییید
بر وردهیییییی بییییود سییییر در هییییوا
شییییگ ی بییییدای بارهییییودر بمانیییید
هرا یییای همیرفیییا ب یییرا ،هیییور
احار همییییو سیییییم و ویکییییر حر

در و وییییییرده و بارهییییییاه بدییییییید
بییییو دربییییر فییییراوای سییییهیح و نییییوا
دویییییی را بداندیشییییییو اندرنشییییییاند
یکیییی هانیییو دیییید سیییمان بهیییور
نشیییانده بیییو هرّیییاپ نیییدیج هیییوهر
(و6م ابیات 1925-1934م ص)560-561

 2-2-3مراسم ازدواج هندیان
هندیای براپ فرس ادی ده ر بو نزف دا ادم کاالهاپ هرایایما فراوانی را همراه او یکردند هنگا ی کو کید –وادشاه
هند -ی هواسا ده ر را بو نزد اسکندر ب رس د بو همراه کاالهاپ ارحشمندپ وی هوهرم دینار و سنگهاپ
هرایایما ب یارپ فرس اد (و6م ابیات 333-341م ص )27
 2-3تصاویر مردمشناسی هندیان
 2-3-1خصوصیّات پادشاهان هندی
هرد ندپ و هوشمندپ متریج هصو یتا وادشاهای سرح یج هند بود کو اح ّمهو وادشاهای هرد ند ایج سرح یج
یتوای بو «کید» کو دانشیییمندپ هاه بود و «راپ» کو با تدبیر و هرد ند بود و «ّم ور» کو بو بیدارپم هرد ندپ و
هنر ندپ ش ور بودم ا شاره کرد هرد ندپ کید را یتوای اح ز ضور وز ش کار ح وده و فیه وف داناپ دربار
ف مید تدبیر و هرد «راپ» نیز اح طرح باحپ شیییطرنج براپ ایرانیای و ب ره بردی او اح ک ا کهیهو و د نو شییییص
یشود
یکییی شییاه بنیید هنیید را نییا ،کییید
دف بیییردای داشییا و غییز ردای

نکییردپ ّییز اح دانیی و راپ ییید
نش ییییا کیییییای اف ییییر وبییییدای
(و6م ابیات 106-107م ص )11

بو دویب برارارپ روابط دوس انو ایرای و هندوس ایم فردوسی ن با بو وادشاهای و رد ای هند دیدپ ثبا داش و
و اتی حیبا و نیکو در و ف واد شاهای و رد ای هند در شاهنا و وردها سا در مموع یتوای ه ا فردو سی
تصاویر ثب ی اح هندیای در شاهنا و ارایو داده اسا
 2-3-2خصوصیات دختران هندی
حیبارویی اح ّمهو هصو یتات حنای و ده رای سرح یج هند بودم کو اح ّمهو ده رای حیباروپ هند یتوای بو ده ر
بهند اا ا و حیباروپ کید و سپینود ده ر حیباروپ شنگب اشاره کرد
اح ی ویییم فرسییی اده را شیییاه ه یییا
کییییو هییییر بینیییید ف ییییا بهنیییید
کمندسییا هی ییو م هییم رنییگ ایییر
هیییییم رد ح بیییییاالپ او سیییییروبج
سیییپ بد نهادسیییا و ییییزدای ورسیییا

کیییو یییج ده یییرپ دار ،انیییدر ن یییا
شیییییود تییییییره اح روپ ی ارّمنییییید
همیییی یییید اح دو ویییب بیییوپ شییییر
در افشییای کنیید ییوی سییراید سیییج
دف و شیییر ،و ورهییییز دارد بیییو دسیییا
(و6م ابیات 272-274م ص)23
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 2-3-3خصوصیات مردمان هندی
زضور وزشکای و نمتمیای کیاردای در هنید بییانگر دانیایی هنیدیای بیوده اسیا کیید ی وه بیر دادی
هرانب ای بو اسکندرم د تج اح دانایای هند را با ن ا فرس اد
هییزیج کییرد ویییرای یید اح هنییدوای
در هیییینج بیییییرنج بگشییییاد شییییاه
فغ ییی ای بباریییید هیییونیج سرشییی
اییدح همچنییای نا ییدارپ بییو دسییا

یار هینج

هرد نییییید و هوییییییا و روشیییییجروای
هییزیج کییرد اح ی یییاره و تییاو و هییاه
همیییی رفیییا بیییا فیه یییوف و بزشییی
همیییو سرشیییکای اح یییی ّیییا ،یییا
(و6م ابیات 333-341م ص )27

 2-4تصاویر جغرافیایی هندیان
 2-4-1مناظر طبیعی هندوستان
کوه اوبرح کو ّایگاه باویدی دو و هوای بزرگ شییاهنا و فریدوی و حاف بودم اح ّمهو ناظر طبییی سییرح یج هندوس ی ای
بوشییمار یرفا همچنیج در سییرح یج هندوسیی ای انواع دره ای و هیاهای دارویی و یطتر اح ّمهو دره ای « ود»م
«کافور» و هیاه «ه هب» کو حهرپ ک شنده داردم نیز در ی یافا ی شد وه بر هم ایجها در سرح یج هندو س ای
انواع یادی ّواهرات و سنگ اپ ایم ی نیز وّود دا شا دریاپ هند و شموهاپ فراوای ی اح ّمهو رود « سند» و
«هنگ» نیز اح دیگر ناظر طبییی و ّغرافیایی هندوس ای بوز ا ی د
همییو کییوه و دریییا و هییوهر راسییا
همای شیموپ نبیر و یود و شی
دهییییییر داروپ ییییییرد ،درد نیییییید
همیییو بیییو ،یییا را احین یییای ورسیییا
همیییو بیییو ،را هیییرد دریاسیییا راه

بو یج دارد اکنیوی ّ یای وشیا راسیا
وهیییر رنیییج کیییافور ناهشییی و هشییی
بییو روپ ح یییج هییر کییو هییردد نهنیید
اهییر رسیی نی اسییا م اهییر هوهرسییا
ن یییاحد بیییریج هیییاکبر دییییو هیییاه
(و6م ابیات 1969-1974م ص)564

 2-4-2حیوانات هندوستان
« سیمرغ»م رغ اف انواپ شاهنا و کو کنا ،ی در اوبرحکوه هندو س ای بودم را یتوای اح ّمهو زیوانات سرح یج هند
بو شمار ورد «ویب» متریج زیوانی اسا کو در سرح یج هندوس ای حندهی یکرد و هندیای در نبردهاپ شای اح ی
ب ره یبردند «هرگ» یا «کرهدی» اح دیگر زیوانات م سرح یج هندو س ای بود کو در شاهنا و بو ی ا شاره شده
اسا « هو» نیز اح دیگر زیوانات سرح یج هندوس ای بود کو اح ی ش هندپ ت یو یشد
یکی کیرگ بیود انیدر ی شی ر شیاه
یکای ی همییو هنیید احو بییر هییرو

ح بییییاالپ او ب یییی و بییییر بییییاد راه
اح واح او کیییییر شیییییدپ تیزهیییییو
(و6م ابیات 2081-2083م ص)572

 2-5تصاویر مذهبی هندیان
باورس ی اح ّمهو ییجهاپ رایج در سرح یج هندوس ای بود هندیای باورسا در د وادشاهی هش اسب با و یر
ییج حردش ی اح اس ندیار باژ را اح سرح ینشای برداش ند (و5م ابیات835-847م ص)153-154
همچنیج ییج برهمایی اح دیگر ییجهاپ رایج در سییرح یج هندوسیی ای بود کو ویروای ی را هندو و ویشییوایای
هبی نای را برهمنای ی هواندند ییج هندو در ادیم دیج برهمایی هوانده یشییید کو بو برهمام هداپ هندوای
اشاره یکند و ا روحه ویروای ایج ییج را «هندو» ینا ند هندویای بر ایج باور ی قد بودند کو با سوه ج ردهای در
ت م هناهای نای واک هواهد شد ن ا همچنیج وه بر سوحاندی ردهانشایم باح اندهای فرد وفی را نیز در ت
بو همراه او ی سیییوحاندند در هنگا ی کو هبر رگ طهیند را بو ادر رسیییاندندم او با بو ت کشییییدی کاخ
یهواسا هود را نیز در ت ب وحاند (و7مابیات 3309-3314م ص )354-355
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بپرسیییید ایصیییر کیییو هنیییدو ح راه
نیییج ه ییا هییرتاد بییرحیج کییو راه
هییر نکییم کییو او تشییی برفروهییا
یکییییی تشییییی دییییید انییییدر هییییوا
کیییو دانیییاپ هنیییدو هوانییید ااییییر
نیییج ه ییا ک ی ت بییو ت ی رسییید
اح ی نیییییاهزیر تییییی افیییییروه ج

همیییی تیییا کمیییا برکشییید وایگیییاه
بییو هنیید انییدروی هییاو شاه ییا و ییاه
شیید انییدر یییای هویش ی ج را ب ییوها
بیییییو فر یییییای ییییییزدای فر یییییانروا
سیییییجهاپ ییییر رد و دوپیییی یر
هنییییاه ح کییییردار شیییید ناودییییید
همییییو راسیییی ی دانیییید ی سییییوه ج
(و8مابیات 1466-1470مص)112

 2-6تصاویر اقتصادی هندیان
وادشاهای سرح یج هندوس ای با وّود یادی ّواهرات و سنگهاپ ایم ی فراوای و هنمینوهاپ ارحشمند یددپ کو
در سرح ینشای وّود داشام اح و اظ اا صادپ در رفاه کا ب بودند
ک یییی بیییاژ هواهییید ح هندوسییی ای
ن ییو همییو بییو ،هیینج ییج اسییا
در هیییییییینج بره یییییییی وای و حره
بیییو ویییی ن بایییید کشییییدی کهیییید

نباشیییییم ح هوینیییییده همداسییییی ای
نیاکیییای بیییدو هییییچ نیییابرده دسیییا
یییو هنمیییور یییا برهشیییاید هیییره
اهییییر حنییییدهویه توانیییید کشییییید
(و6م ابیات1956-1966م ص)563

 2-6-1تولیدات هندیان
ساه ج ابزار و الت ّنگی اح متریج نایع سرح یج هند بوده اسا ش ورتریج توویدات هندیای «تیغ»م «هنمر»م
«شمشیر هندپ» و «حنگ»م «سنج» و «دراپ» هندپ بود وار وبافی و ن تاّی نیز اح دیگر نایع سرح یج هند اسا اح
ّمهو متریج توویدات هندیای «ورند(وار و ابریشمی هندپ)»م « ر هندپ»م «شاره» و «دس ار هندپ» بود
جدول  :1توضیحات جدول
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جمع تصاویر
مثبت و منفی

وناهگاه ایرانیایم باویدی ایرانیای در هندم همراهی هندیای با وشکریای
ایرایم ا نیا ایرانیای در هندم ت هیمو یرپ شاهای هندم برهورد
نیکوپ شاهای هند م وشکریای انبوه شاهای هندم شورتهیرپ شاهای
ایرای اح شاهای هندم فریادرسی شاهای هند بو ایرانیایم نا وهاپ
دوس انو شاهای ایرایم ساح و یرپ هندیایم وفاپ بو د و ویمایم
نداش ج درهیرپ و هصو ام باّگزارپ هندیای بو ایرانیایم اس قباف
درهور وادشاهای هند اح بیگانگایم بیشندهی شاهای هند در دادی
هدیو بو شاهای ایرایم تبییب ض شاهای هندم روابط دوس انو
هندیای با شاهای ایرایم غمیوارهی شاهای هند براپ وادشاهای ایرایم
دراه یاره اش ج ک ا کهیهو
حاد ردم نیکیواهم نا دارم هنر ندم فرهنگّوپم هوشمندم دان وهوهم
ایوور م داراپ فرم غز ردایم هویام اهرویای هندپ م فریادرسم
نی اه رم ّوینده راهم ساح و یرم هو روییم روشج روایم
سینورم فر انبردارم زمایاهرم شای گیم دانام هشیوار م بیهزندم
نیکو
تب ر هندیای در وزشکی و اه رشناسیم ساه ج بادپ و ش رها بو
دسا هرد ندای هندم کاخ مهب شاهای هندم رواو هو ،و فنوی
ی هف در هندم رواو انواع شاغب در هندم شگ یهاپ سرح یج
هندم ابداع باحپ شطرنج در هند

سرک شی شنگب شاه هند
در همراهی با توران یایم
هردنکشییی شیینگب شییاه
هند با باژهواهی اح سرای
دیگر مییاو ی م نیرنییگ
شنگب شاه هند در ارتباش
با ب را شاه

هودکا و

 19مثبت
 3منفی

26مثبت
 1منفی

-

 7مثبت
 0منفی
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جغرافیایی

فراوانی انواع هیاهای دارویی و بوییدنی در هندوس ایم وّود ناظر
طبییی نوع و فراوای هندوس ای م تنوع زیواناتم یادی هوهر فراوای

-

اقتصادی

وّود هنمینو ها و یادی ارحشمند فراوای در سرح یج هندوس ایم هنج
و دینارهارپ فراوای شاهای هندم توویدات فراوای هندیای

-

تصاویر
تصاویر
تصاویر
مذهبی

-

باورسامسوحاندی
ردهای

جمع کل شاخصهای مثبت و منفی هندیان در تصاویر مختلف

 4مثبت
0منفی
3مثبت
 0منفی
0مثبت
2منفی
 59مثبت
6منفی

 .3نتیجه
فردو سی بو هندیای اح نظرهاپ هوناهونی نگری و و ت صویرهاپ ی ه ی اح نای در شاهنا و ارایو داده ا سا تیداد
نبردهاپ هر او ،در شاهنا و نشایدهندۀ یزای دشمنی نای با ایرانیای بوده و اح یّایی کو هندیای هیچ نبرد قیمی
با ایرانیای نداش واندم دوساتریج او ،ن با بو ایرانیای بودهاند نگر ثبا فردوسی بو ااوا ،اح روابط اوما یز
نای با ایرانیای و یارپ رسییاندی نای در وااع هطر بو ایرانیای تأایر هرف و اسییا اح ایج روپ هندیای بو دویب نداش ی ج
رابطو هصمانو و برارارپ ارتباش دوس انو با ایرانیای با  59تصویر ثبام ثباتریج او ،در شاهنا و بودهاند
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