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  چکیده 
هییاپ وهوهشییی در ادبیتییات تطبیقییی اسییا کییو بییو  طاویییو و بررسییی تصییویر یکییی اح زوحه« تصویرشناسییی»

همییواره یکییی اح « تصییویر دیگییرپ»وییرداحد  هاپ بیگانییو در ادبیتییات ییی  کشییور  یکشییورها و شیصیییتا
 اپ و زماسیییتییوای در  اییار اسییطورهشییود کییو نمییود  ی را  ی ضییا یج ّیی تا  در  اییار ادبییی    ییو   ی

نیز یافیا  فردوسیی در شیاهنا و  یمج ویرداه ج بیو هویتیا ایو، ایرانییم اح اایوا، و  هیب دیگیرپ کیو بیا 
اندم نیییز سیییج بییو  یییای  ورده اسییا  در ایییج ّ یی ار کییو بییر واییی  رو  تو ییی یم ایرانیییای ارتبییاش داشیی و

 یی هبیم  شناسیییم رد، بییو دنبییاف یییاف ج تصییویرهاپ سیاسیییم اّ مییا یم ت هیهییی  ییورت هرف ییو اسییام
ایم   ییمج انمیا، اییج ویهوه  سییی در ارایی  تصییویرپ ّغرافییایی و اا صیادپ هنیدیای در شیاهنا و بیوده

ایییم  هاپ  ثبییا و  ن ییی فردوسییی را نشییای دادههیی ارپایم و در هیی ف  بازییز ارح اح هنییدیای داشیی و
رپ ن یبا بیو سیایر تپ  ثبیاتوای ه ا هنیدیای بیو دوییب کم یریج درهییرپ سیاسیی بیا ایرانییای   یره ی

 اند ااوا، در شاهنا و داش و
 

  فردوسیم هندیایم تصویر سیاسی شاهنا وتصویرشناسیم  ها:کلیدواژه
 

 مقدمه. 1
هیرد و بررسی ایج تصویرها روابط ااوا، با یکدیگر بر وای  تصویرهاپ ذهنی کو اح یکدیگر در ذهج دارندم شکب  ی

اسا  هر  هت ی ن با بو  هتا دیگر تصویرپ هاص در ذهج دارد  1«تصویرشناسی»هاپ هوناهوی بر  دۀ اح  ورت
 توای در ادبیتات  ن ا یافا کو باحتا   ی تصویر را  ی

و یا  نا ر  ی « فرهنگ دیگرپ»تر و بو بیای دایق 2«دیگرپ»در زقیقا  و وع تصویرشناسیم  طاوی  تصویر »     
هاپ  بارت دیگرم تصویرشناسی دان  و روشی اسا کو در  ی تصویر کشورها و شیصیتادر ادبیتات و هنر اسا  بو

 ( 122و  121: 1388نا ور طهقم )«شودبیگانو در  اار ی  نوی نده یا ی  دوره و  ک ب  طاویو  ی

هاپ بو  ییورت« دیگرپ»ّمهو  و ییو ات ّ ا  در ادبیات ّ انی بوده اسییا و  ایج  اح« تصییویر دیگرپ»       
فردوسی نیز اح ّمهو  اار زماسی اسا کو  شاهنا  اپ و زماسی ّ ای تصویر شده اسا  هوناهوی در  اار اسطوره

ار اح ااوا، و  هب در  ی تن ا بو تاریخ و ه شیی و سییرح یج ایرای و وادشییاهای  ی ورداه و نشییده اسییام بهکو در ایج ا
 اندم نیز سیج بو  یای   ده اسا  اپ با ایرانیای درارتباش بودههونودیگرپ کو بو

ساحپ اح        صویر سا و  د ی با  طرح کردی همواره در  قای و با هود  ورت  ی« دیگرپ»ت و « دیگرپ»هرف و ا
توای ه ا فردوسی در ه اسا  اح ایج روپ  یاضاوت دربارۀ  ی بو  ورت ناهود هاه بو دنباف شناها هود نیز بود

شییاهنا و  ییمج ورداه ج بو ااوا، و  هب بیگانوم بو دنباف شییناسییاندی بیشیی ر هویا او، ایرانی در برابر بیگانگانی کو 
 اندم بوده اسا هصو یاتی    اوت با  ن ا داش و

هاپ تصویرشناسیم بررسی تصویر فرهنگ هودپ در ادبیات دیگرپ یا فرهنگ دیگرپ بنابرایج هدف اح وهوه      
توای ن یمو هرفا کو در تصییویرشییناسیییم همواره تصییویرورداحپ بینافرهنگی  ورد در ادبیات هودپ اسییا  وم  ی

  (122: 1388)نا ور  طهقم  طاویو اسا 

                                                           
1 Imagologe 
2 Other 
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 بیان مساله و سواالت تحقیق 1-1
فردوسی بپرداحیم تا  شاهنا  ایج وهوه  بر نیم کو اح  نظر تصویرشناسی بو بررسی و تو یف تصویر هندیای در در 

سیم و بو  گونگی ارتباش شنا شناها هندیای اح ایج طریق هندیای را ب  ر ب سیم  همچنیج اح طریق  شای با ایرانیای بر
 یابیم توانیم بو شناها ب  رپ اح هود نیز دسا ی
 دوسی در شاهنا و اح  و  نظرهایی بو هندیای نگری  و اسا؟فر -1
 ه ارپ فردوسی بو هندیای در شاهنا و  گونو بوده اسا؟ارح  -2
 

 اهداف و ضرورت تحقیق 1-2 
هدف اح انما، ایج وهوه  ارایو تصویرپ اح ااوا، هندپ در شاهنا و فردوسی اسا تا اح طریق شناها ب  ر ایج او، 

ببریم و اح رهگ ر شناها هندیایم هود را نیز بشناسیم  با انما، ایج وهوه  بو شای با ایرانیای ویارتباشبو  گونگی 
 هردیم  ّایگاه هندیای در نزد ایرانیای  هاه  ی

 

 روش تفصیلی تحقیق 1-3
م وهوهشی ت هیهی و تو ی ی اسا کو اط  ات الح،  ی «تصویرشناسی»رو  وهوه  در ایج ّ  ار بر وایو رو  

اپ هرد ورپ شییده اسییا  در ایج رو  نی ییا ابیات  ربوش بو هندیای را اسیی یراو و هرد ورپ بو رو  ک ابیانو
س  اده اح رو  تصویرشناسیم تصویرهاپ سیاسیم  رد، ی اسیم اّ ما یم ّغرافیاییم   هبی و شنکنیمم سپم با ا

هاپ  ثبا و  ن ی فردوسییی را در ابیات  ورد نظر نشییای ه ارپکنیم  در ن ایا ارح اا صییادپ هندیای را تبییج  ی
 دهیم  ی

 

 پیشینه تحقیق 1-4
س  اده  ا در بررسی تصویر هندیای بو سو بی  ا هی تق یم  یوهوه  و هایی کشود: نی ا وهوه هاپ  ورد ا

سام دو، وهوه  سی ا شنا صویر سو، در ارتباش با ت سی و  سی در دیگر   وی اد  فار شنا صویر هاپ  رتبط با ت
فردوسییی ورداه و اسییا  در وایای باید ه ا کو دربارۀ  شییاهنا وهایی کو  ن صییراب بو ااوا، و  هب بیگانو در وهوه 

 وهوهشی  ورت نگرف و اسا  فردوسی بر وای  رو  تصویرشناسیم شاهنا  تصویرشناسی هندیای در 
 

 هاپ  رتبط با تصویرشناسی  بارتند اح :هوه و 1-4-1
صویرساحپ اح دیدهاه ادبیتات تطبیقی»(م 1386انوشیروانیم  هیر ا ) - صهنا      وم «شگردهاپ ت م  ص 13م   ف

81-75  
 اسا نوی نده در ایج  قاوو بو تیریف    و، تصویر و بیای شگردهاپ تصویرساحپ ورداه و 

  119-138م  ص 12م  طاویات ادبیتات تطبیقیم «در  دپ بر تصویرشناسی»(م 1388نا ور  طهقم ب مج ) -
بندپ انواع تصویرورداحپ در زوحۀ  ؤوف در ایج  قاوو نی ا بو تیریف تصویرشناسیم اهداف  ی و سپم بو تق یم

 ادبیتات تطبیقی ورداه و اسا 
شا ) - شنا»(م 1390نانکام التی صویر سیت م ترّم   هده دایقیم «سی بو  نزو  هوان    وی نثر  یا ر فران و و فار

  نا   فرهنگ  ایادبیتات تطبیقی ویهه
 نوی نده در ایج  قاوو  بازز تئورپ تصویرشناسی و  رازب وهوه  در  ی را بیای کرده اسا 

 

 اح :هاپ  رتبط با تصویرشناسی در دیگر   وی اد  فارسی  بارتند وهوه  1-4-2
س ای ه ی در  یقات ّ ف  ف »(م 1394 بداهلل )  وبوغبی م- سی دیگرپ در ادبیات هودپ با تکیو بر دا شنا صویر ت

  9-25م ص 19م   نا و ادبیتات تطبیقیکاو م «ازمد
 اسا   نوی نده ایج  قاوو تصاویر ا را  را در س رنا   زج ّ ف  ف ازمد بررسی کرده 
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حی در فرهنگ م «تصویرشناسی حنای در س رنا   ابج فض ی»(م 1397بدااهلل؛  ابدپم تک م )ابوفم از ای؛ راد ردم   -
 97-113م  ص1م شماره 10دوره  موهنر

ساس  ض ی برا س رنا   ابج ف شده اح ااوا، ترکم بهغارم ایرای و روس را در  صویر حنای ارایو  نوی ندهای ایج  قاوو ت
 اند رو  تصویرشناسی بررسی کرده

م    نا و ادبیتات تطبیقیکاو م «تصویرشناسی سیماپ شرق و غر  در شیر شوای و ب ار»(م 1391 ابره ) یمسیاوش
  51-75م  ص8

شناسی ایج دان  هرد ورپ نشده و در  ی بو تقابب دو اطب ایج  قاوو تن ا  نوای تصویرشناسی را دارد و بروای  رو 
  ر م ورداه و شده اسا شرق و غر  و تأایر  ی بر دو نوی نده فارسی و 

 

 هاپ  رتبط با ااوا، و  هب بیگانو در شاهنا و فردوسی  بارتند اح :وهوه  1-4-3
شاحانوسم زمیدر ا )ّی رپم  هی- سی اد  فارسی  جم «شاهنا و یج در »(م 1392اکبر؛ وا -72م  ص 4م  شنا

59  
 اند بررسی کرده اهنا  شنوی ندهای ایج  قاوو ّایگاه ّغرافیایی  یج و کاربرد  ی را در 

  4م سهراسای بزرگم «فردوسیشاهنا   تورای و تورانیای در »(م 1392شیوام ا ید ) -
 نوی نده در ایج  قاوو تن ا بو دنباف  ینا و نهاد و ّغرافیاپ تورانیای بوده اسا 

با تکیو بر نا و شییاهدر « بیگانو»تصییویرشییناسییی »(م 1395ابواو  یینیم  هی؛ تقوپم  ییدیقو )   یینیم  رتضییی؛  -
  123-147م  ص 1م  هاپ ادبیات تطبیقیوهوه م «ورداحپکهیشو

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 
 دانند  یهاپ تارییی ورداحند و همو  ن ا را اح نوع کهیشواندم  یبرارار کرده

  23-35م  ص 4م  نا   وارسیم «شاهنا وویوند ایرای و هند در  یین  »(م 1380ناطق شریفم  ریم ) -
نوی یینده در ایج  قاوو بو  گونگی روابط م داد و سیی دهاپ سیییاسیییم باحرهانی و فرهنگی  یای ایرای و هند در      

 فردوسی ورداه و اسا  شاهنا  
 

 اهنامه فردوسیتصویرشناسی هندیان در ش. 2
اسا و تبا و ّنو  وپ دریاپ ا ظم اسا و  غر  وپ رود   ران ا و شماف وپ  هند  شرق وپ نازیا  یج»

نازیا شییکنای و بیضییی اح تبا و ایج نازی ی ییا ب یییار نیما و  بادای و ب یییار وادشییاهی و ا ندر وپ شیی رهاپ 
 ( 63-64: 1340اویاوممزدود)«ب یارسا و کوه ا و بیابان ا و دریاسا و ریگ اسا

 

 تصاویر سیاسی هندیان 2-1

 نظامی هندیان           -روابط سیاسی 2-1-1
ح یج بود  ایرانیای در  وااع هطر بو سیییرح یج هند بو  نوای  أوا و وناهگاهی ا ج براپ ایرانیای و و هوانای بزرگ ایرای

ّای فرحند  فریدوی اح  سییییب  ییی تاک بو کوه اوبرح در بردند تا  نما کو فران  براپ ز ظ هندوسییی ای وناه  ی
س ای وناه  س ای ورور  هندو سیمرغ در اوبرحکوه هندو سب نیز در هنگا ی برد و همچنیج حاف نیز توسط  ش ا یافا  ه

 رفاکو اح ّانب ودر  و راسب روپ هو  ندید و تاو و تیا وادشاهی بو او واه ار نشدم بو سرح یج هندوس ای 
شای بو دسا  ( 7- 8م  ص 58-66ابیات م 5)و شکانی وم اح ا ب ودر شاه ا همچنیج دو تج اح و رای اردوایم  هریج واد

بردند و در ایج سییرح یج سییکونا اردشیییر بابکایم براپ در ا ای  اندی ّانشییای و دورپ اح حندای بو هندوسیی ای وناه 
 ( 194م ص 15-19م ابیات 6)وداش ند
سی نزدیکی       سیا داده  یای ایرانیای و بیگانگایم  یای ایرای و هند برارار بود تا  نما کو در اکثر نبردهاپ رخ روابط 

شکریای ایرای یاف ند؛ بو غیر اح  ندیج  ورد اندک ح یج زضور  یسپاهیانی اح سرح یج هند بو  نظور کم  در  یای و
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شمنای ایرای   ت د  ی شنگب توای بو  شدند کو اح ّمهو  ن ا  یکو با د شدی  شاه هند- ت د  سیا  تورانی  -واد با افرا
در نبرد با ایرانیانی هونیواه سیاو  اشاره کرد کو در ن ایا توسط رس م اح واپ در  دند  همچنیج در  اّراپ کش و 
شکر کابهی بو نبرد  سپاهیانی اح هند با کم  و س م نیز  س م در کابب و نبرد فرا رح با کابهیای بو هونیواهی ر با شدی ر

 ( 461- 463م  ص 270-298م ابیات 5)وهوردند فرا رح   دند کو در ن ایا شک ا 
سکندر  قدونی وم اح ف ح ایرای بو هند زمهو        شاه هند–بردم کید در هنگا ی کو ا با تقدیم کردی   ار هنج  -واد

ش  و فیه وف دربار  ت هیم او  سپاهیای هندف–شد  فور هرانب اپ هود اح ّمهو ادحم ده ر م وز ا ا  -ر انده 
  د  اسکندر نیز با اسبای و سوارانی ت هیم اسکندر نشد و با زرکا دادی وی ی و سپاهیان  بو رویارویی با اسکندر 

 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 
سپاهیای براپ نابودپ  توان ا وی ی فور را شکرپ انبوه اح وی ی را در ّهوپ  شای و شمن سوحاند  هندیای در نبرد با د

 ( 42- 43م ص542-562م ابیات 6)و وردنددشمنانشای بو زرکا در ی
هاپ دیگر هواهی او اح سرح یجنی  یج طغیای هندیای بر  د ایرانیای با سرکشی شنگب اح نپرداه ج باو بو ایرانیای و باو       

 نوای فرس ادۀ شاه ایرای نزد هرفا  ب را، هور نیز براپ اط ع اح او اع شنگب بو وی  یج بر  دت ب را، هور ساسانی  ورت 
سا کو ت هیمرفا و اح او او  شنگب با توطئ  فرس ادی  هوا سرانما،  شد   سرکشی هواهای نبرد با ایرانیای  شنگب با  شودم ا ا 

ش ج کرهدی و اژدها  شا ووی ب را، با اح  یای بردا سیی در اح بیج بردی او دا س ای  ب را، هور بو نبرد با کرهدی و اژدهاپ هندو
 ( 559-587م  ص 1905-2181بیات م ا6)وکرد احدواو  -ده ر شنگب شاه هند-ویروح شد و با سپینود 

شیروای ب یار نزدی  بود تا  نما کو راپ         سی  یای ایرای و هند در   د ک رپ انو سیا شاه هند-روابط  با  -واد
شاه هند بو دنباف  ی بود تا با  د،  وفقیتا ایرانیای در زب  شد  واد شطرنج بو ایرایم هواهای زبت  یمتاپ  ی  س ادی  فر

ح دادی باو بو ایرای  یاف شیود؛ ووی ایرانیای   وه بر زب باحپ شیطرنجم باحپ نرد را بو هندوسی ای باحپ شیطرنجم ا
شیروای بو دربار راپ  سوپ ک رپ انو س ادند  همچنیج هنگا ی کو برحویو طبیب براپ یاف ج هیاهای دارویی اح  –فر

 ( 362-369م  ص 3392-3468م ابیات 7)و کردرفام راپ بو هر ی اح او اس قباف  -وادشاه هند
شیوه       سا هاپ نبرد هندیای ز ر هوداف و انداه ج    در  ی بود  در نبردپ  یای هو و طهیند براپ بواح دیگر  د

هوداوی  ظیم و انداه ج    در  ی بو نبرد با  وردی هاه ودرشای در هندوس ای  ورت هرفام سپاهیای هندپ با ز ر
 ( 348-350م  ص 3236-3257م ابیات 7)و ا کش و شدی طهیندم هو بو وادشاهی رسیدرف ند؛ کو در ن ایا بیکدیگر 

هاه بو دوسیی ی با ایرانیای اند و هیچایرانیای اسیی قباف کرده توای ه ا کو هندیای ویوسیی و در تاریخ احدر وایای  ی      
شا وا نزده شمار و ضایی  را، و ا نی براپ ایرانیای بو  شو ف سا و ب یارپ اح ایرانیای در طوف رف و یاند  هند همی ا

 ( 34: 1380)ناطق شریفم اندتاریخ در هنگا، شرایط سیا بو  نما کوچ کرده
 

 دیدارهای سیاسی هندیان 2-1-2
توای بو دیدار وادشییاه هند با اند اح ّمهو  یشییای با بیگانگایم ت ییهیم  ن ا بودههندیای در اکثر دیدارهاپ سیییاسییی

شاره  شدم طغیای کرد و بو هند هش اسب ا شینی ان یا  ن سب بو ّان کرد  هنگا ی کو هش اسب اح سوپ ودر  و را
 ( 7-8م  ص 58-66م ابیات 5)وبرد و شاه هند بو هر ی او را و یرفاوناه 
اسییا  با رو یایم اح دیگر دیدارهاپ سیییاسییی هندیای با بیگانگای بوده  -وادشییاه هند–دیدار سیییاسییی  یای کید       

شی کردم کید با ابوف بو ورداها   ار هنج نایا  هود: ده رم فیه وف و  شکرک سوپ هند و سکندر بو  هنگا ی کو ا
دم نو تج اح رو یای را بو هاپ کیشد  اسکندر نیز براپ تأیید ه  ووزش  دربار  و ادح شراب  بو اسکندرم ت هیم او 

ها و هوهرهاپ فرسیی اد و کید   وه بر دادی   ار هنج هرانب ای  بو رو یایم هدایاپ دیگرپ اح ّمهو در،دربار کید 
 (  27م ص 331-341م ابیات 6)وکرد فراوانی را تقدیم 

ندیای با ایرانیای بوده اسا  شنگب با ب را، هور ساسانی نیز اح دیگر دیدارهاپ سیاسی ه -شاه هند–دیدار 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 
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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  
شد  در ادا و نیز با باحهشا ب را، هور بو همراه سپینود بو ایرایم شنگب بو همراه ود بو ب را، هورم ت هیم ایرانیای سپین

شاه ایرای رف ند و با دادی هدایایی فراوای بو  سند بو دربار  شمیر و  س ای اح ّمهو ک شاهای  ناطق دیگر هندو ّندف و 
 ( 599-605م  ص 2410-2468م ابیات 6)و داش ندر و و یرپ هندیای را بر او  شاه ایرایم ت هیم

رفام راپ بو هر ی اح او و یرایی همچنیج هنگا ی کو برحویو طبیب اح سییوپ ک ییرپ انوشیییروای بو دربار راپ       
را درهواسیییا کردم راپ ایج ک ا  را بو  نظور  طاویو در اه یار کهیهو و د نو کرد و در  ی ح ای کو برحویو  ک ا  

 (  362-369م  ص 3392-3468م ابیات 7)وداد ویو طبیب ارار برح
 

 ازدواج های سیاسی 2-1-3
سرح یجهندیای بو سی هود با  سیا اندم کو اح هاپ دیگر بو دنباف برارارپ ویوند احدواو با  ن ا بوده نظور ب بود روابط 

همچنیج (  28م ص 347-351م ابیات 6)وبا اسییکندر اشییاره کرد  -وادشییاه هند–توای بو احدواو ده ر کید ّمهو  ن ا  ی
یابی وادشاه هند احدواو شنگب وادشاه هند با ده ر فغ ور  یج نیز براپ ب بود روابط سیاسی  یای دو سرح یج و ادرت

  (564تا565ص م 1977-1982م ا 6)واح طریق ویوند احدواو با  ینیای بوده اسا
با ب را، هور ساسانی اح دیگر ویوندهاپ سیاسی بود کو اح سوپ هندیای با  -ده ر شنگب شاه هند–پینود احدواو س      

س انو  شنگبم با ایج احدواو بو زاوا دو سی  یای ایرای و هند وم اح طغیای نافرّا،  سیا شد  روابط  ایرانیای برارار 
 ( 281-282م  ص 2181-2197م ابیات 6)وهشا باح

 

 اجتماعی  هندیانتصاویر  2-2
 مشاغل هندیان 2-2-1

هاپ رایج در سیرح یج هندوسی ای بود و وزشیکانی زاذق در ایج سیرح یج زضیور داشی ند  وزشیکی اح ّمهو شیغب
همچنیج در سرح یج هند هرد ندای و دانشمندای فراوای دیگرپ نیز بودند کو افراسیا  تورانی در هنگا، ساه ج کاخ 

  ( 237تا238ص م 1050-1057یاتم اب4)وهواندح ایج سرح یج را نزد هود فراهود در ب شا کنگم  ؤبدانی ا

هاپ رایج در  یای هندیای بود و  یمارانی  اهر توسط ک رپ انوشیروای  یمارپ و سد ساحپ نیز اح دیگر شغب       
ها هندیای در ز ر کاناف    نیز   ارتی براپ ساه ج سد و شارس انی  ظیم و باشکوه فراهوانده شدند    وه بر ایج

ش ند تا  نما کو دارا   ش کا ب دا ساندی    دریا بو  سرح یج هند بوبراپ ر م 5)وهماردایج  نظور  رهام ک انی را اح 
 ( 516-517م  ص19-22ابیات 
س اره       شاغب رایج هندیای بود و  نممای فراوانی با حی نممی و  سی اح دیگر   شاهای جشنا هاپ هندپ در دربار 

س ارههد ا  ی شیر بابکای براپ اط ع اح  یندۀ اح  نممای و  سای دربار کید کردند تا  نما کو ز تی ارد شاه –شنا واد
 ( 204-205صم  165-182یاتم اب6)وهرفا شورت  -هند
ف بودند کو هردپ  شیییغواپ دیگرپ اح  رد ای هند بو  نوای وورپ یا وووی بو  واحهوانی و دورههمچنیج  دته      

ند  در ن ایا بو دویب ناتوانی در انما، کار شییدند تا بو کشییاورحپ  شییغوف شییو د وتتوسییط شییاه ایرای بو دربار 
  (612صم 2559-2569م ابیات6)وشای برهش ند کشاورحپم بو شغب ویشیج

 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

 (34م ص 433-434م ابیات 6)و      
ه ارپ  ثبا فردوسی ن با بو هندیای برهواس و اح روابط نزدی  و دوس انو ایرانیای و هندیای بوده اسا ارح       

 شییاهنا وو بو دویب همراهی هندیای با ایرانیای و نداشیی ج نبرد هصییمانو با ایرانیایم فردوسییی بو نیکویی اح  نای در 
 یادکرده اسا  
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 شهرسازی هندیان 2-2-2
هایی  رت ع و باشکوه اح سیم و حر   ارت داش ند  در هنگا ی کو ب را، هور ساسانی وم اح کاخ هندیای در ساه ج

رفام ایوانی  رت ع و باشکوه در برابر هود دید کو سقف  ی اح بهور و طغیای شنگب بو  ورت ناشناس بو دربار او 
 هاپ  ی اح سیم و حر و هوهر ساه و شده بود س وی

 رسیییید یییو نزدیییی  اییییوای شییینگب 
 یییییی بییییود سییییر در هییییوابر ورده

 در بمانییییدشییییگ  ی بییییدای بارهییییو
 رفیییا ب یییرا، هیییورهرا یییای همی

 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

 (560-561م  ص1925-1934م ابیات 6)و   

 مراسم ازدواج هندیان 2-2-3
وادشاه –کردند  هنگا ی کو کید ایما فراوانی را همراه او  یکاالهاپ هرای هندیای براپ فرس ادی ده ر بو  نزف دا ادم

 هاپهواسا ده ر  را بو نزد اسکندر ب رس د بو همراه  کاالهاپ ارحشمندپ  وی هوهرم دینار و سنگ ی -هند
  ( 27م ص 333-341م ابیات 6)و ایما ب یارپ فرس ادهرای

 

 شناسی هندیانتصاویر مردم 2-3
 خصوصّیات پادشاهان هندی 2-3-1

تریج هصو یتا وادشاهای سرح یج هند بود کو اح ّمهو وادشاهای هرد ند ایج سرح یج هرد ندپ و هوشمندپ   م
کو بو بیدارپم هرد ندپ و « ّم ور»کو با تدبیر و هرد ند بود و « راپ»کو دانشیییمندپ  هاه بود و « کید»توای بو  ی

شاره کرد  هرد ندپ کید را  ی ش ور بودم ا ش  کار ح وده و فیه وف داناپ دربار  توای اهنر ندپ   ضور وز ح ز
 شییییص  کهیهو و د نونیز اح طرح باحپ شیییطرنج براپ ایرانیای و ب ره بردی او اح ک ا  « راپ»ف مید  تدبیر و هرد 

 شود  ی
 یکییی شییاه بنیید هنیید را نییا، کییید
 دف بیییردای داشییا و  غییز ردای

 

 نکییردپ ّییز اح دانیی  و راپ  ییید 
 ینش ییییا کیییییای اف ییییر  وبییییدا

 (11م ص 106-107م ابیات 6)و        
بو دویب برارارپ روابط دوس انو ایرای و هندوس ایم فردوسی ن با بو وادشاهای و  رد ای هند دیدپ  ثبا داش و      

شاهای و  رد ای هند در سا  در  مموع  ی ورده شاهنا و و   اتی حیبا و نیکو در و ف واد سی ا توای ه ا فردو
 ارایو داده اسا  شاهنا وتصاویر  ثب ی اح هندیای در 

 

 خصوصیات دختران هندی 2-3-2
توای بو ده ر حیبارویی اح ّمهو هصو یتات حنای و ده رای سرح یج هند بودم کو اح ّمهو ده رای حیباروپ هند  ی

 حیباروپ شنگب اشاره کرد  بهند اا ا و حیباروپ کید و سپینود ده ر
 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

 سیییجدر افشییای کنیید  ییوی سییراید 
 دف و شیییر، و ورهییییز دارد بیییو دسیییا

 (23م ص272-274م ابیات 6)و         
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 خصوصیات مردمان هندی 2-3-3
 زضور وزشکای و  نمتمیای کیاردای در هنید بییانگر دانیایی هنیدیای بیوده اسیا  کیید  ی وه بیر دادی   یار هینج

 فرس اد  هرانب ای  بو اسکندرم  د تج اح دانایای هند را با  ن ا 
 هییزیج کییرد ویییرای  یید اح هنییدوای

 رنج بگشییییاد شییییاهدر هیییینج بییییی
 فغ ییی ای بباریییید هیییونیج سرشییی 
 اییدح همچنییای نا ییدارپ بییو دسییا

 

 روایهرد نییییید و هوییییییا و روشیییییج 
 هییزیج کییرد اح  ی یییاره و تییاو و هییاه
 همیییی رفیییا بیییا فیه یییوف و بزشییی 
 همیییو سرشیییکای اح  یییی ّیییا،   یییا

 (27م ص 333-341م ابیات 6)و        

 تصاویر جغرافیایی هندیان 2-4
 مناظر طبیعی هندوستان 2-4-1

فریدوی و حاف بودم اح ّمهو  ناظر طبییی سییرح یج هندوسیی ای  شییاهنا وکوه اوبرح کو ّایگاه باویدی دو و هوای بزرگ 
م « ود»رویی و  یطتر اح ّمهو دره ای رفا  همچنیج در سییرح یج هندوسیی ای انواع دره ای و هیاهای داشییمار  یبو
شنده داردم نیز در  ی یافا  ی« ه هب»و هیاه « کافور» س ای شد    وه بر هم  ایجکو حهرپ ک سرح یج هندو ها در 

شا  دریاپ هند و  شمو سنگ اپ ایم ی نیز وّود دا و « سند»هاپ فراوای  ی اح ّمهو رود انواع  یادی ّواهرات و 
   د  ز ا   یبونیز اح دیگر  ناظر طبییی و ّغرافیایی هندوس ای « هنگ»

 همییو کییوه و دریییا و هییوهر  راسییا
 پ  نبیر و  یود و  شی همای  شیمو

 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

 هوهرسییااسییا م اهییر  اهییر رسیی نی
 بر دییییو هیییاهن یییاحد بیییریج هیییاک

 (564م ص1969-1974م ابیات 6)و         

حیوانات هندوستان 2-4-2  
س ای بودم را  ی شاهنا واپ م  رغ اف انو«سیمرغ» سرح یج هند کو کنا،  ی در اوبرحکوه هندو توای اح ّمهو زیوانات 
شای اح  ی کرد و هندیای در نبردهاپتریج زیوانی اسا کو در سرح یج هندوس ای حندهی  ی  م« ویب»شمار  ورد  بو

س ای بود کو « کرهدی»یا « هرگ»بردند  ب ره  ی سرح یج هندو شده  شاهنا ودر اح دیگر زیوانات   م  شاره  بو  ی ا
 شد  نیز اح دیگر زیوانات سرح یج هندوس ای بود کو اح  ی  ش  هندپ ت یو  ی«  هو»اسا  

 یکی کیرگ بیود انیدر  ی شی ر شیاه
 یکاییی  همییو هنیید احو بییر هییرو 

 

 ح بییییاالپ او ب یییی و بییییر بییییاد راه 
 اح  واح او کیییییر شیییییدپ تیزهیییییو 

 (572م ص2081-2083م ابیات 6)و     

 تصاویر مذهبی هندیان 2-5
   د وادشاهی هش اسب با و یر  ورسا در هاپ رایج در سرح یج هندوس ای بود  هندیای باورس ی اح ّمهو  ییجبا

 ( 153-154م ص835-847م ابیات5)و  ییج حردش ی اح اس ندیار باژ را اح سرح ینشای برداش ند
هاپ رایج در سییرح یج هندوسیی ای بود کو ویروای  ی را هندو و ویشییوایای همچنیج  ییج برهمایی اح دیگر  ییج      

شییید کو بو برهمام هداپ هندوای هواندند   ییج هندو در ادیم دیج برهمایی هوانده  ی  هبی  نای را برهمنای  ی
  هندویای بر ایج باور  ی قد بودند کو با سوه ج  ردهای در نا ند ی« هندو»کند و ا روحه ویروای ایج  ییج را اشاره  ی

 ت م هناهای  نای واک هواهد شد   ن ا همچنیج   وه بر سوحاندی  ردهانشایم باح اندهای فرد   وفی را نیز در  ت  
خ سیییوحاندند  در هنگا ی کو هبر  رگ طهیند را بو  ادر  رسیییاندندم او با بو  ت  کشییییدی کابو همراه او  ی

  (354-355م  ص 3309-3314ابیات م7)وهواسا هود را نیز در  ت  ب وحاند  ی
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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 کیی ت  بییو  تیی  رسییید
 اح  ی نیییییاهزیر  تییییی  افیییییروه ج

 

 ی تیییا کمیییا برکشییید وایگیییاههمییی 
 بییو هنیید انییدروی هییاو شاه ییا و  ییاه
 شیید انییدر  یییای هویشیی ج را ب ییوها
 بیییییو فر یییییای ییییییزدای فر یییییانروا

 هاپ  ییییر   رد و دوپیییی یرسیییییج
 هنییییاه  ح کییییردار شیییید ناودییییید
 همییییو راسیییی ی دانیییید  ی سییییوه ج

 (112مص1466-1470مابیات 8)و      

 تصاویر اقتصادی هندیان 2-6
هاپ ارحشمند   یددپ کو هاپ ایم ی فراوای و هنمینوهندوس ای با وّود  یادی ّواهرات و سنگوادشاهای سرح یج 

 در سرح ینشای وّود داشام اح و اظ اا صادپ در رفاه کا ب بودند 
 ک یییی بیییاژ هواهییید ح هندوسییی ای

 اسییا ن   ییو همییو بییو، هیینج  ییج
 در هیییییییینج بره یییییییی وای و حره
 بیییو ویییی ن  بایییید کشییییدی کهیییید

 

 ینیییییده همداسییییی اینباشیییییم ح هو 
 نیاکیییای بیییدو هییییچ نیییابرده دسیییا
  یییو هنمیییور  یییا برهشیییاید هیییره

 ویه  توانیییید کشیییییداهییییر حنییییده
 (563م ص1956-1966م ابیات6)و     

 تولیدات هندیان 2-6-1
م «هنمر»م «تیغ»تریج  نایع سرح یج هند بوده اسا   ش ورتریج توویدات  هندیای ساه ج ابزار و  الت ّنگی اح   م

بافی و ن تاّی نیز اح دیگر  نایع سرح یج هند اسا  اح هندپ بود  وار و« دراپ»و « سنج»م «حنگ»و « شمشیر هندپ»
 بود   « دس ار هندپ»و « شاره»م «  ر هندپ»م «هندپ( ورند)وار و ابریشمی»تریج توویدات هندیای ّمهو   م

 : توضیحات جدول1جدول 

 تصاویر
 هندیان

جمع تصاویر  تصاویر منفی  هندیان تصاویر مثبت هندیان
 مثبت و منفی

 
 
 

 تصاویر
 سیاسی

وناهگاه ایرانیایم باویدی ایرانیای در هندم همراهی هندیای با وشکریای 
و یرپ شاهای هندم برهورد ایرایم ا نیا ایرانیای در هندم ت هیم

هیرپ شاهای نیکوپ شاهای هند م وشکریای انبوه شاهای هندم  شورت
هاپ ایرای اح شاهای هندم فریادرسی شاهای هند بو ایرانیایم نا و

و یرپ هندیایم وفاپ بو   د و ویمایم شاهای ایرایم ساح دوس انو 
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 

هی شاهای هند براپ وادشاهای ایرایم هندیای با شاهای ایرایم غمیوار
 دراه یاره اش ج ک ا  کهیهو 

شاه هند  شنگب  سرکشی 
یایم  با توران در همراهی 
هردنکشییی شیینگب شییاه 
هند با باژهواهی اح سرای 
دیگر  مییاویی م نیرنییگ  
شنگب شاه هند در ارتباش 

 با ب را شاه

 
 
 

 مثبت 19
 منفی 3

 تصاویر
 شناسیمردم

وهوهم ّوپم هوشمندم دان نا دارم هنر ندم فرهنگحاد ردم نیکیواهم 
رویای هندپ م فریادرسم ور م داراپ فرم  غز ردایم هویام  اه ایو
روییم روشج روایم و یرم هو اه رم ّوینده راهم ساح نی 

هزندم هرم شای  گیم دانام هشیوار م بیسینورم فر انبردارم زمایا
 نیکو

 مثبت26 هودکا و
 منفی 1

 

 ویرتصا
 اجتماعی

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 

هاپ سرح یج  ی هف در هندم رواو انواع  شاغب در هندم شگ  ی
 هندم ابداع باحپ شطرنج در هند

 
- 

 مثبت 7
 منفی 0
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تصاویر 
 جغرافیایی

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

 
- 

 مثبت 4
 منفی0

تصاویر 
 اقتصادی

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

 
- 

 مثبت3
 منفی 0

تصاویر 
 مذهبی

 
- 

ورسامسوحاندی با
  ردهای

 مثبت0
 منفی2

 مثبت 59 های مثبت و منفی هندیان در تصاویر  مختلفجمع کل شاخص
 منفی6

 
 نتیجه. 3

صویرهاپ  ی ه ی اح  نای در  سی بو هندیای اح  نظرهاپ هوناهونی نگری  و و ت سا  تیداد  شاهنا وفردو ارایو داده ا
ّایی کو هندیای هیچ نبرد    قیمی دهندۀ  یزای دشمنی  نای با ایرانیای بوده و اح  ینبردهاپ هر او، در شاهنا و نشای

  یز اند  نگر   ثبا فردوسی بو ااوا، اح روابط   اوماتریج او، ن با بو ایرانیای بودهاندم دوسابا ایرانیای نداش و
رسییاندی  نای در  وااع هطر بو ایرانیای تأایر هرف و اسییا  اح ایج روپ هندیای بو دویب نداشیی ج رانیای و یارپ نای با ای

 اند  بودهشاهنا و تریج او، در تصویر  ثبام  ثبا 59رابطو هصمانو و برارارپ ارتباش دوس انو با ایرانیای با 
 

 منابع
م 12م    مهیی  فه یی و و کیی ،م «پ اح دیییدهاه ادبیتییات تطبیقیییشییگرد تصویرسییاح»(م 1386  انوشیییروانیم  هیر ییا )1

  73-82 ص 
م 4شناسییی اد  فارسیییم  م   ج«فردوسییی شییاهنا   یییج در »(م 1392اکبییر؛ واشییاحانوسم زمیدر ییا)  ّی ییرپم  هی2

  59-72ح   ایم  ص 
(م  ؤوییف ناشییناسم بییو کوشیی   نییو  ر سیی ودهم ت ییرای: ان شییارات 1340) اومشییرق اوییی اومغییر زییدوداویاوم  ج  3

 دانشگاه ت رای 
وییهوه  م «شییاهنا وهاپ و نقیی   ی در داسیی ای« دیگییرپ» قاویی  »(م 1388هییانیم  ی ییی )  دحفوویییای رادم کییاظم؛ ا ج4

  1-23م تاب  ای م  ص 13م  حبای و ادبیات فارسی
م ت ییرای: شییرکا ان شییارات شییاهنا و هاپشناسییی داسیی ایشکبم تییا رنییج هییاراح رنییگ هییب (م 1388  سییرتا یم ایید یهی )5

  همی و فرهنگی 
م 12م  وهوهشییی هراسییای بییزرگ -فصییهنا    همیییم «فردوسییی شییاهنا  تییورای و تورانیییای در »(م 1392  شیییوام ا ییید )6

  37-45واییز م  ص 
هنا   دانشییگاه تربیییا  یهییم  ذربایمییایم م فصیی«ب ثییی در هویتییا تورانیییای»(م 1384  طییاهرپ ه روشییاهیم   متیید )7

  81-97م ح   ایم  ص 6 
وهوهشیینا و حبییای م « یییج در  نشییور شیییر فارسییی»(م 1389  طییای یم شیییرحاد؛ کییوپم بییوبیج؛ وورشییبانایم  هیر ییا؛ )8

  137-160م ص3م   4م س وادبیات فارسی)هوهر هویا(
 حاده شیراحپم ت رای: ا یرکبیر اهللضی  یام ترّم   رتادبیتات تطبیقی(م 1373  غنیمی ه فم   متد )9
اومیییارف ّهیید(م ت ییرای: ان شییارات دایرۀ 8م تصیی یح ّیی ف هییاوقی  طهییق)شییاهنا و(م 1386  فردوسیییم ابواوقاسییم )10

 بزرگ اس  ی 
اد فصییهنا   تیصصییی ادبیتییات فارسییی دانشییگاه  حم «شییاهنا و احنییدرای در »(م 1387  فیراسیی ،م ب ییوف؛ بیر یییم زانیییو )11

  70-86م  ص اس  ی  ش د
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-111م  ییص  ووییوپ وهوهیییم «بررسییی کارکردهییاپ نمییادیج رو یییای در  ثنییوپ  والنییا»(م 1389  ابییوفم از ییای )12
109  
حی در م «سیی رنا   ابییج فضیی یتصویرشناسییی حنییای در »(م1397  ابییوفم از ییای؛ راد ییردم  بییداهلل؛  ابییدپم تکیی م)13

 97-113 صم  1م   10م دوره فرهنگ و هنر
 م ت رای:ان شارات کویر ّغرافیاپ سیاسی در شاهنا   فردوسی(م 1394  کاوندپ کاتبم ابواو ضب)14
  23-35م  ص4م   6م سنا   وارسیم «شاهنا و ویوند ایرای و هند در  یین »(م 1380شریفم  ریم)  ناطق15
م  ییص 12م   ییرم   ت ادبیتییات تطبیقییی مهیی   طاویییام «در  ییدپ بییر تصویرشناسییی»(م 1388  نییا ور  طهییقم ب مییج )16

138-119  
م ترّمیی   ییهده دایقیییم «تصویرشناسییی بییو  نزویی  هییوان    ییوی  یا ییر فران ییو و فارسییی»(م 1390  نانکییام التیشییا )17

    110-115م  ص 3م ب ارم    مه  ادبیتات تطبیقی 
بییا  شییاهنا ودر « بیگانییو»رشناسییی تصوی»(م 1395رود ک ییییم  ییدیقو )     یینیم  رتضییی؛ ابواو  یینیم  هییی؛ سیییاه18

  123-147م ب ارم  ص 1م    مه  وهوهش اپ ادبیتات تطبیقیم «ورداحپتکیو بر کهیشو
م ت ییرای:  ؤس ییو  طاویییات و فرهنییگ اسییاطیر و اشییارات داسیی انی در ادبیییات فارسییی(م 1369  یییازقیم   متییدّی ر)19

 ت قیقات فرهنگی سرو  
و  شییاهنا و یید ا ر ییای در »(م 1386  یوسیی یم هییادپ؛  ییدبرپم   مییود؛  ییرفیم   متدر ییا؛ طاوبیییای ی یییی)20

  39-60م  ص4م  هاپ اد   رفانی)هوهرهویا(وهوه م «هاپ و هوانی ایرای نظو و
 

 ترجمۀ انگلیسی منابع: 
1- Abul-Qasem Ferdowsi, Shahnameh , correction Jalal khaleghie motlag , Tehran 
2- Abolfazl  Kavendy Kateb (2015), Political Geography in Ferdowsi's Shahnameh, Tehran 
3-Ali Akbar Jafary, Hamid Reza Pashazanus (2013), "China in Ferdowsi's Shahnameh" , 
journal of Persian literature text identification , volume(4), pp 59-72 
4- Ali Reza Anoshiravani (2017), "Imaging Methods from the Perspective of Comparative 
Literature", journal of philosophe and theology, volume(12), pp 73-89  
5- Batool Fakhra Islam, Hanieh Beyramy (2008), "Mazandran in  Shahnameh ", Persian 
literature journal of Islamic Azad University, pp 70-86   
6- Bahman Namvar Motlagh (2009), "An Introduction to Imagology" , journal of comparative 
literature studies, volume(12), pp 119-138 
7- Ehsan Ghabool (2010), "Investigating the symbolic functions of the Romans in Rumi's 
Masnavi" , Rumi research journal, pp 109-111 
8- Ehsan Ghabool, Abdullah Radmard , Taktam Abedi (2018) , "The Imagology of women in 
Ibn-e Fazlan Travelgues" ,  journal of woman in culture and art, volume(10), pp 97-113 
9- Ghadam-Ali Sarami (2009), From The Color Of Flower TO The Sting Of Thorn, Tehran, 
Iran 
10- Hadi Yosefi, Mohammad Reza Sarfy, Yahya Talebyan(2007), "The Anti-hero in the 
Shahnameh and the Iran's Champion poems" , journal of mystical literature, volume(4), pp 39-
60 
11- Hudud al-Alam min al-Mashriq ilal-Maghrib, unknown author, Correction by Manuchehr 
Sotudeh , Tehran 
12- Kazem Dezfulian Rad, Isa Amn Khany, "Another and it's Role in Ferdowsi's Shahnameh,", 
journal of Persian language and literature , volume(13), pp 1-23 
13- Latisha Nanket (2010), "Imagology as the Reading of Contemporary French and Persian 
Texts, translation by Mozdeh Daqiqi , journal of comparative literature, volume(3), pp 110-
115 
14- Maryam Nategh Sharif (2001), "Connection Iran and India in Ferdowsi's Shahnameh " , 
journal of Persian letter, volume(4), pp 23-35 
15- Mohammad Ghnnimi Helal (1994) , Comparative Literature , translation by Morteza 
Ayatollahzadeh Shirazi , Tehran 
16- Mohammad Tahery Khosroshahi (2005) , "A Discussion of the Turanian Identity" , journal 
of Teacher Training University of Azerbaijan , volume(6), pp 81-97 



 875   /   فردوسی شاهنامۀتصویرشناسی هندیان در  

17- Mohammad Jafar Yahaghi (1990), Culture of Myths and Fictional Mentions in Persian 
literature, Tehran 
18- Morteza Mohseni, , Ali Abul Hassani , Sedigheh Siah Rood Kalaiy (2016) , "Foreign 
Imagology in Shahnameh Based on Stereotyping " , journal of comparative literature research, 
volume(1), pp 123-147 
19- Omid Shiva (2013) , "Turan and Turanian is Ferdowsi's Shahnameh " 
, journal of the great Khorsan , volume(12), pp 37-45 
20- Shirzad Taifi , Kui Boyin , Alireza poorShabanan (2010) , "China in the Prism of Persian 
Poetry" , journal of Persian language and literature,   
volume(4), pp 137-160   


