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 چكيده

 خيزد از كشور ما طوطي شيرين گفتار
 گر به خاك سيه هند شكر بسيار است
 

موضوع محوري در اين نوشتار، بررسي تأثير و تظاهرات محيط و فرهنگ هندي در سـاختار  
ر هند، هاي فرهنگي رايج دصائب با دستمايه قرار دادن پديده. صور خيال ديوان صائب است

هاي رياضت و تعاليم مذاهب هندي، همچنـين  سوزي، رسم ساتي، شيوهرسم مرده: همچون
طاووس، مار و فيل، عالوه بر خلق : الهام گرفتن از عناصر موجود درمحيط طبيعي هند چون

تصاوير ابداعي، مضامين كهن شعر فارسي، مانند توصيف عشق و حاالت عاشق و معشـوق را  
وي متعمدانـه عناصـر مزبـور را بعنـوان     . پردازي مصور كـرده اسـت  كليشه اي رها ازبا شيوه

مصالحي جهت آفرينش صور خيال، از جمله تشبيه، استعاره و كنايه استعمال كرده، به هيچ 
از شـگردهاي عمـدة صـائب در ايـن     . روي در صدد انعكاس روايي و خام آنها برنيامده اسـت 

لوب معادلـه، بـراي توصـيف معقـوالت بوسـيلة      گيري از تشـبيه در قالـب اسـ   خصوص، بهره
ها بعنوان يكي از مواد سـاختار عناصـر   حضور پرداخته و متمايز اين پديده. محسوسات است

  .خيال ميتواند جزء برجستگيها و مختصات سبكي شعر صائب قلمداد شود
  

  كلمات كليدي
  صائب، صور خيال، فرهنگ هند، سبك هندي، مختصة سبكي
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  مقدمه
رد بحث اين تحقيق، بررسي تأثير محيط هند در پيدايي صور خيال ديوان صـائب  مسئلة مو

از فضـاي   بدين منظور شـواهدي از ديـوان صـائب، كـه مؤيـد تأثيرپـذيري او      . تبريزي است
شـده،   فرهنگي، مذهبي، انساني و طبيعي هند در ايجاد تصاوير شعري بوده اسـت برگزيـده  

در . مذكور، مورد تحليل بيـاني قـرار گرفتـه اسـت     هاييصور خيال خلق شدة ملهم از زمينه
هاي مورد ادعـا را در حـد   انتخاب شاهدها، سعي بر اين بوده است، تا ابيات انتخابي، شاخصه

گرچه وجهة اصـلي موضـوع تحقيـق حاضـر در حيطـة      . وضوح و بصورت برجسته دارا باشند
اعي جريان دارد؛ از اينرو هاي فرهنگي، محيطي و اجتمعلوم بالغي است، لكن در بستر جنبه

بـا وجـودي كـه يكـي از     .  ارائة توضيحات بر اين جوانب نيـز بايسـته و نـاگزير خواهـد بـود     
هاي شاعران سبك هندي از جمله صائب تأثّر آنان از محـيط هنـد اسـت، در حـوزة     شاخصه
با ايـن حـال در برخـي كتـب     . شناسي كار مستقلي در اين باب صورت نپذيرفته است سبك
هاي اجتماعي در صور خيال شـعر موجـود   ي توضيحات پراكنده اي در مورد تأثير زمينهبالغ

» صور خيال در شـعر فارسـي  «است؛ به عنوان مثال دكتر شفيعي كدكني در كتاب معروف 
همچنين در كتابهاي . هاي اجتماعي و صور خيال ارائه كرده استمباحثي در ارتباط با زمينه

از ايـن رو شايسـته   . به موضوع مورد بحث، پرداخته شده اسـت شناسي، در حد اشاره،  سبك
عـالوه بـر فوايـد ادبـي تحقيقـاتي از ايـن       . است تحقيق در اين ابواب وجهة همت قرار گيرد

  .دست، جنبة انساني و فرهنگي آن ميتواند مورد توجه محققان علوم اجتماعي باشد
  

  صائب در هند
تـاريخ  . هيئت بازرگانان عازم سفر هند ميشـود  صائب پس از فراگيري علوم عقلي و نقلي در

تـاريخ ادبيـات در   (هجري بوده است  1034اين سفر كه هفت سال به درازا كشيده است، احتماالً 

 همكـارانش طلبـي ـ كـه    صائب در پي سفر به هند، خود را از شائبة ثروت). 1273ص: 5ايران، صفا،ج 
  :بدان منسوب هستندـ تبرئه ميكند

 ه خاك سيه زيبنده اسـتبر سر بخت سي
 

 ما به هندستان نه بهر مـال دنيـا ميـرويم   
 )5498، غزل 5ج ديوان صائب،(

وي از سويي قسمتي از حيات خود را در ايران گذرانيده است و همنوا بـا شـاعران پيـرو    
سبك هندي ساكن در ايران گرايش و تأثرات شديد او از فرهنگ عاميانه بـر ديـوانش سـايه    

سـاله در ايـن   از طرف ديگر آشنايي با فرهنگ هندوان به واسطة سفر هفـت  افكنده است، و
سازي اين آفريننـدة معـاني بـديع    هاي بكري را براي مضمونشبه قارة هزار كيش، دستمايه
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در نظر صائب و شاعران اين عصر از شعر فارسي ـ كـه برخـي حتـي عـار      . فراهم آورده است
شـمار  ي از مضـامين ب د ـ هندوستان را بايـد بهشـت   داشتند مضامين سابق خود را تكرار كنن

  :صائب در بيان تأثير محيط شگرف هند بر سخن خود چنين سروده است. آورد
س كلك منوطاو دوات آيد برون چو از هند

 
 طرز رفتارش رشك،كبك از مارپيچِ صد خورد

 )4934، غزل 5، ج ديوان صائب(
دث روزمـره توجـه دارد، محـيط جديـد     بيني كه بـه كـوچكترين حـوا   براي شاعر باريك

  . هاي شاعرانه فراهم كرده استمصالح جديدي براي تصويرپردازهندوستان 
  

  صور خيال بنا شده با تاثر از محيط و فرهنگ هندي
  رياضت
از . اســت ريات بـوده حشـگفتيهاي علـوم و سـ    وادياســرار و  گهـوارة  زمـين همـواره  مشـرق 

هنـد بعنـوان سـرزمين    . امـور متـافيزيكي اسـت    اختصاصات تمدن شرقي گرايش بـه روح و 
هـاي  در معـابر و كوچـه  . شمار ميرودب چنين مسائليعجايب يكي از كانونهاي اصلي پرورش 

ظهور ه ب گاننظارآسايي در برابر چشم كارهاي معجزهگيراني مشاهده ميشوند كه هند معركه
ـ ، كـردن  گور بهزنده آگين، بستن دم مارهاي زهرچون  ،ميرسانند  فـرو  خوابهـاي عميـق  ه ب

، عبـور بـا   هاي غير عادي براي تحمل رياضـات تو ضرب شديد بر بدن و بروز قدر حجر، بردن
اي وجـود دارد تحـت نـام    در ميـان هنـديان فلسـفه    ...پاي برهنه از روي اجسـام آتشـين و  

كه در مورد اين امور محيرالعقول و نحوة دستيابي بـه قـواي روحـي بـراي انجـام      » جوكي«
» yuke«بـا كلمـة   ) Yugaيـا   Yoga(كلمـة جـوكي   . چنيني آگاهي ميدهديي اينكارها

فارسي از يك ريشه هستند و معني آن رام كردن و مطيع كردن حيـواني  » يوغ«انگليسي و 
اين كلمه مجازاً در معني ترويض و رام كردن نفـس حيـواني اسـتعمال شـده     . سركش است

. اي از تعليمـات نفسـاني اسـت   ي و رشـته است و در اصطالح عبـارت از يـك تربيـت روحـان    
جوكيان عقيده دارند بايستي با به كار بستن رياضات و انقطاع از عوالم مادي و اجراي برخي 

لوژيك جسم هاي فيزيوتمرينات جسمي خود را به روح كلي متصل سازند و حتي بر كاركرد
ئيات منصـرف و در عـالم   به عقيدة آنان در چنين شرايطي روح از جز. خود نيز تسلط بيابند

  ) تولد مجدد در زنـدگيهاي مختلـف و اعمـار متعـدد    ( 1كليات سير ميكند، چندانكه از كارما
  ).197،198صص : سرزمين هند، حكمت (نياز شود و به مرتبة كمال و نورانيت و بقا برسد بي

                                                 
١  .karma  
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و  شينندجوكيان يا همان مرتاضان هندي به هنگام مراقبه معموالً به حالت چهارزانو مين
يكي از خرق عادات ايشان جلوس در ميان آتش بـه حالـت چهـارزانو اسـت، در حـالي كـه       

اي به اين به نظر ميرسد بيت زير از ديوان صائب اشاره .حرارت آتش به آنها آسيب نميرساند
  :نوع رياضت جوكيان هندي دارد

از سپند مـنيز بيتابي گره نگشود كار  
 

 پيش آيـد  مربع در دل آتش نشستم تا چه
 )3188، غزل 3، ج ديوان صائب(

نشستن به وضع خاص كه اهل هند آن را پالتي گويند، يعني ران «مربع نشستن به معني
مقصود شاعر ). دهخدا(»چپ را از زير ران راست بر آوردن و پاي راست را بر ران چپ نهادن

بسـيار آرام و سـاكن    وي شرايط براي بيقرار بودن، نياترهيمدر بيت مذكور اين است كه در 
. نكتة قابل توجه اين بيت مصراع دوم آن است كه به صورت كنايه به كار رفتـه اسـت  . است

بنا به كاربرد آن در مقابل بيتابي، كنايه از صبر پيشه كردن در » مربع در دل آتش نشستن«
وارد شاعر با مصالحي كه از فرهنگ هندي اخذ كرده است ايـن كنايـه را   . برابر مصائب است

  .شعر خود و زبان فارسي ميكند
  :همچنين است اين بيت

 غير از سپند كه رو سخت كـرده اسـت
 

 كساست هيچ چنين ننشسته در آتش اين
 )4853، غزل 5، ج ديوان صائب(

را به طـور مضـمر بـه مرتاضـي هنـدي      » سپند«كه شاعر با استفاده از صنعت تشخيص 
  . دهمانند كرده است كه درون آتش نشسته باش

  رسم ساتي 
شدة ساتي نوعي تشييع جنازة مذهبي در ميان برخي جوامع هندو است كه در آن زنان بيوه

. اي از هيزم افروخته قرباني آتش ميشوندهندو، خودخواسته و يا از روي اجبار در ميان توده
ايـن   .غير قـانوني تلقـي ميشـود    1829اين عمل در حال حاضر در هند نادر است و از سال 

بـر  . مشـتق شـده اسـت    ــ كه به داكشاياني نيز معروف است ـ  »ساتي«ة هصطالح از نام الا
كه قادر به تحمل تحقيرهاي پدرش در حق شـوهر خـود    هاي هنديان اين الههاساس افسانه

من اطـالق  داهمچنين به زنان پاك »ساتي«اصطالح . ميزندنبود، دست به خودكشي  »شيوا«
  )Satiدياي انگليسي ذيل پترجمه از ويكي(.ميشود

همايون شاه فرمـاني  . هايي مورد حساسيت حكام عصر قرار گرفته استاين رسم در دوره
اكبرشـاه بـا   . حكومتي را مبني بر لغو ساتي صادر كرد، اما بعداً از موضع خود عقـب نشسـت  

همراه با  زناني را كه داوطلبانه خود رابه فرنهادهاي هندوئيسم احترام ميگذاشت و بيوه آنكه
افكندند و خودسوزي ميكردند تحسين ميكرد، اما اجبار زنان را جسد شوهر خود به آتش مي
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وي اجراي ساتي را منوط  ).137ص : در قلمرو خانان مغول، شيمل(ممنوع كرد 1538به اين كار، در سال 
به تـأخير   به اذن عوامل خود كرده بود، و اين عوامل ملزم بودند تا حد امكان تصميم زنان را

شاهجهان مقرر كرده بود زنانِ داراي فرزند، تحت هيچ شرايطي مجاز بـه سـوزانده   . ندازنديب
و سـوزانده شـدن    ماركوپولو نيز از اين رسم در هند گزارشي ارائه كرده اسـت . شدن نباشند

 .)106ــ 105صـص  : والـش ماجراهـاي مـاركوپولو،   ( زنان را به همراه جسد شوهرانشان بسيار نكوهيـده اسـت  
سوزي را مشاهده كرده، كه موجب خرابي حال وي در سفرش به هند صحنة زنده بطوطه ابن

  :و عارض گشتن بيهوشي بر او شده است
دست داشتند نهفته بود  به راهاي آن اي كه مردان گوشهپرده ةمنظرة آتش به وسيل... « 

آن را به خشونت  ده رسيدپر يكي از زنان چون به كنار اما .آن موجب وحشت نگردد تا ديدار
 كـن  رهااست  آتش او ميدانممن  !؟آتش از يميترسان را ما :از دست مردان دركشيد و گفت

احتـرام   ها را به عالمت سالم وتدس اهگآن وزد يگفتن اين سخنان خنده م نيح دروي  .را ما
 و اا و بوقهـ هـ افكنـد كـه خـروش طبل    آتـش  در خويشـتن را  و فراز آورد خود سر به آتش بر
-روي نعش زن مـي آن را  داشتند خود با هاي هيزم رامرداني كه بسته برخاست و شيپورها

ايـن   مشاهدة ازمن  اي درپيچيد وولوله و غوغائي برخاست و فرياد ؛حركت نكند انداختند تا
روي  و سر آبي آورده بر فوراً زمين افتم كه رفقا ملتفت شدند و احوال نزديك بود از اسب بر

  ).36-38صص: بطوطه ابنسفرنامه، ( »آن جاي مراجعت كرديم از تند ومن ريخ
زبانان هندي از رسم خودسوزي با آب و تـاب بسـيار و ذوق و   اما شاعران ايراني و فارسي

. انـد اند و آن را غايت اظهار عشق و نهايت وفاداري توصيف كـرده اشتياق فراوان سخن رانده
ساخته اسـت بـدين مضـمون كـه     » نامهعشق«نام  اي در بحر هزج بهحسن دهلوي منظومه

پسري پس از مرگ معشوقش خود را ميسوزاند؛ نوعي خبوشاني نيز يك مثنـوي در همـين   
بحر با مضموني مشابه دارد، با اين تفاوت كه در داستان نوعي، دختر است كه جسمش را در 

ش از هـر شـاعري در   هاي آتش ميسپارد؛ امير خسـرو دهلـوي بـي   فراق و فقدان يار به آالوه
  : گونه از اين رسم ياد كرده استآميز و حماسيهايش با لحني تحسينجاي سرودهجاي
اهل عشـق سوزند زنده را خود كه مجلس آن اندر  

 
 ا مرد خدا كو كمتر از هندو زنيستاي بس

 )124ص : ديوان اميرخسرو(
يئـ هندو ن از آن كمتر كن دوست فداي جان  

 
 ش بسوزد خـويش را كز وفاي شوق در آت

 )67ص : همان(
آمـوزز هندومردن از دوستي اي دوست  

 
 زنده در آتشِ سـوزان شـدن آسـان نبـود    

 )714ص : همان(
  :كليم كاشاني در جايي از اين رسم در قالب كنايه ياد كرده است
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 مچنــان اســالم از او گرديــده محكــ   
 

ــم    ــن غ ــوزد از اي ــده ميس ــدو زن ــه هن  ك
 )941ص : كليات كليم(

سـتايش، و بـراي   را طـور ضـمني آن   ائب نيز به اين آيين مذهب برهمايي اشـاره، بـه  ص
  :پردازي از آن سود برده استمضمون

 آتش عشق ز خاكستر هنـد اسـت بلنـد
 

 ستان بر سر شوهر سوزدزن در اين شعله
 )3403، غزل 4، جديوان صائب(

زنـان در  سوزانده شـدن بيـوه  بيت ذيل يكي از هنريترين ابياتي است كه با الهام از رسم  
البته اين بيت در ديوان صائب موجود نيست اما در افواه اهل ادب به . هند ساخته شده است

  :صائب منسوب است

اي تشبيه راه عاشقي به پروانه شاعر زن هندو را در طريق عشق بينظير ميداند و او را در
، بــا ايــن تفضــيل كــه معشــوق زن هنــدو  ميكنــد كــه خــود را در آتــش شــمع ميســوزاند 

  .است و همين دليل بر برتري رتبة زن هندو در عاشقي است) مرده(خاموش
ميدانيم در ادبيات فارسي شمع و پروانه خود سمبل عاشق و معشوقند، اما در ايـن بيـت   

ي براي اين عاشق و معشوق كهن و تخيلي نحت شده است كه نه تنها مصداقي جديد و واقع
تناسب كامل با آن دارد، بلكه درجة عشق در بين اين عاشـق معشـوق جديـد فـوق سـمبل      
مذكور است، زيرا از نگاه شاعرانة صائب زن هنـدو در عشـقِ شـمعي خـاموش ميسـوزد كـه       

پروانه در آتش شمع ربطي بـه عشـق   پروانگان را ياراي آن نيست؛ در عالم واقع نيز سوختن 
در واقع صائب مصداقي براي عشـق  . ندارد، اما زن هندو با ارادة خود به استقبال آتش ميرود

  .فناكننده يافته است كه از نماد آن فراتر است و خود بايد نماد برتر عشق قرار گيرد
در مبحث جاري  اي نيز در بيت وجود دارد كه گرچه سخن از آنهاصنايع بديعي استادانه

  .نميگنجد ولي باعث تقويت بيت و عناصر خيال در آن شده است
الـذكر در  است شاعر به رسـم سـابق   آشكارچنان كه در مصراع اول در بيت پايين هم آن

به مصرع دوم قـرار داده اسـت و   ميان هندوان اشاره كرده است، و آن را به طور مضمر مشبه
  :سپس از آن نفي تشبيه كرده است

  زنــده ميســوزد بــراي مــرده در هندوســتان

 دل نميســوزد در ايــن كشــور بــه هــم احبــاب را 
  )13، غزل 1ج ، ديوان صائب(

 چون زن هندو كسي در عاشقي مردانه نيست
سوختن بر شمع مرده كـار هـر پروانـه نيسـت     
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 سوزاندن اجساد مردگان

مطـابق بـا   . ادياني از قبيل هندوئيسم و بوديسم حكم بر سوزاندن اجسـاد مردگـان ميكننـد   
بـر اسـاس فلسـفة هندوئيسـم،     . اي براي حمل روح اسـت هاي اين اديان، جسم وسيلهآموزه

بـه  . جسم انسان مركب از پنج عنصر اصلي طبيعت، يعني آتش، آب، هوا، زمين و اثير اسـت 
هنگام مرگ عنصر آتش از جسم جدا ميشود و عناصر تشكيل دهندة جسم زنده بـه حالـت   

سوزي براي كامل كردن رجعت عنصر آتش به طبيعت در واقع مرده. اصلي خود باز ميگردند
   ).Cremationپدياي انگليسي، ذيل ترجمه از ويكي(ت ميگيردصور

زبان هندرفته يا ساكن هند اين موتيف را نيز به حد وفور در آثارشـان بـه   شعراي فارسي
  :امير خسرو گويد. اندكار برده

 هنــدوي شــب مــرد و خورشــيد آتشــي
 

ــود   ــدو نمــ ــوز آن هنــ ــراي ســ  از بــ
 )370ص : ديوان امير خسرو(

. شـوند شرح رسم ساتي ديديم ممكن است اين دو رسم بـا يكـديگر تـوأم    همچنانكه در 
صائب با اين دستماية مذهبي هندوان تشبيهات و تصـاوير بـديعي در ديـوانش خلـق كـرده      

  . است
عالوه بر معني كنايي آن با استخدامي به رنگ سـبزة   »رويسيه« مثالً در بيت زير كلمة

در بيت به همراه اسلوب معادله استخدام تشبيهي بـه   در واقع .چهرة هنديان نيز اشاره دارد
 . آوري هيزم براي سوزاندن خود شده استمال اندوزي معادل جمع و كار برده شده است

 1رويي كه كوشش ميكند در جمع مـالهر سيه
 جمــع چــون هنــدو كنــد هيــزم بــراي ســوختن  

 )6021، غزل 6ج ، ديوان صائب(
-انگيز با اسلوب معادله به هنـدويي كـه در پـي آتـش    نههمچنين در بيت پايين زلف فت

. افروزي جسمي سياه استوجه شبه مركب اين تشبيه آتش. افروزي است تشبيه شده است
ي ميباشد، و در واقع شاعر در نسبت دادن اين دلبرزلف به معناي  دربارةالبته آتش افروزي 

  .ه كار برده استچرده و زلف سياه استخدام تشبيهي بصفت به هندوي سيه
  

                                                 
ا أَغْنَى عنْه مالُه وما م«و ) 4-2همزه،آيات (»لَينبذَنَّ في الْحطَمةِ كَلَّا،يحسب أَنَّ مالَه أَخْلَده،لَّذي جمع مالًا وعددها«اين بيت مضمون آياتاز سوي ديگر  -  1

ببٍ ،كَسلَه ا ذَاتلَى نَارصيطَبِ ،سالَةَ الْحمح رَأَتُهامبدينسان ذهن سيال و كنجكاو صائب توانسته است به . را به ذهن متبادر ميكند) 4-2ت مسد،آيا(»و
پرداز را انگيز اين شاعر تازهآور يك مضمون قرآني را با رسمي كه در هند رواج داشته است ارتباط و توضيح دهد، و نبوغ سرشار و شگفتنحوي اعجاب

  .آشكار كند
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 زلف كج تو سلسـله جنبـان آتـش اسـت
 

 هندو هميشه در پـي سـامان آتـش اسـت    
 )1904، غزل 2ج  همان،(

باز در بيت ذيل شاعر موتيفي تـازه را بـراي توصـيف مفهـوم كهـن رابطـة عاشـقانه بـه         
استخدام شعر درآورده است و عالقة خـود را بـه ديـدار معشـوق، بـه شـوق هنـدوان بـراي         

لطيفة اين بيت نيز همان صنعت استخدام و .  ن و سوختن در آتش تشبيه كرده استسوزاند
است كه در مورد متكلم در معني » ميميرم«ايهام به كار برده شده در مصرع دوم و در لفظ 

ذوق و شوق داشتن است و در قبال هندو عالوه بر اين مفهوم، قابلِ معناي حقيقي كلمه نيز 
كه در مورد شـاعر  معنـاي عشـق ورزيـدن دارد و در     » سوختن«همچنين است واژة . هست

  :خصوص هندو معناي حقيقي كلمه قصد شده است
 چشم چون بردارم از رخسـار آتشـناك يـار

 
 من كه ميميرم چو هندو از براي سوختن

 )6021، غزل 6ج  همان،(
د هندو با سوزانده شدن جس«را به » گل افشاندن بر سر قبر خود«در بيت زير  نيز شاعر 

  : تشبيه شده است» صندل
 بدان ماند افشاندن گل من خاك به مردن از پس
 

 كه با صندل عزيز خويش را هندو بسـوزاند 
 )3163، غزل 3ج ، همان(

  :دو نمونة ديگر
 نيستم در عشق كافر مـاجراي سـوختن

 
 ميدهم جان همچو هندو از براي سوختن

 )6021 ، غزل6ج ، همان(
  

 بت شيوة من سركشينيست از سوز مح
 

 دارم آتش زير پاي خـود بـراي سـوختن   
 )6021 ، غزل6ج ، همان(

 طاووس
بسامد استفاده از نام اين پرنده در شعر صائب بسيار . طاووس پرندة ملي هند به شمار ميرود

  .باال است و همواره با صنايع بديعي و بياني همراه است
زيبـا و منحصـر بـه فـرد در      پر رنگارنگ به واسطة برخورداري از بال و طاووسجنس نر 

ناحية دم، كه به ارادة پرنده مانند چتر گشوده ميشود، مورد توجه شعراي سبك هندي قـرار  
در ميان اينان بيدل دهلوي و صائب بيشترين اشارات هنري را در اشعار خود به . گرفته است

تفاده از عنصر طاووس بـه وجـود   از قدما نيز خاقاني تصاوير جالبي با اس. انداين پرنده داشته
 .آورده است
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 طاووس بين كه زاغ خورد وآنگه از گلـو
 

ــاورس ــزهگـ ــد ريـ ــا برافكنـ ــاي منقـ  هـ
 )96ص : خاقانيديوان (

پربسامدترين تم در خصوص طاووس در شعر فارسي تضاد بين زيبايي بال و پر و زشـتي  
ن اختصاص به سبك هندي اند، لكپاي آن است كه شعراي سبك هندي نيز بدان نظر داشته

  . اندندارد و متقدمين شعر فارسي هم از اين مضمون بسيار استفاده كرده
اسـت، كـه چنـد     گيري از اين عنصر پديد آوردهاي را با بهرهاما صائب مضامين نوساخته

  :از آنها در پي بررسي ميشود تازهنمونة 
به براي شيشة شرابطاووس در مقام مشبه:  

 جوالن شيشـه را آرد بهه ميگرچه زور باد
 

 پرتو مهتاب اين طاووس را بال و پر است
 )971، غزل 2ج ، ديوان صائب(

شاعر تلون شيشه را در زيـر پرتـو   . رنگي و رنگارنگي استوجه شبه در اين تشبيه خوش
  .1مهتاب، به بال و پر الوان طاووس تشبيه كرده است

  
  طاووس به چشمتشبيه نقوش پر 

يفهاي بديع مرتبط با عنصر طاووس در ديوان صائب، تشبيه نقشهاي روي پـر و  از جمله موت
هنگامي كه طاووس دم خود را مانند چتر ميگسترد، نقشـهايي  . بال اين پرنده به چشم است

اي بـه رنـگ   به شكل ترمه  بر روي  آن مشاهده ميشود، درون هر كدام از اين اشكال، گرده
  .نقشها به چشمي باز با مردمكي درشت درون آن ميماند تيره قرار دارد؛ در مجموع اين

با تتبع در دواوين شعراي پارسيگوي به جرأت ميتوان ادعا كرد ايـن تشـبيه اختصاصـي    
گرچـه در شـعر ميـرزا عبـدالقادر بيـدل نيـز       . سبك هندي و از ابداعات شخص صائب است

ت، امـا صـائب از نظـر    متعدداً چنين ارتباطي ميان نقش پر طاووس و چشم برقرار شده اسـ 
سني حدود چهل سال بر بيدل تقدم دارد؛ از سوي ديگـر ميـدانيم صـائب در حـدود سـال      

تـاريخ  (قاره بسر برده اسـت هجري عازم هند شده است و حدود هفت سال در اين شبه 1034

 يعني سالها قبل از آنكـه بيـدل بـه قـول خـودش از بيضـة عـدم        ،)1273ص : 5ادبيات در ايران، صفا، ج 
  .سربرآورده باشد؛ اين واقعيت نيز گمان مزبور را قرين به يقين ميسازد

                                                 
ــؤ  . 1 ــوده اســت؛ كســايي    توصــيف هنــري شيشــة شــراب و تألل ــور، مضــموني حــادث نيســت و از ادوار اوليــة شــعر فارســي رايــج ب آن در پرتــو ن

  :مروزي گويد
  )78ص : كسايي مروزي، رياحي(جام كبود و بادة سرخ و شعاع زرد       گويي شقايق است و بنفشه است و شنبليد

 .حال صائب در اين بيت با عنصري جديد اين توصيف را از نو پراخته است
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مانند را بر دم طاووس، دليل وجود اين صورتهاي چشم ،در بيت زير شاعر با حسن تعليل
  :مراقبت از زيبايي طاووس دانسته است

 نگهبان خود اسـت چشم صد به طاووسبال 
 

 نيست ايمن زخطر هـر كـه جمـالي دارد   
 )3323، غزل 4ج ،  همان(

  تشبيه جواني به طاووس
رات و      سـدر بيت زير شاعر جواني را از لحاظ طراوت و زيبايي بـه طاووسـي خوشـرنگ، و ح

  :داغهاي باقي مانده از آن دوره را به جايِ پاي اين طاووس  تشبيه كرده است
 از جواني نيست غير از داغ حسرت در دلـم

 
 بال ماند نزري طاووسچند از آن  پايي نقش

 )2466، غزل 3ج ، همان(
  طاووس سمبل خودآرايي

معقولي را  ،شاعر به تضمن چند صنعت بياني و بديعي، و در قالب اسلوب معادله در بيت زير
اش را بـا تعليـل   به محسوس تشبيه كرده است و چشم دوختن مدام طاووس به دم آراسـته 

ايي كه صرفاً به وجود و آراستگي ظـاهر خـود   به براي انسانهاي خودآرًشاعرانه در مقام مشبه
  :توجه دارند قرار داده است

 خبر از حال كسي نيست خودآرايـان را
 

 به دنبال خود اسـت  طاووسهمه جا ديدة 
 )1448، غزل 2ج ، همان(

  :شاهد ديگر
 ز غفلت عين ادبار است اقبال خودآرايان

 
 در دنبال ميباشـد  طاووسكه دائم ديدة 

 )3121زل ،غ3ج ، همان(
  .مصرع دوم همچنين به نقشهاي شبيه به چشمي كه طاووس بر دم خود دارد هم ناظر است

  طاووس سمبل تعلق خاطر
 ز بال و پر خود در داميمطاووسما چو 

 
 چشم به ما دوخته است زلف تو چه صد دام

 )1520غزل  ،2ج ، همان(
  به طاووس تشبيه قوس قزح
ــر ــداري ارطاووســز نشــأة پ ــن  گي رن

 
 به طـاق ابـروي قـوس قـزح پيالـه بگيـر      

 )4707،غزل 5ج ، همان(
 ز قـوس قـزحطـاووسفلك چو شـهپر

 
 ز موج الله چو منقار كبـك شـد كهسـار   

 )3552ص ، قصائد6ج ، همان(
، انحناي چتر طاووس و قوس قزح نيـز مـورد   در اين تشبيه عالوه بر وجه شبه رنگارنگي

  .توجه بوده است
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  تشبيه قلم به طاووس
س كلك منودوات آيد برون طاو  چو از هند

 
 كبك از طرز رفتـارش خورد صد مارپيچِ رشك،

 )2381ص ، 5ج ، همان(
اينجـا وجـه شـبه    . از طريق اضافه به طـاووس تشـبيه شـده اسـت    » كلك«در اين بيت 

بـارة كلـك سـخنان    كه در مورد طاووس تلـون پرهـا و در  آفرينش زيباييهاي رنگارنگ است 
  .از آن جاري ميشود كه متنوعي است

  تشبيه بهار به طاووس
 هاي برف را در هم شكستبيضه مهر تابان

 
 س بهـاران از ميـان  وگـر گرديـد طـاو   جلوه

 )3566ص ، 6ج ، ديوان صائب(
  :ست كه در هر دو سوي تشبيه تحقيقي استيز وجه شبه همانا تلون و زيبائيدر اين مورد ن

تعـارض بـين پرهـاي زيبـا و پاهـاي زشـت       صائب همچنين به كرات از  مضمون كهـن  
  :طاووس در ديوان خود براي ايجاد تصوير استفاده كرده است

 كه را بر دست نقاش است چشم دوربينهر
 

 و پاي او يكي اسـت  طاووسرتبة بال و پر 
 )601ص ، 2ج ، همان(

 بــه صـد رنــگ برآيــد هــر روز طــاووسپـر  
 

 خود است دايره بر حال در اين طاووسپاي
 )1448، غزل 2ج ، انهم(

  فيل
انـد و از آن بـراي   فيل حيوان بومي ساكن هند است و مردم هند اين حيوان را اهلـي كـرده  

در نزد هنديان ـ باالخص قشر كشاورز و روستايي   .حمل بار، سواري و شكار استفاده ميكنند
هده داراي اهميت بسيار است و حتي در محيطهاي شهري نيـز بـه وفـور مشـا     ـ اين حيوان

هاي حركت فيلها و كارهـايي  صائب در دورة حضور خود در هند و با مشاهدة صحنه. ميشود
. سازي در شعر خود وارد ساخته اسـت براي مضمون كه هنديان با فيل انجام ميدهند، آنها را

در شعر خراساني اغلب از . فيل در ادبيات فارسي بيسابقه نيستپوشيده نيست كه يادكرد از 
ياد شـده اسـت، امـا    » ژيان«و » دمان«ان عنصري نظامي  و همراه صفاتي چون فيل به عنو

  :اي با آن ساخته نشده استتصاوير برجسته
 هزار پيل ژيان پيش كرد و از پس كـرد

 
 اي چـو بهـار  واليتي چـو بهشـتي و بـاره   

 )64ص : ديوان فرخي(
ست كـه بـه چنـد    اما صائب در شعر خود مضامين جديدي با اين عنصر به وجود آورده ا

  :اشاره ميكنيم آنهانمونه از 
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 خرد مشمر جرم را كز زخم نيش پشگان
 

 پيكر خاك بر سر كردن استكار فيل كوه
 )1064،غزل 2ج ، ديوان صائب(

يكـي سـمبل بزرگـي و    . پشه و فيل در ادبيات فارسي معموالً مقابل هـم قـرار ميگيرنـد   
بيان مضروب شدن جوان مشت زن بـه  سعدي در گلستان پس از . ديگري نماد خردي است

  :دست چند مرد، دو بيت زير را به عنوان تمثيلي براي اين قسمت داستان آورده است
 پشـــه چـــو پـــر شـــد بزنـــد پيـــل را
ــاق   ــود اتفــ ــو بــ ــان را چــ  مورچگــ

 

ــه اوســت   ــدي و صــالبت ك ــه تن ــا هم  ب
ــت   ــد پوســ ــان را بدراننــ ــير ژيــ  شــ

 )گلستان سعدي، باب سوم(
قول از صائب؛ شاعر براي تبيين اثر جرم با استفاده از تمثيلـي آن  اما بازگرديم به بيت من

جرمها هرچند به نظـر كوچـك آينـد، لكـن     : را به يك امر محسوس تشبيه ميكند و ميگويد
داراي اثرات مخربي هستند؛ بدانسان كه پشه با وجود جثة كوچك خود فيلي عظيم الجثه را 

هـا،  فيل براي رهايي از آزار پشه(ود خاك بپاشد تا بر سر خ واميداردمستأصل ميكند و او را 
  ).با خرطومش بر تن خود خاك ميپاشد

  :در بيت زير
 بر نقش پـاي مـور بـه آهسـتگي خـرام

 
 زنجير فيـل مسـت مكافـات، پـاره اسـت     

 )1991 ، غزل2ج ، ديوان صائب(
ز اين اي امصرع اول كنايه و معناي كلي بيت داير بر تحذير از تعدي و ارتكاب ظلم است

در مصرع دوم با صنعت تشخيص، مكافات به فيلي تشبيه شده است كه زنجير . موضوع است
پاره بودن زنجير فيل نيز كنايه از رها بودن او و آمادگي براي حمله است، . او پاره شده باشد

در واقع شاعر با اين تمثيل اشعار ميدارد كه مكافات عمل روي به سوي مرتكب عمل دارد و 
  .لودار آن نيستچيزي ج

  :باز در اين بيت
 ميدهد ياد از سواد هند فيـل مسـت را

 
 سر كند و كاكلزلف حديث كسپيش دل هر

 )2524، غزل 3ج ، همان(
سـواد  «را به » زلف و كاكل«شاعر به صورت پوشيده . اساس تشبيه در قالب معادله است

بر رنگ پوست مردمان آن، اين دليل توصيف هند به سياهي، عالوه  .تشبيه كرده است» هند
هـاي بزرگـي چـون سـند     رودخانـه  فـت آبرُهايي كـه از  بيشتر مناطق هند را جلگه است كه

دل نيـز بـه    .تشكيل شده و طبيعتاً از خاكي مرغوب و تيره رنگ برخوردارند، پوشانده اسـت 
 طور كه فيـل دور افتـاده از وطـن در آرزوي بازگشـت بـه     نفيل مست تشبيه شده است؛ هما

  .موطن خود است، دل هم با شنيدن توصيف زلف سياه، مانند فيل مست، بيقرار ميشود
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  :در اين بيتهمچنين 
 از همت بـزرگ بـه دولـت تـوان رسـيد

 
 آري بــه فيــل صــيد نماينــد فيــل را    

 )716، غزل 1ج ، همان(
گونه كه جز با فيل نميتـوان بـه صـيد فيـل     همان. شاعر اسلوب معادله ايجاد كرده است

  .طلبد، نائل شدن به دولت نيز همتي واال ميرفت
  :بيت زير نيز داراي تمثيلي در مصرع دوم است كه با شركت عنصر فيل ساخته شده است

 از بنــد گشــت شــورش مجنــون زيــادتر
 

 زنجيـــر، تازيانـــه بـــود فيـــل مســـت را
 )684، غزل 1ج ، همان(

ت، برخي از ديوانگان كه داري مجانين وجود نداشروزگاري كه هنوز مراكزي براي نگهدر 
در . حاد بود و ممكن بود به مردم آسيب برسـانند، بـا زنجيـر مغلـول ميشـدند      آنهاوضعيت 

گويا صـداي ايـن زنجيـر باعـث ميشـده      . ميگفتند» ديوانگان زنجيري«اصطالح به اين افراد 
ثيلـي  شاعر اين مطلب را بـا تم  .و جنون خود را بيشتر بروز دهد است تا ديوانه عصبيتر شود

همانطور كه فيل زنجير شده با اصابت زنجير به اندامش و توليد صـدا  ؛ به فيل تبيين ميكند
  .تحريك ميشود، ديوانه نيز با زنجيري شدن جنون ميفزايد

  :المثل شده استتمثيل مصرع دوم اين بيت در افواه تبديل به ضرب
 دل ز ياد زلف زد بـر كوچـة ديـوانگي

 
تان بيند به خواب هندوس فيل چون گردد مست

 )882غزل ص ، 1ج ، همان(
 مار
وجـود  هندوستان از جمله كشورهايي است كـه اديـان متعـددي در آن    گونه كه گفتيم همان
پيروان بعضي از ايـن  . و متدينان به اين مذاهب، خدايان و توتمهاي متعددي ميپرستند دارد

ساكنين آن  ،اي شود ري وارد خانهگونه كه اگر مابدين هستند،احترام قائل » مار«اديان براي 
 بر اساس اعتقادات مذهبي خود حق كشتن يا بيرون راندن او را ندارند و طبعـاً در چنـين   

  .آنجا هم مار گزيدگي فراوان است و هم مارگيري ،شرايطي

آور و پر هيجـان رقـص مـار     هاي شگفتعالوه بر مارگيري، برگزاري نمايشدر هندوستان 
غالبـاً در  . يكي از مشـاغل در هنـد صـنعت افسـون مـار اسـت       كهطوري، بههم مرسوم است

هـاي خـود   آمـوز در كيسـه  ي ديده ميشوند كه چند مار دستافسونگرانشهرهاي بزرگ هند 
لبك، مـار   با آواي ني ).308ـ307صص : سرزمين هند، حكمت( مشغولندگردي ها به دورهدارند و در كوچه

گوشش را از درون پهن و سه آيد، سر م به حركت درميك ي بزرگي كه در سبد است كماكبر
و در حالي كه بـا نگـاه خوفنـاكش اطـراف را      افرازدبرميسازد و به آرامي قد يزنبيل خارج م
آتـش از دهـانش بيـرون آورده،     تيـزش را چـون زبانـة    ، زبـان باريـك و نـوك   برانداز ميكنـد 
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از درون سبد بيرون  ،لبك واي نير به آسحوهيكل درشت خود را مو  تهديدآميز تكان ميدهد
  .دمارگير ميخز ميكشد و به طرف مرد

ز آن تصاوير شعري خلق كرده اصائب در چند جا به اين صنعت افسون مار دقيقاً اشاره و 
  :آيداست كه بديع به نظر مي

 زهــر دنيــا گرچــه كــم ميگــردد از تريــاق عقــل
 بهترين افسون مار از دست خـود افكنـدن اسـت    

 )1058، غزل 2ج  ،همان(
اعراض از دنيـا  «يعني  .عنوان تمثيلي براي مصرع اول قرار داده شده استمصرع دوم را ب

از دست افكندن مار و كه زهرش را ميتـوان بـا   «به  »كندكه عقل ميتواند آن را قابل تحمل 
 در اين تمثيل ميتـوان گفـت بـه طـور متنـاظر     گرچه . تشبيه شده است» اثر كردپادزهر بي

افسون به ترياك، دنيا به ماري زهرآگين و ترك دنيا به طور مضمر به از دست افكنـدن مـار   
، اما در تشبيه مركب ايـن نـوع تحليـل چنـدان درسـت نمينمايـد و بايـد        تشبيه شده است

  .مجموعه را به مثابه واحدي در نظر داشت
 شد كنـد از ماليمـت مـن زبـان خصـم

 
ــه نمــد ميتــوان كشــيد  ــدان مــار را ب  دن

 )4326، غزل 4ج ، همان(
اين بيت نيز مانند بيت قبل به همين احترام هنـديان بـراي مـار و پرهيـز از كشـتن آن      

يكي از روشهايي كه بتوان بدون كشتن مار از خطـر گزيـدگي آن در امـان بـود     . اشاره دارد
اعر بـا  شـ . اند ميدادهاي نمدين انجام كشيدن نيش مار است و گويا اين كار را با كمك پارچه

را بـه  » ماليمـت  اعمـال   اثر شدن بدگوييهاي بـدخواهانش بـا  بي«استفاده از اسلوب معادله 
خنثي كردن اثـر سـوئي   «وجه شبه . تشبيه كرده است» كشيدن نيش مار با پارچة نمدين«

   .واضح است كه در اين مورد وجه شبه تخييلي است. است» با رفتار يا شيئي نرم
  

  مذاهب هندي
هندوان  بيشتر. در هند، آيين برهمايي، هندوئيسم، اسالم و بوديسم است رفدارطمذاهب پر 

تمثالهـاي  معتقدند و بـه   متنوعو صفات  ءاز خدايان آسمانى و زمينى با اسما كثيريبه عدة 
برهمنـان،   .سـاخته شـده اسـت   هـاى باشـكوهى   و براى هر يك بتخانـه  برندميكرنش  انآن

در . ر ادبيات فارسي از ديرباز اشاراتي بديشان رفته استروحانيان معابد هندي هستند كه د
روابط عميقي در بعد فرهنگي بين هند و ايران برقرار  اينكهدورة حكومت صفويه با توجه به 

هاي فرهنگي و اجتماعي هند و از زبان در هند حضور مييابند، جلوهميشود و شعراي فارسي
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انعكاس هنري و بالغـي  . فارسي پيدا ميكند آن جمله مذاهب هندي بروز پررنگتري در ادب
ها را در ديوان تعداد زيادي از شعراي سـبك هنـدي، همچنـين ديـوان صـائب بـه       اين جلوه

  :خوبي ميتوان مشاهده كرد كه ذيالً به ابياتي در اين باره اشاره ميشود
 چنين كز درد پيچيده است افغان در دل تـنگم

ــه ميپي   ــاقوس در بتخانــ ــا آوازة نــ ــدكجــ  چــ
 )2816، غزل 3ج ، همان(

» انـداز شـدن آواي نـاقوس در بتخانـه    طنـين «، بـه  »پيچيدن نالـه در دل «در اين بيت 
شاعر به طور مضمر دل خود را نيز به بتخانه تشبيه  .همانند، و بر آن تفضيل داده شده است

  .كرده است
 كــدام روز كــه صــد بــت نميتراشــد دل

 
 خوشا حضور برهمن كه يـك صـنم دارد  

 )3735، غزل 4ج ، همان(
و » دل«نكتة قابل توجه در بيت مذكور از جنبة بالغي تشبيه مضـمري اسـت كـه بـين     

، بدين ترتيب كه برقرار شده است، كه در ضمن تفضيل نيز در آن مشاهده ميشود» برهمن«
البته در اينجا نيـز از  . دل در داشتن مشغوليات و هوسناكي فوق برهمن پنداشته شده است

نيـز مـأخوذ از مشـاهدات شـاعر در هنـد       به مشبه. شكلي قالب تمثيل به كار رفته استنظر 
شـاعر دل را بـا بـرهمن كـه در     . همان تعلقات و هوسهاي آدمي است» بت«مقصود از. است

پرستي و كثرت است مقايسه، و در واقع بدان تشبيه كرده است و ميگويد شعرش سمبل بت
آورد و در اي مـي يز بيشتر است، زيرا هر روز روي به قبلهمشغوليتهاي دل، حتي از برهمن ن

  .افتدهوس زيبارويي مي
 هر كجا هست بتي سنگ فالخن سازند

 
ــان   ــو را برهمن ــل روي ت ــد گ ــر ببينن  گ

 )6276، غزل 6ج ، همان(
بت در ادب فارسي سمبل زيبايي است و در دواوين شعرا ميتوان موارد زيادي يافت كـه  

در بيت فوق نيز شاعر به اين نكته توجه  .اندمعشوق زيباروي در نظر گرفته از بت را استعاره
داشته است و معشوق خود را با تشبيهي تفضيلي از بت زيباتر دانسـته اسـت، تـا آنجـا كـه      

  .ميريزند دور بهبرهمنان با مشاهدة زيبايي او بت را شكسته و اجزاي آن را 
  :آيددر پي مي كهاز همين دست است ابياتي 

  پرسـتان راز بت نتوان به افسـون توبـه دادن بـت

 نميـدارد كه سـيل ايـن سـنگ از راه بـرهمن بـر      
 )2963، غزل 3ج ، همان(
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 زور آوردسـنگدالنگر چنين عشق تو بر
 

 سبحة بـرهمن اشـك صـنم سـبز شـود     
 )3596، غزل 4ج ، همان(

 از گرانســنگي پرســتاران مــؤدب ميشــوند
 

 د جاي سالمميكن بت برهمن سجده پيش
 )5280، غزل 5ج ، همان(

 سنگ از توجه عشق چون موم نرم گـردد
 

 آيـد تمكين بت محال است با برهمن بـر 
 )4480، غزل 4ج ، همان(

  مشخصات ظاهري مردم هند
مورد  رهستند و شعراي ايراني ساكن هند اين مسئله را د گونرهيتمردم هند داراي پوستي 

رانسوي كه هنديان را در شـهر اصـفهان مشـاهده كـرده اسـت      سياحي ف. اندتوجه قرار داده
 بانيـان هندوهاي بتپرست اصفهان كـه بـه   «: خصوصيات ظاهري آنان چنين مينويسد دربارة

شناخته ميشوند، و بعـالوه   معروفند ده ـ دوازده هزار ميشوند، و آنها فوراً از رنگ سياه چهره 
  .)409ص : تاورنيهسفرنامه، (»خود ميكشند به قانون مذهبي خود از زعفران خطي به پيشاني

  :صائب از اين موضوع نيز استفادة بالغي برده و مضاميني در اشعارش پديد آورده است
 رويي كه كوشش ميكند در جمـع مـالهر سيه

 جمــع چــون هنــدو كنــد هيــزم بــراي ســوختن  
 )6021، غزل 6ج ، ديوان صائب(
. آوردت كه براي سوزاندن جنازه هيزم گرد مـي فرد مال اندوز به هندويي تشبيه شده اس

اندوز معناي كنايي يعني روي با استخدام در مورد هندو، معناي تحقيقي و در مورد مالسيه
  .دارد) دهخدا(آبرو بدكار و بدعمل و بي

  :ابيات زير نيز كم و بيش مضاميني مشابه دارند
 ســــيهان روي بيشــــتردنيــــا كنــــد بــــه دل

 هنـد رود هـر زري كـه هسـت    از شش جهت بـه   
 )، متفرقات6ج ، همان(

 مستيي غافل را سيههالدودب ميز رنگ 
 

 حناي دست زنگي هند را در آستين دارد
 )2938، غزل 3ج ، همان(

 چون حنا كز سفر هند شود غاليـه رنـگ
 

 خون دل مشك در آن حلقة گيسو گردد
 )3279، غزل 4ج ، همان(
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 نتيجه

هايي كه از محيط اجتماعي ، فرهنگي و طبيعـي هنـد اخـذ    ا دستمايهصائب توانسته است ب
كرده است، عالوه بر ايجاد معاني بـديع و بيسـابقه، مضـامين و تشـبيهات معمـول در شـعر       

هاي هندي كسـب  برخي از مضاميني كه صائب از زمينه. اي نو عرضه كندفارسي را در جامه
تعمل بـوده اسـت و احيانـاً ابـزار ايجـاد      گوي نيز مسـ كرده است، در سخن متقدمين پارسي

پيشكسوت خود در ايـن   شاعرانتصاوير شعري نيز قرار گرفته بوده است، اما تفاوت صائب با 
يگران بـا سـخن خـود آميختـه اسـت؛      است كه وي صبغة بالغت و رنگ هندي را بيش از د

ناصر مورد بحـث  كه كمتر بيتي را از ديوان صائب ميتوان يافت كه به روايت صرف از عبطوري
وفـور  رو كه مظاهر فرهنگ هندي در آن ببسنده كرده باشد؛ جهت قياس، در سخن اميرخس

مبـرهن اسـت كـه    . يافت ميشود، تخيل قدرت عناصر خيال صائب را نميتوان مشاهده كـرد 
  . صائب عناصر مزبور را تنها به قصد خلق معاني جديد وارد شعر خود كرده است

كننـدة وي بـر روي ايـن    صائب در اين باب، پردازش خيـره  از برجستگيهاي ديگر سخن
و بـديعي در ايـن مقولـه     تـازه عناصر و بسط دادن آنهاست، به صورتي كه تشبيهات مركـب  

  . ميتوان در ديوان او يافت
صائب از عناصر فرهنگي، اجتماعي و آييني هندوان مانند رسم سوزاندن مردگان، مراسم 

شـده همـراه بـا جسـد شوهرانشـان، عناصـر مـذاهب هنـدي،         سوزي زنان بيوهساتي يا زنده
همچنين موتيفهايي مأخوذ از محيط طبيعي هند مانند طاووس و فيل، براي خلق مضـامين  

  .تازه بهره برده است
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