
  یهاي ادب نامه  ١٤٩

  يادب يها نامه

خ ينه تاريکه در زماست  ينظران ادب فارس و صاحب از استاداني ونس جعفريدکتر 
محققان و پژوهشگران . بس ارجمند دارد يمقام يشناس در هند و صائب يات فارسيادب
و خواهان حل  رنديگ يتماس م با استاد ليميو ا ق نامهيا از طرياز سراسر دن ياريبس

  .شود مي ر چند نامه به طور نمونه درجيدر ز .ندخود هست يمشکالت ادب

  ست؟يچ يدر هند نشان انيچراغ خواستن از گدا :سوال
  که غير داغ چراغ دگر نخواسـته اسـت    ســتمديهتآن ســائل  همــتکبــاب 

  )صائب(  
د که افزار کار خود را يا دهيابان کارگر را نديران، سر شام کنار خيا شما در ايآ :جواب

دا يام، کار پ شرمنده يعني. کند يه، صورتش را در دستمال پنهان منزد خود گذاشت
  .ستميگدا ن ينکردم ول

نوا؛ البته از طبقة  يمردم ب. نبود يخطر و چراغ برق يت بيدر زمان صائب، کبر
در [ يکه نزد در ورود يا را پر از روغن کنجد کرده در طاقچه يبرهمنان چراغ سفال

در  ينيريمقدار ش يو يها هيهمسا. گذاشتند يم] ختندسا يوار ميبغل چهار چوب در د
را  ها دستچراغ خود را روشن کرده . آمدند ينهاده با چراغ خاموش م يبشقاب برنج

را در  ينيرياز ش يقسمت. کردند يش ميايکه در طاقچه بود، ن يش نور چراغيبسته پ
 ما. نجا نهاده بودبود که چراغ را روشن کرده در آ يگذاشتند که آن سهم کس يطاقچه م
چراغ از  cheragh se cheragh jalta aaya he :ميدار يالمثل زبان اردو ضرب  تاکنون به
بود به  يک نوع کمکين يا. رديگ يـ آدم از آدم الهام م. گردد يمگر روشن يچراغ د
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 يکردند که برا ينوا تقاضا م ين برهمنان بياز ا.  ق آبرومندانهيطر به] برهمنان[ان ينوا يب
  .، خانة ما هم روشن بمانديدعا کنند چنانکه کوچه را از چراغ خود روشن کرد هانآ

باشد مصرعة دوم قابل  يم يخراسان يدر خصالير که از آن ملّا حيت زيدر ب
ه استتوج:  

  ١ست کزين خانه به خانه برنـد  اين چراغي  آتش عشق پس از مرگ نگـردد خـاموش  
. زده طبقه منقسم هستنديضافه کنم که برهمنان در سز اين نکته را نينجا ايد در ايبا

ازدواج، قبول  يروز مبارک برا نيينومتولد، تع يگرفته تا نام گذار ياز مرده سوزان
هر . شوند يتوسط برهمنان انجام داده م ينيگر تمام امور ديرات و ديکردن نذور و خ
را که مخصوص  يگر، برهمنياز کاست د يا فرديبرهمن باشد و  ينفر هندو ولو و

 ينيد که مراسم دينما يتقاضا م يخواند و از و يخانة خود م است، به يخانوادة و  يبرا
   .مرسوم در خانوادة او را انجام بدهد

  ٭
  ير از صائب همان خلخال است؟ت زين در بيا کمند عنبريآ :سوال

  يشـ ک يمـ اين کمند عنبرين را کـه در پـا     کشـد  روز گردن مي آفتاب از حسرتش هر
سر زنان  يمعموالً موها ]چ و خمياه و خوشبو و پر پيس يموها: [نيکمند عنبر :جواب
من گفت   به يا بنگالهدختر . ن طور استيالت بنگاله هم هميدر ا. [ار بلند استيبس

دختران جنوب  يها يقرباناز  يکي]. رسد يمسر مادر بزرگم تا به پاشنه  يکه موها
سر خود  ين است که موهايوه و زنان مرتاض ايب ياه زناز  ين بعضيهند و همچن

را گرد  دهيتراش ين موهايمجاوران معابد ا. کنند يان خود ميده نذر خدايرا تراش
که در آنجا  بازار يکنار  است معروف به يبازار يدر شهر دهل. فروشند يآورده م

ش سر يآرا يرارا ب ها آنکوتاه دارند  يکه موها يزنان. فروشند ين نوع موها را ميا
  .خرند يخود م

 يز عاديک چيتا زانو  ٰيسر تا نصف ران و حتّ يدن موهايدر جنوب هند، رس
ن قدر يمعشوق من ا يد که موهايگو ين مورد غلو را به کار برده ميصائب در ا. است

                                                   
 .ستون سوم ۳۸۹، ۱۳۸۵ سال ،چاپ دانشگاه اصفهان: سفينة صائب  .١
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  .رسد يبلند است که به پاشنه م
ار من ي يهامو: ن استيزبان اردو سروده که مفهومش چن  به يتيب يغالب دهلو

  .ر کرديخود گ ياست که در آن و ين داميرسد و ا يپا م چنان بلند است که تا به
زم يکيرو مسلک سيکه پ ين کسانيباشند و همچن يکه مرتاض م ين مردانيعالوه بر ا

]Sikhism [ ،يموها ها آنکه  يوقت. تراشند يبدن خود را اصالً نم يموها ها آنهستند 
را خشک کرده  ها آنند، يشو يکه بدن خود را م يوقت .رسد يپا م   بهکنند تا  يسر را باز م
  .گذرند يسر مثل عمامه و دستار م يچانده رويدو مرتبه پ

  ٭
ات چند يست؟ در ابا ابان در هند مرسوم بودهينه در رهگذر و خييختن آيا آويآ :سوال

  :بار آمده است
  گـردد  شان نظـري مـي  عمر من صرف پري  همچــو آيينــه کــه در شــارع عــام آويزنــد

د امام مناسبت تولّ   د که بهينيب ينم ا در شب چهاردهم ماه شعبان شمايآ :جواب
  .کنند يم ينه بندييخود را آ يها مغازه داران مغازه )عج(يمهد
دادند  يرا قلع کرده آن را جال م يصفحة مس يل دورة شاهان خاندان صفويتا اوا

شه را جال کرده يش يها در همان آوان صفحه. ندآورد يرا قلع در آن زمان از حلب ميز
به . ه بودز نو و جالب توجيآن چ. آوردند يم] ران و شبه قاره هنديا[شرق  ک بهياز بلژ

روز تولد شاه و شاهزادگان و سالگرد گرفتن تخت [ ها جشنمناسبت   ن بهيخاطر هم
و  ها چراغها،  ينيريا شخود را ب يها اد مغازه داران مغازهيگر اعيد نوروز و ديدولت، ع

کنند و از  يم يهندوان چراغان ،ها جشن ياآلن هم در شبها. کردند ين مييها تز نهييآ
  ]. نامند يم يواليآن جشن را د[ ند ينما يز استفاده مين ها نهييآ

  ٭
  :سوال

  زننـد  سقف قفس گـل مـي   به طفالن چرا  سقف زدن موسـم بهـار   رسم است گل به
  وستان بوده است؟ن رسم در هنديا ايآ
به  يابت پدرش خواجه ابوالحسن تربتين د ظفر خان احسن بهيشما که خبر دار :جواب

ر رسم چنان يدر کشم. صائب هم همراه او بود. آنجا رفت ر بهيعنوان استاندار کشم
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ها را خراب  ن فصل خانهينکه باران ايخاطر ا  دن فصل بهار، بهيبود که قبل از رس
کردند که آن را گل جوغاسو  يرا مخلوط م يکاه تخم گل ياج نکند، در گل به

ا اللة يرنگ گل جوغاسو . ک نوع از الله استين يها معتقدند که ا يبعض. نامند يم
پشت  يرو ها آن يها ها و برگ چهيها و پ در فصل بهار بوته. جوغاسو سرخ است

پشت بام به کار  يمعن   نجا سقف بهيناگفته نماند که صائب در ا. شوند يبام پهن م
 يبرگها يآب باران رو. شود يگل شسته نم يد اليآ يکه باران م يوقت. برده است

له آب باران اندرون ين وسيبد. گردد ير ميزد و از آنجا سرازير يگل چوغاسو م
زها ين چيباشد، به من گفت که ا ياض ميکه اسمش ترنم ر يخانم. چکد ينمخانه 

، مردم از آمده است يمانيو س يفلز يچون ورقها حاال. ش بوديتا پنجاه سال پ
  .کنند ياستفاده م ها آن

  ٭
  عود در دامن کردن مرسوم بوده است؟ يا در زنان هند بويآ :سوال

  که عود زيردامن کردن ازگريبان سر برون آرد  ندارد حاصلي سوز محبت را نهـان کـردن  
ستادند يا يدر برابر دود عود م ها جشنو  يبه مهمان اشراف قبل از رفتن يها زن :جواب
معموالً . گران نرسديمشام د   عرق بدن به يتا بو] يبالخصوص در زمان قاعدگ[

در آن . دادند ين کار را انجام ميزده تا شانزده سال بود اين سيب سنشانکه  يدختران
  .کردند يدا ميکه به سن چهارده برسند شوهر پ يزمان دختران

  ٭
  گر؟يز ديا چيوانه به چوب است يدوم دور کردن دا مفهوم مصرع يآ :سوال

  غير چوب گل عالج مردم ديوانـه چيسـت    خصم را از خانه رنگين سـخن کـردم ادب  
 ينازک که مثل ن يها لهياست که ممرسوم ان مسلمانان شبه قاره هند چنان يم :جواب
را در  ها گل. رنديگ يا چهار وجب مياندازة سه   شکر پر باشد، بهيک و مانند نيبار
 .چنديپ يها م لهيف گل را دور آن ميا رديآن قطار . کنند يدرست م يگذاشته قطار ينخ

. گردند يمشاوندان عروس و داماد در خانة عروس جمع يروز چهارم ازدواج، خو
گر را با آن چوب گل يکدينند و ينش يگر ميکدي يرو  عروس و داماد رو به
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خشک و تر  يها وهيمو  ها گلگر يکدي يور. رديگ يعجب شور و غوغا م .زنند يم
  .شوند ياطاق همه لکه دار م يوارهايو د ها لباس. زنند يم

 يهر زخم: ن استيمفهومش ا. ادم آمديکه به زبان اردو سروده شده،  يتيضمناً ب
  .کند يار وحشت ميوانة تو از فصل بهار بسيد. گردد يدل در فصل گل تازه م يکه رو

وانه ين است که ديمنظورش ا. ه و توشه گرفته باشدياسم مان مريد از ايصائب شا
. حت کرديد نرم نرم و آرام آرام پند و نصيکردن با يد کوبگمشت زدن و ل يجا هرا ب

ن نکته را ينجا ايدر ا. د مانند شاخ گل نرم باشديد، آن چوب هم باياگر چوب هم بزن
  .د کرديهنگ خراسان بزرگ جستجو بان مراسم را در فريشة تمام ايد اضافه نمود که ريهم با

  ٭
  است؟ ياست؟ واژة هند يبه چه معن يم جواريوان کلير از ديت زيدر ب :سوال

 دل از دسـت داده  ةکه دهقـان ديـد    ه زان سـان کـج نهـاده   جواري طـر  
ها و حبوبات  غلّه از. از ارزن است ينوع. نديگو يآن را جوار هم م: يجوار: جواب

 يغذا. پزند يکنند و نان م يو گندم و نخود مخلوط کرده آرد م با جو. شود يمحسوب م
د يشا. ديرو يگر نميد ييقاره هند در جا د خارج از شبهيجوار، شا. ان استينوا يب
شاخة آن . طرف خود جلب کرد را به يدانما هي يم کاشانيه کلن توجيخاطر هم   به

  .تر نازکاز آن  يه شاخة ذرت وليسنبله دارد شب
  .است يواژة هند يا جواريجوار ! يبل

  ٭
  مفهوم اين بيت چيست؟ :سوال

  گرچــه کلــيم دســتي در هــيچ فــن نــدارد  از پارة چوب يک کلک سرکرد چـاره پـاره  
  ٣٦٣غزل شماره 

  :دين طور بخوانيم را ايت کليب: جواب
  گرچــه کلــيم دســتي در هــيچ فــن نــدارد  از پاره چوب يک کلک سـرکرد چـار پـاره   

کنند، سر آن را قط زده و در  يدرست م) کلک(، قلم يکه خطّاطان از ن يمعموالً وقت
که  يلمق. گردد يا دو پاره مين صورت قلم شق يدر ا. دهند يم يوسط و نوک قلم شکاف
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ن يبرطرف کردن ا يبرا. گردد يس و نرم ميخ) مرکب(درست کنند از آب جوهر  ياز ن
  .تراشند يب از چوب سفت قلم ميع

ن يدر ا. چهار شق بود يکرد که دارا يدرست م) کلک( يود که قلمن بيم ايهنر کل
  .داشت يم يبود که و يتنها هنر يهنر ين بيا. نوشت يو نم کرد ينمصورت کلک کار 

  ٭
. ران هستميدر ا ييدر دانشگاه علّامه طباطبا يات فارسيادب يدکتر يدانشجو ن جانبيا

ر يام: وان چار شاعريهند در د يهنگو فر يميط اقلير شرايتأث«ان نامه من يموضوع پا
است چند مقالة ارزنده از » يو غالب دهلو يم کاشانيکل, يزيصائب تبر, يخسرو دهلو

وان چار شاعر يدر مطالعة د .دا نکردميگر را پين باره خواندم و چند مقالة ديشما در ا
اعران ها شدم که در ش واژه يه کثرت کاربرد تازة بعضخصوص صائب متوج   مذکور به

 يرفته از جامعة هند است، وليپذ ريتأثن موارد ياد اياحتمال ز  به. ده بودميگر نديد
 يموارد» ش معشوقيآرا«مثالً در بخش . دا نکردميپ يچ منبعين رابطه هيمتأسفانه در ا

؛ در …حنا, سرمه , خال و انواع آن, چشم دنباله دار , وستهيپ يابرو  ,جمژگان ک: چون
دن يد, شود يم و فراق يدن چشم باعث دورين که بوسيمانند ا ياردبخش اعتقادات مو

افسون  د و نباتيرابطة ب, از پرش چشم يريجلوگ ينهادن کاه برا, فال با سوزاندن شانه
, دهيآتش د يمو, گدا  ,تبخال  ,آبله, افسون, يچون پر ييها کثرت واژه, خواندن بر شکر

با جامعة هند در دوران صائب  يارتباط …ناخن کردن و  به ين, صلح کل, کمند وحدت
ت شراب گور در يفي؟ دربارة کبوده استرقص در هند  ينوع يا رقص روانيندارد؟ آ

. آمده استمثال  تنها از صائب ها فرهنگدر » ياضيحکم ب« يبرا. افتمين يزيمنبع چ چيه
کنم با  يم؟ گمان است نبودهزبانان هند  يا اصطالح پارسيتازه بودن آن آ ه بهبا توج

د و در موارد يخواهم رس يرزشمند زبادانکات   به يان نامة جناب عاليپا  مراجعه به
بر من  يد منّت بزرگيبنده برسان  به يا اطالعاتيد ييبفرما يمعرف يگر اگر منبع و مأخذيد

  .ديا نهاده
من  يباعث خوشحال. ديروز باشيپ يشه در زندگيزد توانا خواستارم همياز ا :جواب

از . ديسينو يم يات فارسيدر ادب يعناصر هند مربوط به يقيکه رسالة تحق است
ن يالعابد نيان استاد زيران آقايرا که در ا يم نهضتينما يخداوند متعال مسئلت م
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ستم يب/يچهاردهم هجر[ در قرون گذشته يروز کوهيف يريمؤتمن و استاد ام
شگام بودند و ين مورد پيا ن مؤتمن دريالعابد نيشروع نمودند و استاد ز] يالديم

اند، ادامه  گذاشته يدر کتاب خود شعر فارس يفصل مستقل يتحت عنوان سبک هند
 يچه، کسان. ديا عهدة خود گرفته  به يکار بزرگ. ميگو يک ميشما تبر  من به. ديبده

ن يرا که ا ياتيکردند، اب يم يرا نسخه بردار يزيات صائب تبريکه در گذشته اب
حذف  يدند، از کالم ويفهم يدست دربارة هند سروده بود، نمزبر يسرا سخن
شما  سرزده استکه از نوک قلم گذشتگان  ين نوع اشتباهاتيدوارم ايام. نمودند

  .ديينما يجبران و تالف
رخسرو و يت اميچند ب  ه شما را بهجمزه تو يخشک و ب يها ن حرفيحاال پس از ا

  :گردانم يبر م يغالب دهلو
  چون کنم دل به چنـين روز ز دلـدار جـدا     از يـار جـدا   شـوم  يمـ و مـن   بـارد  يمـ ابر 

  کنـان ابـر جـدا، يـار جـدا      مـن جـدا گريـه     ابر و بـاران و مـن و يـار سـتاده بـه وداع     
همان بهار هند  ن که فصل بارانيا يکي. ت فوق دو نکته جالب توجه استيدر دو ب

دربارة فصل  ين سنجان هنداند، سخ در وصف بهار سروده يرانيهرچه شاعران ا. است
  .اند گفته, نديگو مي (Barsat) باران که آن را برسات

شه و يجا ظالم، ستمگر، جفاپ همه  معشوق را يفارس ين که در شعر سنّتينکتة دوم ا
ران يکه از ا يانيو در آثار سخن سرا يدر شعر زبان هند يول. اند وفا نشان داده يب

  .ثارگر نشان داده شده استياند، معشوق باوفا و ا اند و در هند اقامت گرفته آمده
فه که ين صحير ايتفس. شود يا نژاد محسوب ميکتاب مقدس هندوان آر (ved) ديو

شود که مشتمل  يده مينام(Upanishad)  شادي، اوپانشده استت نوشته يبزبان سانسکر
در . باشد يمش يايه و نين کتاب مشتمل بر ادعيشتر مطالب ايب. ه استن رساليچند بر
  :ه استن نوشته شديل چنين رساياز ا يکي

چنانکه . ه استده شدين و فضا با جمع حواس در رشتة ذات کشيبهشت و زم
) االرواح روح(ک رشته را آتما يده شود همان يک رشته کشيد در يمروار يها دانه
  :ن سروده استيچن يتيدر ب يزين مطلب را صائب تبريو هم… ديبدان

ــن   ــا و م ــن م ــود   اي ــانگي ب ــة بيگ   يکديگر چو شود آشنا يکي اسـت    صد دل به  نتيج
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 يرانيان ايکه سخن سرا ين است وقتيشود ا يت فوق برداشت ميکه از ب يمطلب
با تبادل نظر با دانشمندان  ين تنوع و گوناگونين سرزمينمودند در ا يهند مهاجرت م  به

رشتة  طبق ذوق خود به کردند و آن را يدا ميپ يديخود موضوعات جد يبرا يهند
  .دنديکش ينظم م

دا کرد وحدت و يخود پ ين خاک برايدر ا يزيکه صائب تبر يگريمطلب د
  :ديگو مي چنانکه. ان بوديان اديم يگانگي

  از اختالف راه چه غم رهنمـا يکـي اسـت     خواهي به کعبه رو کن و خواهي به سـومنات 
 يلکشم. دو خواهرند Sarsvathi يو سرسوت Lakshmi يد هندوها لکشميطبق عقا

از علم و دانش  يلکشم. يقيعلم و دانش و موس يزن خدا يالهة ثروت است و سرسوت
ن صورت در يا   به ين مطلب را غالب دهلويا .مفلس و نادار يبهره است و سرسوت يب

  :خته استير يتيقالب ب
ــي  ــم ب ــاه ز عل ــي   ج ــاه ب ــم ز ج ــر، عل ــاز خب   ني

  زر من محک نخواست هم محک تو زر نديد، هم
است و شرک  يگانه دسته جمعيمطلق و  يش خداياين اسالم عبادت و نين مبيدر د

خداوند متعال دوست ندارد که بندة او  يعني. شود ين گناه محسوب ميدر اسالم بزرگتر
در مسلک هندوها عبادت و  يول. ک بسازديشر يش با ويايرا در عبادت و ن يکس
در آنجا هر کس به . دارد يمعبد خصوص يا فهيهر طا. ستين يمالزا يش دسته جمعياين

رود و آن را نذر مجسمة  يمعبد م در طشت گذاشته به يريگرمس يا وهيم يصورت فرد
ن سنّت، يکه از ا يمطلب. گردد يش و عبادت شده، برميايخود کرده مشغول ن يخدا

الهة . دوست نداردن است که اگر خداوند متعال شرک را يان کرده ايب يغالب دهلو
  :ديگو مي چنانکه. نديايش او بياين يبرا يخواهد که معتقدان دسته جمع يز نميهندوها ن

ــود     ــران نب ــق گ ــت ح ــيوه را طاع ــزار ش ــد ه   رن
  ناصيه مشـترک نخواسـت   سجده دره ليک صنم ب

به چاپ  ينام قندپارس به يا نو فصل نامه يران دهليا ياسالم يخانة فرهنگ جمهور
در  ين محمدينصرت اهللا د يمقاله جناب آقا] ۱۳۸۴زمستان [ ۳۲در شمارة  .رساند يم
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ه چاپ رساند را به »وان صائبيانه در ديزبان و فرهنگ عام«تحت عنوان  ۱۱۱صفحه 
  :دييت را مالحظه فرماين بيا است

  کوزه بشکن سر به جوي آب حيـوانش گـذار    با تن خاکي ميسر نيست سيرابي ز وصـل 
  :اند ت چنان اظهار نظر نمودهين بيه اشان درباريا
 يا آن بود که درون کوزة کهنه ياز مراسم مخصوص چهارشنبه سور: يکوزه شکن”

ک يده اک از افراد خانويختند هر ير مي ينمک و زغال و سکة ده شاه يمقدار
 کوچه  کوزه را از پشت بام به يچرخاند و نفر آخر مي بار کوزه را دور سر

  .“ما بره تو کوزه و کوزه بره تو کوچه يفت درد و بالگ يانداخت و م مي
جسد او را . رديم يک نفر هندو ميکه  يوقت: ن استين مورد اين جانب در اينظر ا

قبل از سپردن جسد . باشد يم يا که معموالً کنار رودخانه برند، يم يمحل مرده سوزان  به
شکنند که  يرا م يخم گل جانب سر مرده  خوابانند و به مي ييسکو يآتش آن را رو  به

حاال آب  .جدا شدند ين باد و آتش از ويوقت نفس واپس   ا بهيگو - باشد يپر از آب م
ن يگردانند و ا يآتش گذاشته خاکستر م يکه آن را رو, خته شد و تنها خاک ماندهير

زده آن خم را شکسته خاکستر را در يجمع کنند و روز س يخاک را روز سوم در خم گل
  .زندير يم يا رودخانه
 خداوند[ يقيو معشوق حق عاشقن ين است که بين جانب منظور صائب ايدة ايعق   به

آزاد شد،  ين رفت روح از قفس عنصريکه آن از ب يبدن مانع است وقت] بزرگ و توانا
  .ستيمانع ن يزيخداوند متعال چ  اوصال ب يگر برايد

خوب . ديا ر نامة خود مطرح کردهکشانم که د يم ييها واژه  حاال من توجه شما را به
  .ه استکار رفت   ها به ن واژهيد که در آنها ايفرمود يز مرقوم مين ياتيبود اگر شما اب
 ييآرا صورت و تن ييبايار حسن و زيمع يمعموالً در هر دور و زمان: مژگان کج

در  حاال. ندديپسند مي ه صورت گرد رايه تا عصر قاجاريدر زمان صفو. ه استر کردييتغ
در جنوب هند معموالً مردم سبز پوست . مورد پسند است دهيزمان ما صورت کش

تاب و  يا با و مژگان آنها معموالً تا اندازهيدرشت و ز دختران عموماً يها چشم. هستند
اه ير سيخم ياز کاجل که نوع تربايو ز تر نشان دادن درشت يبرا. ه استخم خورد
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تاب و خم خورده و شتر يبله چشمان آنها ين وسيدکنند و ب يباشد استفاده م يرنگ م
  .نديآ ينظر م  تر به درشت
در . ه استديچاپ رس  در تهران به يسيبا ترجمة انگل يرازيوان حافظ شيراً دياخ

را در حالت نماز خواندن نشان داده  ياست که در آن دختر ياتورينيم يک نقاشيآن 
  .شود يده ميد) خمدار( د در آن مژگانش کجينيچشمانش را بب ,ه استشد

است و  يا ان دو ابرو فاصلهيد معموالً مينيرا که بب يهر صورت: وستهيپ يابرو
ن هم در يا .ار کميست و اگر هست بسيان آن دو فاصله نيشود که م مي دهيندرت د   به

ن جا الزم است که کلمة کاجل يدر ا. شد يصورت محسوب م ييبايار زيش معيزمان پ
نبود، مردم  يو نفت يکه چراغ برق يم وقتيدر قد. ح داده شوديتوض) بر وزن مادر(

که [ گذاشتند يم يا هيپا يچراغ را رو. کردند يروشن م يها را با شمع و چراغ گل خانه
تيآن در بابرنامه دو Divat کردند که  ينصب م يآن چتر يو باال] خوانده شده است

شد که آن را با  يسطح چتر جمع م ياغ رودود چر. باشد ياصطالح امروزه آباژور م   به
ل سرمه گذاشته يم يکردند آن را رو يدرست م يريخته خميروغن کنجد با هم آم

هم  ينيب يد و رويگرد يز مژگان خمدار ميکردند که از آن ن يعنوان سرمه استفاده م   به
  .ندياينظر ب  وسته بهيدند که ابروان پيالم مي برواان دو يم

ق و نرم مثل ياست رق يا کاجل چنانکه در فوق اشاره شد ماده: چشم دنباله دار
که در چشم  يا سرمه را وقتيست سال کاجل يدختران جوان البته کمتر از ب. مرهم

  .نديگو يآرند و آن را چشم دنباله دار م يقه ميآن را از گوشة چشم طرف شق, کشند يم
ز يار ريبدن که معموال بس پوست يرو يعياست طب يا د نقطهيدان يچنانکه م: خال

ن يعالوه بر ا. شود يده ميسبز د يآن سه تار مو يباشد و اگر درشت تر باشد رو يم
  :شود يح داده مير توضيکه دربارة آنها در ز. ز هستيگر نيچند خال د

باشد که دختران  ياست درشت از سفوف شنگرف که معرب آن شنجرف م يخال. ۱
چشم  ييگو. رنداگذ يباشد م يکه در برابر سبابه م يان دو ابرو از سرانگشت سوميم

 يکنند رو يش مياين که هندوها چه مرد و چه زن يرا وقتياست، ز يا دروني يباطن
ن دو ابرو معطوف ينند و چشمان را بسته توجه خود را بينش يچهارزانو م ييايبور
ور از آن پخش آنها در حالت مراقبه هستند ن يند که وقتيگو يها م يبعض. دارند يم
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شان را يش اياياست که ن يا ن نشانهيا خال قرمز رنگ کامالً روشن است. گردد يم
گذارد و آن از  يم يشانيپ يکه مرد بر رو يگريخال د. ه استرفتيخداوند متعال پذ

ز از آن يد شما نيشا. ه استاز سرم يکاجل نوع. ه استده گذاشته شدييصندل سا
چشم  ل گذاشته بهيم ياست که آن را رو ياه رنگيس] پودر[ن سفوف يد، ايکن ياستفاده م

کشند و آن را چشم دنباله دار  يز ميرون از گوشة چشم نياوقات آن را ب يبعض. دمالن يم
  .ز اشاره شديدربارة آن در فوق ن. نديگو

 يريند و از آن خميسا ياست که آنها را خشک کرده م يا درختچه يها برگ: حنا
انه ين مردان ميسر و همچن يرزنان موهايپ يبعض. مالند مي ت و پادس يدرست کرده رو

سر  يکنند و از آن رنگ، موها يعنوان خضاب استفاده م  ش بهيسر و ر يمو يسال برا
  .گردد يرنگ م يا ش قهوهيو ر

حاال هم  ,خ و متصوفة اسالم مرسوم بوديان مشايم يبوس ا چشمي: دن چشميبوس
را مورد  يباشد و رفتار و يمدش مطمئن يز رفتار مرکه مرشد کامل ا يوقت. هست
  .زند يچشمانش بوسه م يدهد رو يش قرار ميستا

ا وداع کردن ين نشانة بدرقه کردن و يدن باشد، اين اصطالح، چشم پوشياگر ا
مسافرت    ن است که رفتن تو بهيباشد و منظور ا ياست که عازم سفر م يشاونديخو

ها  لذا اشک. ستير نيدن آن تحمل پذير است که دچنان شاق و بار گران بر خاط
چشم از جهان فرو بستن و رحلت  يمعنا چشم بستن به. [بندند يها م زند و چشمير يم

  ].رود يکار م   ز بهيا نين دنيکردن از ا
هر . ه مثل زمان حاضر تلفن همراه نبوديدرعصر صفو: دن فال با سوزاندن شانهيد
 يا افتند شانهي ينم يخبر يپس از مدت طوالن يو از و ديگرد يعازم سفر م يکس يوقت

خانه   ن قدر ناراحت بگردد که اگر بهيا يگذاشتند تا و يآتش م يبود رو يرا که چوب
ن بود که اگر يده ايعق. برنگردد، الاقل توسط چاپار خبر سالمت بودن خود را بفرستد

آن اثر  يگر آتش روو ا ه استز فوت کرديگر مسافر نيآتش شانه را بسوزاند د
  .ديا مژده خواهد رسيا خبر خوب و يگذاشت گو ينم
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کاه در هوا پخش  ياگر چشم چپ مرد و چشم راست زن بپرد مقدار: پرش چشم
ند و يادن خبر ناخوشياگر چشم چپ مرد بپرد نشانة رس. کنند تا بال دور بگردد يم

  .تدن مژده اسين هم عالمت رسيبرعکس آن اگر چشم چپ زن بپرد ا
که از  يالبته شکر. شکر استيد نبات همان نيمنظور از ب: شکر افسون خواندن بر

د يفرض کن .تر است نيريدتر و شيشود، سف يزران باشد گرفته ميرة خياز ش يد که نوعيب
 يطرف و   گردد و معشوق به يم يا شانزده ساله عاشق دختريچهارده  يپسر جوان يوقت

يو. خبره و زرنگ است يرود که آدم يم يش آخوندين جوانک پيشود، ا يه نممتوج 
مثالً غذا پختن، ظرف شستن و  ,دهدبانجام  يماتش خديکند برا يآن پسر را وادار م

خانة   د بهيگو يخواند و م ين دعا ميريش يها برنجک يا روينبات و  يرو يره و ويغ
ن عاشق يا. گرددل يطرف تو ما  را بخورد حتماً به ينيرياگر دختر آن ش. دختر برسان

کند  يم يکند و سع يمحل خود پخش م يها ان بچهيرا م ينيريطفلک شب جمعه آن ش
که دختر را هم بخوراند که دوستش دارد و اگر ماه محرم باشد در روز عاشورا شربت 

  .ن تشنه لب، بخوردياد حسي  برد که به يخانه او م  به
ا جادو کردن بر يدعا خواندن و [افسون] يا زن افسانه[ يچون پر ييها واژه يبرا

 دايلب پس از تب پ يکه رو يا آبله[و تبخال ] بدن از سوزش يرو يجوش[ه ، آبل]يکس
گر مثل فرهنگ آنند يد يا فرهنگين و يفرهنگ مع به] نوا يشخص ب[و گدا ] گردد مي

  .ديراج مراجعه کن
د چطور با ينيد و ببيآتش بگذار يسر را رو يمو ياز تارها يکي: دهيآتش د يمو

زبان  که به يوان غالب دهلوين غزل ديدر مقطع اول. گردد يچ و تاب خوردن فشرده ميپ
  :ن استيمفهوم آن مقطع چن. است رفتهکار   به بين ترکيباشد، ا ياردو م

 ياند ول محکم بستهرا م يبرم و دست و پا يسر مه ب يريغالب اگرچه در حالت اس
اند هر حلقة آن ساقم  م گذاشتهيپا يکه رو يريزنجو . افتم يباز هم از جنب و جوش نم

است که از اثر آتش  ييست بلکه موير نين حلقة زنجيا ييگو ه استرا چنان سفت گرفت
  :ه استديچ و تاب خورده فشرده گرديپ

  بس که هون غالب اسيري مين بهي آتش زيـر پـا  
  مــوي آتــش ديــده هــي حلقــه مــري زنجيــر کــا 
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ا ين است که از کثرت دنيمنظور ا. باشد يها م يو صوفاصطالح عرفا : کمند وحدت
  .فتديب يد و در دام عشق ويايواحد ب يطرف خدا  روگردان شده به

مغول هند وضع  ياست که در هند در زمان اکبر پادشاه بابر ياصطالح: صلح کل
ج يغ و ترويمشغول تبل ينان ويو جانش يران شاه طهماسب صفويکه در ا يوقت. ديگرد
طرف هند  رند، بهين مسلک را بپذيخواستند ا يکه نم يانيرانياز ا يبودند، بعضع يتش

ن ياکبرشاه از ا. ن طرف آمدنديا ده بهيگران آوازة ثروت هند را شنيمهاجرت کردند و د
عه يو چه ش ياد خود همه را چه سنّيت نو بنحکومت استفاده کرده و در ادارة يموقع

نند و يان با هم نشيحيتمام فرق چه هندو و چه مسخواست مردم  يم يو .استخدام کرد
ن ياصول ا. کنند يزندگ يدا کنند تا همه مردم بتوانند با امن و آشتيپ ياخوت دوست

  .ده شدينام» صلح کل«ده يعق
  . دادن است يت کردن و مجازات سختيرا سخت اذ يکس: به ناخن کردن ين

الت يشتر در ايراجپوتان که ب ان فرقةيم: ن کهيا يکي. دو حالت دارد: يرقص روان
بخواهد ازدواج کند، داماد مثل ترکمانان  ياگر کس. کنند يم يزندگ يراجستان فعل

مثل چوب  يچوب در دست يکيهر  شاوندانشيخو از .گردد يخراسان سوار اسب م
د و دور يآ يم يکوبيحالت رقص و پا جلو داماد به از آنها يکيهر  .الک و دو لک دارد

از آن  يکيباشند، هر  يکه در دست آنها م يين حالت چوبهايدر هم. خدچر يخود م
دهند که  ين کار را انجام ميزند و چنان تند ا يگر ميرقاص د يها چوب ها به رقّاص

  .دهند ين رقص را تا خانة عروس ادامه ميگردد و ا يدا ميپ يقيتم و موسيحالت ر
از مقامات مقدسة  يکيارت يز از مرتاضان عازم يا هر وقت دسته: ن کهين ايدوم

در  يدو تختة چوب. نديآ يحالت وجد م  رسند، به يم ييآباد   که به يگردند، وقت ميخود 
باشد و آنها را مثل دف  يم يقرص برنج يک وجب که داراياندازه  دست دارند به

  .دشو يده مينام» حال«ت در تصوف يفين وضع و کيا. کنند يم يکوب ينوازند و رقص و پا يم
بر وزن  يکام يبضم اول و را[ه گُريد بلکه شبيگور را مثل کور نخوان: شراب گور

گذاشته،  يرند آن را در تغار بزرگ آهنيگ يشکر را ميکه عصارة ن يوقت.ديتلفظ کن ]کر
ه شکر ين حالت اوليند و اينش يکه رنگش زرد باشد در ته م ينيريمادة ش. جوشانند يم
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ا يد از آن سرکه و يآ ين ميريسطح آن ماده ش يکه رو يآبشها و يباشد و آال يزرد م
  .کنند يدرست م] مثل شراب انگور يمشروب[شراب 

اول دورة شاهجهان در  ير و روزهايصائب در اواخر سلطنت جهانگ: اضيحکم ب
تخت پادشاه يک پايکه نزد يکسکه برد و در آن زمان رسم چنان بود  يهند بسرم

بندگان حضرت « ةجمل آن را به يگفت و يم يزيچ يو هداشت پادشاه ب يت ميمامور
شروع نموده فرمان آن » نديفرما ير مير عرش نظية سريستادگان پايا ايند و يفرما يم

ران يفرمان را دب يمحتوا يعني. نمود يصادر م يفات اداريپادشاه را با تمام تشر
آن  ينوشته و باال ا شکستهيق و ينستعل يبايخط ز خطاطان به .کردند يم يانشاپرداز

خود  يکردند ول يرا زده صادر م] دندينام مي که آن را اوزک[نوشته مهر زرنگار پادشاه 
کاغذ  يع با دست خود رويو سر يفور يها نامه. فات را نداشتين نوع تشريپادشاه ا

ما  يعني[شد کذلک  ين آغاز مينامه چن. نوشت يم] شد ياض خوانده ميکه ب[د يسف
ن يا. نوشت ير آن آنچه که پادشاه با دست خود مير آن مهر پادشاه بود و زيز] مييفرما يم

  .گفتند يم ياضين نوع نامه را حکم بيا. ديگرد يه ارسال ميمکتوب عل  نامه با عجله به
ن محمود گاوان يکه خواجه عمادالد ييها است مشتمل بر نامه ياالنشاء کتاب اضير

کتاب نامبرده . ه استدوستان نوشت به] يرقم يهجر ۸۱۳-۸۸۶[صدر جهان   معروف به
 ،درآباديدر شهر ح يقمر يهجر ۱۳۸۴سال  نموده به يراستاريو يزدانيرا دکتر غالم 

که  پنجمها در نامة شمارة  ن مجموعة نامهيده در ايچاپ رسان به] جنوب هند[دکن 
  :است نيخورد که آن ا يچشم م به ۴۱در صفحه  يتينوشته ب يگ روميسلطان مراد ب  به

  تـر  تخاکي که نعلين تو سوده، از ديده دارم دوس
ــت ــه آري دوس ــود را  از ماي ــردم س ــد م ــر دارن   ت

.                 :ن استيج است و آن ايار رايبس يالمثل ان مردم ضربيدر هند م
آنها  يند که برايگو يم ،دهند يعوض ربا قرض م خوار هستند و پول را بهباکه ر يکسان

االنشا و در  اضين مثل را مؤلف کتاب ريزتر است و ايه عزياصلِ سرما ح ازاپول رب
  .ه استکار برد ت فوق بهيب

 يصدر يمهد يکه آن را آقا يم کاشانيات طالب کليشما از کل يقيتحق يدر کارها
شان يدر آنجا ا. ديجلد دوم را نگاه کن ۱۰۹۰ صفحه. دياند استفاده کن ح نمودهيتصح
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باشد و  ياز آنها کدهل م يکي. اند دا نکردهيچ جا پيدو واژه را در هاند که  اعتراف نموده
  .ين پتانيدوم

 يکام يات  به kathal صورت کتهل ن واژه بهيا. يو دمش يبدال کام kadhal کدهل
ند در شکل مثل يگو يم jak fruit جاک فروت يسيزبان انگل  شود به يز تلفظ مين يدمش

ده يز دير يها آن مثل جوش دانه يناهموار که رو باشد و يش سبز مستپو. خربوزه است
  .خورند يها م وهيده شد با ميکنند و اگر رس ياستفاده م يعنوان سبز  اگر کال باشد به. شود يم

 .فة پشتونياز طا يزن يعني، يو دمش يکام يتا  به (pthani) ياصل تلفظ آن پتهان: يپتان
. ستيفاحشه ن يآزاد است ول يا ده تا اندازهيرس يچهل سالگ ن زن بهيد ايفرض کن

سر در اند و  که در آستان عهد شباب قدم گذاشته يرود با پسران جوان يکه راه م يوقت
  .ديگو يز ميزند و متلک ن يآنها تنه م  به يکند و گاه يو خنده م يکوچه شوخ

  :ده استيد گردين قيچن ۹۵۱صفحه ين است و رويت ايب
ــاني  ــا جهــل پت   جمـع نتـوان زنـدگاني   چو گردد   غــرور حســن ب

 دو برابر(ن را مثل چهل يا. ه استاشتبا ينادان يمعنا  به» جهل«ت فوق خواندن يدر ب
  .باشد يشخند ميآن تمسخر و ر يکه معنا. ديبخوان» فحش«د و بر وزن يسيبنو) ستيب

 يو کوشش دکتر محمد محسن حائر يسع  که در تهران به يوان غالب دهلويد
وصف   از آنها را به يشاعر نامبرده بعض. باشد مي ديد قصافاق ه استديچاپ رس  به

اگر شما . باشد يم يسيلاش در مدح ارباب انگ هيظفر سروده و بق  بهادرشاه متخلص به
  .خواهد بود يار ارزشمنديد کار بسيرين کار را به عهده بگيا

 وانيا دي] ستيز يدر هند م يش از زمان مغول بابرين شاعر پيا[ يوان بدرچاچيد
د و يانجام بده يد کار بزرگيتوان يم. دييح بنمايرا تصح يکاش ييحيو  يم تهرانيسل

  .ديهدب ياز آن ترت يفرهنگ


