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1. Introduction 

There was literature and poetry in Iran before Islam, and we have 

received works on this subject. However, nothing is left of the 

rhetorical works that probably written in those days. Hence, our 

information about them is limited to the remained references of some 

writers such as Al-Jahiz (776-868 AD), who reported the existence of a 

rhetorical writing in Pre-Islamic Iran called “Kārvand”. With the 

advent of Islam and doing the research on the mysteries of the 

eloquence and rhetoric of the Qur'an, the Islamic rhetoric formed by 

the efforts of muslims, in specific by Iranians. Over time, the Iranians 

also wrote books on rhetoric in Persian. In terms of content, these 

books were influenced by Arabic rhetorical books and they rarely 

discloed new concmepts. From the 16th to 18th centuries, in the eara 

Safavids and Gurkhanids imperia (Great Mongol Empire), along with 

other rhetorical currents, a new rhetorical current formed. It was 

appeared through the adaptation of Indian (Alankārā) and Islamic 

rhetoric. In this process, aesthetic, rhythm, and recognizing the 

beloved in Indian poetry issues have been translated into Arabic and 

Persian. Also, the evidence from Arabic and Persian poetry has been 

presented for them. 

2. Methodology 
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This study is based on the analytic-descriptive method by using 

library research. The works which have been written in Persian and 

Arabic with the subject of comparision of Indian rhetoric with Islamic 

rhetoric during the 16th to 18th centuries are presented in the current 

investigation. After that, the presented issues in these books are 

considered by focus on the proposed issues in the Islamic rhetoric and 

the similarities and differences are analyzed. 
 

3. Discussion 
From the sixteenth to the middle of the eighteenth century, 

rhetorical works written in Arabic do not include the new subjects. 

In these centuries, "looking at the books of the past and trying to 

teach, learn and finally annotate and possibly describe or summarize 

them" is common (Safa, 1999, V5/1: 414). This issue paved the way and it 

is closed to any innovations. The most prominent Persian rhetorical 

books, such as Dastour al-Shoarā by Mohammad Mazandarani, 

nicknamed Amani (d. 1682) and informed by Razi al-Din Muhammad 

ibn Muhammad Shafi'i, written in 1684 AD also contains the same 

subjects and elements that has already been seen in Arabic and Persian 

rhetorical books.  

     Among the currents that exist in the 16th to 18th centuries in the 

field of rhetorical writings and research in Iran and India in the 

Safavids and Gurkhanids (Great Mongol Empire), there is a new current: 

the comparative reading of Indian rhetoric, known as "Alankārā", with 

Islamic rhetoric and translation of issues of Indian prose and rhyme, 

aesthetics of Indian poetry and knowledge of Indian lover in Arabic 

and Persian and finding the evidence of Arabic and Persian literature 

for these. This current has two prominent faces: 

- Mirza khan Ibn Fakhr Ol-din Muhammad, author of the Tohfat 

Ol-Hend (1068-1118 AH). 

- Mir Gholam Ali Azad Hosseini Waseti Belgerami (1116-1200 AH) 

Author of Sebhat Ol-Marjan fi Asar Ol-Hendestan (1177 AH) and 

Ghezlan Ol-Hend (1178 AH). 

     Tohfat Ol-Hend was written during the time of Aurangzeb and 

apparently for Muhammad Azam, his third son. This prince was 

interested in Indian wisdom, art, and literature, and poets such as 

Bidel Dehlavi, Rasekh Serhendi, and Salem Keshmiri were associated 

with his court. Tohfat Ol-Hend has seven chapters, all of which are 

very valuable in terms of identifying Indian culture and literature. 
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Sebhat Ol-Marjan fi Asar Ol-Hendestan is the first book of Azad 

Belgerami about comparative rhetoric and has four chapters.  The 

third chapter of the Sebhat Ol-Marjan is a separate treatise on 

comparative Indian and Islamic rhetoric. The fourth chapter is also 

very useful for research in the comparative aesthetics of the beloved in 

Arabic and Indian poetry. Ghezlan Ol-Hend is also a summary of 

Sebhat Ol-Marjan and Is Written in Persian. The author of these two 

books, Azād Belgerami, Was Known as literate in his time. As Khan 

Arezou called him a "scientist and wise man" (Arezou, 2005: 42) and 

praised his poetry. 

     In comparing Indian rhetoric with Islamic rhetoric, notable 

issues are: 

1. In Indian and Islamic rhetoric, simile has a special place. Of 

course, the simile in Indian and Islamic rhetoric is not exactly the 

same. For example, Arab scholars have divided the simile according 

to its sides, whether it is sensory or rational (Non-sensory) or different, 

and Indian literature has a different opinion (Azād Al-Belkerami, 2015: 

231). Some of similies in Indian rhetoric have equivalent in the Islamic 

rhetoric. On the one hand, in Indian rhetoric, the categorize of similies 

are based on the concepts of verses. In light of this prespective, there 

could be possible to innovate a large number of similies. 

2. In Indian and Islamic rhetoric, literary ornaments can also be 

compared; we see two groups of literary elements and ornaments in 

the comparative works of Indian and Islamic rhetoric: 

In most cases, the literary ornaments are the abstract of verse 

concepts and in fact is a title for them. 

Those that have existed in the Indian rhetoric from the beginning 

and those that have been created by the authors of those works. 

Literary ornaments in Indian rhetoric are often the summary of the 

content of the verses and the title for them. For example:  

Al-Tosie (Order) 
The narrator orders the person who fulfills her wish after death.     

In Indian rhetoric, there is a section called “Naika Behid” (Beloved 

Science) or knowing the types of Beloved. In Indian culture, "Naika" 

means "woman" and "Naik" means "man". "Behid", like the words 

"Veda" and "Wid", means "knowledge". We do not have such a thing 

in Islamic rhetoric. Among the Persian rhetorical works, the only work 

that is somewhat compatible with “Naika Behid” is Anis Ol-oshaq 

(757 AH) by Sharaf Ol-Din Rāmi. The author Has Said that "poets have 
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divided the beloved from head to toe in nineteen sections" (Rami, 1946: 

3). Based on this view, he has examined the descriptions of the beauty 

of the beloved in nineteen sections and has given examples of Persian 

poetry for each. In Naika Behid, as in Indian Alankārā, the tendency is 

towards content issues and not towards formal and physical issues. In 

translating this art into Arabic and Persian, Indian writers have 

divided women into different types according to their moral and 

spiritual characteristics, age, treatment of friends etc. 

 

3. Conclusion 

One of the anonymous currents in the formation of Islamic rhetoric 

is the current that formed by creating an interaction between Indian 

with Arabic and Persian culture and literature in the Safavid (Timurid) 

period. This current is the adaptation of Indian rhetoric (AlNakārā) with 

Islamic rhetoric. In fact, it is the translation of rhetorical and 

expressive issues from Hindi to Arabic and Persian. The approach is 

as follows: after defining an Indian rhetoric to Arabic and Persian 

languages, they are given evidence of poetry in both languages. This 

movement has done by two famous literate including Mirza khan Ibn 

Fakhr Ol-din Muhammad and Mir Gholam Ali Azad Belgerami. 

By comparative looking at ndian and Islamic rhetoric, we conclude 

that:  

1. Some rhetorical beauties and ornaments are specific to Islamic 

rhetoric. However, some are specific to Indian rhetoric and some are 

common in both of them. Ferthermroe, sometimes the same Indian 

beauties and ornaments are not without equivalents in Islamic rhetoric. 

There are also topics that have not been discussed in Islamic rhetoric, 

but some types of verses can be used for aesthetic analysis. 

2. In comparing Indian and Islamic rhetoric, it can be seen that 

Indian aesthetics is mainly concerned on the content issues of the 

verses rather than the formal and verbal issues. 

     Indian rhetoric also has a chapter called “Naika Behid”, which 

can be called women's science or knowing the beloved. In this field, 

based on the content orientation of the poems, the beloved of poem 

from the prespective of sensual characteristics, age, and the way of 

behave with a friend are named and categorized. In translating Naika 

Behid into Arabic and Persian, due to social and cultural differences, 

it is necessary to make changes in the position of “Naika” and the 

gender of the beloved. 
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 چکیده

ان/ تیموریان، مجال آن نیز ادبی میان ایران و هند در دورۀ صفوی -آمدن امکان گفتگوی فرهنگیبا فراهم
شناختی شود و محسّنات و مسائل زیباییآید که بالغت هندی)اَلَنکار(، با بالغت اسالمی تطبیق دادهپیش می

شناسی(، در تخاطب با بالغت النسوان یا معشوق علم«)نایکابهید»ای در آیهو بالغیِ هندی همراه با پی
شود. در این باره سه کتاب های فارسی و عربی برگرداندهبه زباناش، اسالمی در دو نمود عربی و فارسی
 ِسبحَةُ ق.( از میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد و 1111-1201) الهند حتفةاند: بیشترین دستاوردها را داشته
از میرغالمعلی آزاد حسینی واسطی  ق.(1111) غزالن الهند و ق.( 1111) المرجان فی آثار هندِستان

های همانندی و ناهمانندی بالغت به بویۀ معرّفی این جریان در بالغت اسالمی و واکاوی ساحت بلگرامی.
دست دادن است، پس از بهآمدهتحلیلی فراهم -هندی با بالغت اسالمی، در این جستار که به شیوۀ توصیفی

ناسی( هندی در تطبیق با شای از آثار پیشگفته، نکاتِ چندی از بیان، بدیع و نایکابهید)معشوقنامهشناخت
است. از جمله نتایج آنکه، در کنار شدهشناسی معشوق شعر فارسی دیده و بررسیدهبالغت اسالمی و زیبایی
های مشترک میان بالغت هندی با بالغت های خاصّ بالغت اسالمی و محسّنات و صنعتمحسّنات و صنعت

های ادبی اگونی در قلمروهای ادبیات خلّاق و پژوهشهای گوناند و کاراییاسالمی، که در نوع خود جذّاب
ها اند؛ برای آناند، عمدتاً محتوایی و معناییها که خاصّ بالغت هندیدارند، گروهی از محسّنات و صنعت

-شود در تحلیل زیباییتوان شواهد فراوانی به دست داد و برخی از آنها را نیز میاز شعر عربی و فارسی می

 کار برد.عربی و فارسی بهشناسانۀ شعر 
شناسی(، بالغت تطبیقی، بالغت هندی)النکار(، سبک هندی، نایکابهید )معشوق: های کلیدیواژه
  ، غزالن الهند. هندِستان آثار یف المرجان ةحُسبد، الهن تحفة
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         Doi:  10.22103/jcl.2021.17864.3312  000 – 200صص                                                                                  
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 مهمقدّ .0

در سدۀ دهم تا میانۀ سدۀ دوازدهم، آنچه کهه در بالغهت بهه زبهان عربهی نوشهته شهده و        
نظهر در  »هها،  ندرت، وجهود نهدارد. در ایهن سهده    باشد، جز بهبردارندۀ حرف تازه ای بودهدر
دادن، فراگهرفتن، بهازگفتن و سهرانجام حاشهیه و     های گذشهتگان و کوشهش در درس  کتاب

( راه را بهر  212: 2/1، ج1311بهه ماابهۀ عهادتی مفلوف)صهفا،     « هها احیاناً شرح یا تلخهیص آن 
و  مطووّل هایی کهه در ایهن دوره بهر    ها و شرحست. فراوانی حاشیهاای بستههرگونه نوآوری

هها در  ترین کتهاب های یادشده برجستهزدنی است. نیز در سدهنوشته شده است، ماال مختصر
از محمّهد مازنهدرانی، مهتخلّص بهه      ادستورالشّورر باشهد،  بالغت کهه بهه فارسهی نوشهته شهده     

 1203یافته بهه سهال   دبن محمّد شفیع، تفلیفالدّین محمّاز رضی مطلعق.( و 1201امانی)ف 
ههای  انهد کهه پهیش از ایهن در کتهاب     قمری است. این آثار عمدتاً دربردارندۀ همان مسهائلی 

 اند.بالغت عربی و فارسی بارها و بارها تکرار شده
 شده و از ادبای آن سهامان انتظهار  های شبه قارّه دوختهمان فقط باید به افقهایگویا چشم     
پاسخ نمانده است. امّها از  باشیم که در زمینۀ بالغت طرحی نو دراندازند. این انتظار، بیداشته

ریپکها و  «)ادبیهات مهنحط  »ها بهه عنهوان   نابختیاری، همچنانکه به ادبیات دورۀ صفویه تا مدّت
شد، آثاری که چه در ایران و چه در هنهد نوشهته شهده و    می( نگریسته210: 1311همکاران، 

انهد، هنهوز در خهورِ قهدر و     ای از قبیل بالغت و نقهد ادبهی  های ادبیل پیوند دادن با دانشقاب
رو، از جملهه ههدف از جسهتار پهیش رو آن     اینازاند. شان واکاوی و بلکه معرّفی نشدهقیمت
است که جریان تطبیق بالغت هندی با بالغت اسالمی، بهیش از کارههای ارزشهمند امّها     بوده
  گردد. ها، معرّفی و بررسیی دربارۀ آنشمار قبلانگشت
 . شرح و بیان مسئله0-0

های دههم تها دوازدههم در زمینهۀ تفلیفهات و تحقیقهات       هایی که در سدهدر کنار جریان
بالغی در ایهران دورۀ صهفوی و هنهد دوره گورکهانی وجهود دارد، یهک جریهان  تهازگی و         

بالغهههت هنهههدی، موسهههوم بهههه ای دارد و آن، جریهههان بهههازخوانی تطبیقهههی طرفگههی ویهههژه 
با بالغت اسالمی و برگرداندن محسّنات و مسائلی از عهرو  و قافیهۀ    ،(Alankārā«)النکار»

شناسی هندی به زبان عربی و فارسهی و یهافتن شهواهدی    هندی، بیان و بدیع هندی و معشوق
باید پیش ویژه سه کتاب را هاست. در پیوند با این جریان، بهاز ادب عربی و فارسی برای آن

غوزنن   وق.( 1111)المرجان فی آثار هندِستاان  سِبحَةُق.(، 1111-1201)الهند تحفةچشم داشهت:  
ای جا افتهاده در بالغهت   آیهشناسی به عنوان پییا دانش معشوق« نایکابهید»ق.(. 1111)الهند

تشهبیه و  ای از قبیهل  ههای بیهانی  ازای مرسومی در بالغت اسالمی ندارد. امّا آرایهه هندی، مابه
ههای بهدیعی، در بالغهت هنهدی و بالغهت اسهالمی هسهت کهه         استعاره و نیز برخهی صهنعت  

 شان خالی از مزه نیست.بازخوانی تطبیقی
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 . پیشینۀ پژوهش2-0
احوووال و ارووار میرغالمرلووی ازاد کتههاب  سههیّد حسههن عبّههاس، از پژوهشههگران هنههد، در

د، پس از نگاهی بهه وضهعیّت سیاسهی،    نامه از آزاترین شناخت( به ماابۀ جامع1312)بلگرامی
اجتماعی و ادبی شهبه قهاره در سهدۀ دوازدههم، بهه احهوال و آثهار آزاد بلگرامهی پرداختهه و          

نیهز در   الهنتد  تحفتة اسهت. محهح    های موجود از آثهار وی بهه دسهت داده   گزارشی از نسخه
فخرالدّین محمّهد  اند، میرزاخان ابن دادهمقدّمۀ کتاب، تا جایی که اسناد و مدارک یاری می

اسهت. همچنهین معرّفهی و بررسهی     را معرّفی نموده و دربارۀ اهمّیّت کار وی توضیحاتی داده
مسائل بالغی و نقد ادبی که در دورۀ روایهیِ سهبک هنهدی در آثهار گونهاگونی و از جملهه       

سوب    نقود ادبوی در  کتهاب  شود از ویژه میاست، بهبازتاب یافته المرجان سِبحَةُالهند و   تحفة
(، نوشتۀ محمود فتوحی رودمعجنی سراغ گرفت. در این کتاب، 1312)ویراست دوم،هندی

از آزاد بلگرامههی در شههمار منتقههدان ادبههی عحههر نههام بههرده و بههه آرای ادبههی و بالغههی وی و 
 است.اش توجّه داده شدهموافق و مخالف درباره هاینظر
 . ضرورت و اهمّیّت مسئله3-0

اسهت، عهالوه بهر آنکهه     کهه بهر عمهر بالغهت در ایهران گذشهته      ههایی  هها و سهال  در سده
های بالغی عربی و حتّی گاه با استشههاد  های بالغی فارسی با پیشِ چشم داشتن کتابکتاب

شناسهانۀ  های بالغی و واکهاوی زیبهایی  است، پژوهششدهبه همان شواهد ابیات عربی نوشته
اسهت.  گرفتهطرح در آن کتاب ها صورتاشعار فارسی نیز با ارجاع به مسائل و موضوعات م

ها در تطبیق هیچگاه چنانکه باید بالغت اقوام دیگر واکاوی نشده و مسائل و موضوعات آن
حهال آنکهه بالغهت اقهوام دیگهر نیهز دربردارنهدۀ         اسهت؛ با بالغت اسهالمی بررسهی نگریهده   

هایی تهازه بهرای   و ایدهدادن آرا دستهای بالغی ما و بهاند که در فربه نمودن دانستهمسائلی
شناسانۀ اشعار فارسی، به کار توانند آمد. در این میان، بالغت هندی)النکار( به تحلیل زیبایی

ههای دور بها ایهران    ای که ایهن سهرزمین خاصّهه در گذشهته    دلیل مشترکات فرهنگی و زبانی
 ای دارد.است، جایگاه ویژهداشته
  
 . بحث و بررسی2

هههای دارای بالغههت اسههت. نسههکریت، از جملههه ادبیههات و زبههانادبیههات هنههد و زبههان سا
ها و آرا دربهارۀ بیهان و بهدیع    های النکار و ارایۀ ایدهنماید که پیشینۀ تفلیف نخستین رسالهمی

ههههای شههعر هنهههدی بهههه سهههدۀ هفهههتم مهههیالدی برسههد. در ایهههن سهههده اسهههت کهههه رسهههاله  
یا ( Kāvyālankara)کاویاالنکارا، توسّط دانداین، و ایینۀ شرر( یا Kāvayaarcaکاویاداشا)
های نظری در بالغت هنهد، کهه   شود و با این آثار بحث، توسّط بهاماها نوشته میارایش شرر

 شود.گردد، بنیان گذارده میتدریج شامل آرایی درباره انواع، محسّنات و عیوب شعر میبه
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میهان ادبیهات و زبهان     های مشترک فرهنگی و زبانی، آن تعاملی کهرغم ریشهبه دالیلی علی
اسهت، هیچگهاه بها آن گسهتردگی و پیوسهتگی      فارسی با ادبیات و زبان عربی صورت گرفته

است. مشخّحهاً  میان ادبیات و زبان فارسی با ادبیات هندی و زبان سانسکریت به وجود نیامده
آیهد کهه از برکهاتش،    مهی های دهم تا دوازدهم هجری، زمینهۀ تعهاملی چنهین فهراهم    در سده

بالغهت  »ایجاد بالغت تطبیقهی هنهدی و اسهالمی اسهت. توضهی  دربهارۀ درسهتی اصهطالح         
  ای است بر واکاوی زوایای این تعامل.، درآیه«بالغت عربی»و نادرستی اصطالح « اسالمی
 . بالغت اسالمی و نه بالغت عربی2-0

یش از شناسهان از وجهود شهعر در ایهران په     آیۀ تفلیفات و تهدقیقات شهرق  ویژه پیاگر به
ایهم، از بالغهت در   هایی از آن میراثِ از میهان رفتهه دسترسهی یافتهه    اسالم آگاهی و به بخش

دانیم و نه چندان چیزی در دست داریهم. البتهه   ایران پیش از اسالم تقریباً نه چندان چیزی می
-102رسد؛ مانند صدای جهاح)) در این باره صداهایی از اسناد تاریخی و ادبی به گوش می

تهرین ناقهد ادبهی فرهنه      بهزر  ». جاح) که از وی بها عنهوان   البیان و التّبیین.( در ق022
ای از ایرانیهان پهیش از   اند، در ایهن کتهاب، از نوشهته   ( نام برده100م.: 1011سلّوم، «)اسالمی

باشهد، از قهول برخهی    آنکهه خهود آن را دیهده   سخن به میان آورده و بی کارونداسالم به نام 
خواهد بالغت را دریابد، غرایب کالم را بشناسد و در لغهت مههارت   س میاست: هر کگفته

آیهۀ  پهی  کارونود ( تفضّهلی از  2: 3)جاح)، من دون تاریخ، ج1را بخواند. کاروندیابد کتاب 
آید که در نظر وی این کتاب بازبسهته بهه ایهران دورۀ    است و برمیادبیات پهلوی سخن گفته

( شهادروان بههار   312: 1310اسهت.)نک. تفضّهلی،   بهوده ساسانی و به زبان پهلوی)پارسیک( 
( و از اینکه این 010: 1، ج1322باشد)نک. بهار، به زبان دری بوده کاروندداند که دور نمی

ههای نخسهتِ   دید و داوری را هنگام بحث دربارۀ احتمال وجود آثار مناور فارسهی در سهده  
اسهالمی گمهان    ۀههای دور را از نوشهته  کارونود آید که وی است نیز برمیهجری ابراز داشته

بهن منحهور سهامانی     کرده و آن را دلیلی بر وجود آثاری به نار فارسهی پهیش از زمهان نهوح    
ههای عربهیِ نخسهتین    است. گذشته از اشارۀ جاح) و نیهز اشهارات دیگهران در کتهاب    دانسته
ود ظرایهف بالغهی و   شان در آن، وجهای اسالمی به آشنایی ایرانیان با بالغت و تواناییسده
مانده از آن روزگهاران، بهر وجهود بالغهت در ایهران پهیش از       شناختی در آثار برجایزیبایی

تر و زیباتر متجلّهی سهازد)نک.   ای که آثار را هرچه بلیغاسالم و وجود قواعد و رسوم بالغی
ر دسهت  ها، بالغتی که نقهداً د دهد. با وجود این(،  گواهی می301: 1312محمّدی مالیری، 

شود، بالغت دورۀ مان از دریچۀ آن دیده و بررسیده میگرانسن  ما ایرانیان است و ادبیات
 است.هایی که احتماالً از بالغت پیش از اسالم داشتهاسالمی است، با تفثیرپذیری

ت قدر متعحّبانه و ناشیانه اسه ، همان«بالغت ایرانی»نامیدن بالغتی که ما ایرانیان داریم به      
بهه اعتبهار برخهورداری تهاریخ ادبهی مها از آثهار ارجمنهد         «. بالغهت عربهی  »که نامیدن آن به 
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ای که به زبان فارسی توّسهط محّمهدبن عمهر رادویهانی، رشهیدالّدین وطهوا ، شهمس        بالغی
العلمهای  الدّین رامی، شمس فخری اصفهانی، واع) کاشفی و ... تا شمسقیس رازی، شرف

هها نوشهته   الهدّین همهایی و پهس از ایهن    ی، نحراهلل تقهوی، جهالل  گرکانی، محمّدخلیل رجای
شود از بالغت ایرانی سخن گفت؛ به این دلیل اسهتوار و سهاده کهه خاسهتگاه     است، نمیشده

شهود ایهن بالغهت را    اهلل مجید و ادبیات عربی بوده است. امّا قطعاً نیهز نمهی  این بالغت، کالم
تهرین  شهده زیهرا بسهیاری از شهناخته    شهمارآورد؛ ی بهه ای وارداته بالغت عربی نامیده و مقوله

انهد؛ کسهانی   اند، ایرانی بهوده گیری آن تفثیری بسزا داشتههای این بالغت که در شکلچهره
هها  ها و سالالدّین سکّاکی و سعدالدّین تفتازانی. در آن سدهچون عبدالقاهر جرجانی، سراج

نیهز  « بالغهت فارسهی  »ز زبان عربی. اصهطالح  مخاطب، جهان اسالم بوده است و زبانِ علم نی
گهذاری بالغتهی   کهه نهام  چرا اشکال نیست؛تر است، امّا بیسنجیده« بالغت ایرانی»اگرچه از 

انهدازد و از  اش فاصهله مهی  که داریم به بالغت فارسی، از سویی میان آن بها مبهادی و مبهانی   
ه اعتبار زبان و به اشتباه چیهزی بهه   آورد که در مقابل  باز بمیسویی دیگر امکان آن را فراهم

بالغهت  »نام بالغت عربی مطرح باشد. بنها بهر آنچهه گفتهه شهد، بهتهر آنسهت کهه اصهطالح          
ههای موجهود و محتمهل    که دو نمود عربی و فارسی دارد( را جایگزین همۀ گزینهه «)اسالمی
 بکنیم.

 نامۀ جریان تطبیق بالغت هندی با بالغت اسالمی. شناخت2-2
که در دورۀ صفوی/ تیموری در بالغت تطبیقی، مشخّحاً بالغت تطبیقهی هنهدی و   کسانی   

انهد، از تعریهب یها تفهریس بالغهت هنهدی آن       اسالمی، ابراز نظهری نمهوده و چیهزی نوشهته    
اند که محسّنات هندی را به زبان عربی و یا به زبان فارسهی برگردانهده و بها تهفماّلت     خواسته
های محسّنات ادبهی در ادبیهات هنهدی، عربهی و فارسهی      شباهت ها وگاه بر سر تفاوتبهگاه

برای آن محسّنات شواهدی از شعر عربی و فارسهی پیهدا کننهد. ایهن کهار البتهه قدردانسهتنی        
 ویژه به نام دو تن خورده است:است و سکّه آن به

 ق.(.1111-1201)الهند تحفة ابن فخرالدّین محمّد، نویسندۀ میرزاخان -
المرجان فوی   سِبحَۀُق.( نویسهندۀ  1022-1110آزاد حسینی واسطی بلگرامی) میرغالمعلی -

 ق.(.1111)غزنن الهندق.( و 1111)ارار هندِستان
نماید کهه بهرای سهومین پسهر وی،     از یادگارهای عهد اورن  زیب است و می الهندتحفةة    

مند بهوده و  هالقاست. این شاهزاده به حکمت، هنر و ادبیات هندی عشده محمّداعظم، نوشته
آمهد  وشاعرانی چون بیدل دهلوی، راسهخ سهرهندی و سهالم کشهمیری بهه دربهار وی رفهت       

اند. کتاب، هفت باب دارد که همه از نظرگاه شناسایی فرهن  و ادبیات هنهدی بسهیار   داشته
( 3( در علم تُک یها قافیهۀ اههل هنهد،     0( در علم پنگل یا عرو  اهل هند، 1ارزشمند است: 

( در علهم  2( در علهم سهنگاررس یها عاشهق و معشهوقی،      2لنکار یا بالغت اهل هند، در علم اَ
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داشتن و ( در علم کوک یا معرفت اقسام زن و مرد و صحبت0سنگیت یا موسیقی اهل هند، 
شناسهی. از نویسهندۀ کتهاب،    ( در علهم سهامدریک یها قیافهه    1معاشرت و مباشهرت بها زنهان،    
اش ز چیزهایی از فرزانگی و دانهش دوسهتی کهه از نوشهته    میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد، ج

 است.  دانیم. وی به وجود آورندۀ دستور زبان هندی میانه)برج بهاشا( بودهآید، نمیبرمی
ههای سهرو آزاد،   ههای خهودِ وی)تهذکره   در مقابل، از آزاد بلگرامی چه از راهگذر نوشته    

حی  بخاری، دواوین اشعار عربی و فارسهی  خزانۀ عامره، ید بیضا، ضوء الدّراری در شرح ص
و مآثرالکالم در تاریخ بلگرام و حسهب حهال عرفها و علمهای آنجها و ...( و چهه از راهگهذر        

انهد و مبنهای تحقیقهات بعهدی دربهارۀ آزاد قهرار گرفتهه،        اش نوشهته آنچه معاصرانش درباره
اسهت، امّها   ندیهده بهوده   مان بسیار بیشتر است. خان آرزو اگرچه آزاد را از نزدیهک اطاّلعات
 وی را سهتوده اسهت.  ( قلمهداد نمهوده و شهعر    20: 1312آرزو، «)مردی فاضل و عالِم»وی را 

، نخستین کتاب آزاد در حوزۀ بالغهت تطبیقهی، در چههار    سِبحَۀُ المرجان فی ارار هندِستان
 فهی مها جهاء مهن اکهر الهنهد فهی التفسهیر و        »ههای اوّل و دوم،  فحل نوشته شده است؛ فحل

اند از هند هایینامهآید، ستایششان برمیهای، چنانکه از عنوان«فی اکر العلماء»و « الحدیث
الدّین حسنی الحسینی بنارسی به دستورِ راجا سیّدشمس»و دانشمندان هندی. این دو فحل را 

ر است و نسخۀ منححر به فرد این ترجمهه د اِیسَر پَرساد در سدۀ نوزدهم به فارسی برگردانده
( در پیونهد بها جسهتار پهیش     121: 1313عبّهاس،  «)کتابخانۀ خدابخش پنتا)هند( موجود است.

های سوم)دربردارندۀ پنج مقاله( و چهارم)دربردارنهدۀ چههار   رو، آنچه ارج و ارز دارد فحل
ای در بالغت تطبیقی هنهدی و  ، یکبارگی رسالهسِبحَةُ المرجانمقاله( کتاب است؛ فحل سوم 

شناسی تطبیقهی معشهوق شهعر    ویژه برای پژوهش در زیباییفحل چهارم نیز بهاسالمی است. 
 عربی و هندی بسیار کارآمد است. سیاهۀ مقاالت فحل سوم کتاب، چنین است:

 ة.الی العربی ةالمقالة االولی: فی المحسّنات الّتی نقلتها عن الهندی   
 .المقالة الثانیة: فی المحسّنات التی استخرجها المؤلّف   
المقالة الثالثة: فی نوع من مستخرجات االمیر خسررو الردولوابابوملموو و امانیرة انرواع       

 .مدیمات: التدارک/ التلمیع/ التعمیة/ التاریخ/ الزبر / البیّنات/ دائرة التاریخ/ التصغیر(
 .المقالة الرابعة: فی النوعین المختصّین بالعرب: حسن التخلّص/ استخدام المظهر

 .خامسة: فی القصیدة البدیعیةالمقالة ال
سِوبحَۀُ  ههای سهوم و چههارم    شدۀ فحهل شده و فارسیکوتاه غزنن الهندبا این توصیفات،     

است. آگاهی ستودنیِ آزاد از دو زبان عربی و فارسی و ادبیات و بالغهت ههر ایهن     المرجان
بوالطیو   شواا  الرلیوف فوی ا والح کوالم ا     جای آثارش پیداست. کتهاب  دو زبان، از جای

که نقدی بر اشعار این شاعر طراز اوّل عرب و اکر اشتباهات معانی و بیهان در شهعر   المتنبّی 
وی است، به تنههایی از اعتمهاد بهه نفهس آزاد در اشهراف بهر ادبیهات و بالغهت عهرب خبهر           
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بالغهت در اسهالم،    عالوه بر گزارشی کوتهاه از تهاریخ تکهوین    غزنن الهنددهد. وی در می
تفتازانی بازآورده است. بهه   مطوّلسکّاکی و  ماتاح الرلوممطالبی را از « الوفاق»زیر صنعت 

نامهۀ کوتهاهی از وی   شهناخت  سِوبحَۀُ المرجوان  وطوا  التفاتی ویژه دارد و جدا از آنکه در 
بهر تشهخیص   ، حدایق السّوحر با بازآوری رباعی امیر معهزّی از   غزنن الهندداده، در دستبه

 وطوا  از نوع تشبیهی که در این رباعی هست، خُرده گرفته.

ست کهه بهه مهوازات تطبیهق بالغهت هنهدی بها بالغهت         ا های آزاد بلگرامی آناز ویژگی     
ههای فرهنگهی و ادبهی،    هها و تفهاوت  اسالمی)به دو زبان عربی و فارسی(، به برخهی شهباهت  

اسهت. از جملهه آنکهه بهه درسهتی، ردیهف و       ودههای نغزی نمه توجّه و در این باره یادآوری
به سبب ردیف، »است: حاجب را مختصّ شعر فارسی و مایۀ زیب و زینت آن دانسته و گفته

تنوّع شعر فارسی از دایرۀ انححار بیرون است و در شعر عربی ردیف نیست مگهر بهه تبعیّهت    
ههای  دۀ لطهف صهنعت  ( یها آنکهه عمه   32: 1310آزاد بلگرامهی،  «)دههد. فُرس، امّا لطف نمی

اسهتخدام  »را در زبهان عربهی و هنهدی دانسهته و دربهارۀ      « الجهواب  عهۀ برا»و « صرف الخزانه»
مزه واقهع شهده اسهت. بها     نیز برآنست که برخالف زبان عربی، در زبان فارسی پُر بی« مضمر

 های وی همه جا نیز درست نیست.  وجود این، داوری
 ن)استراره( در بالغت هندی و بالغت اسالمی. اُپمان)تشبیه( و نِگَرجا دهیوسا2-3

بسهیار  « تشهبیه »، به «بیان»های دانش در آثار تطبیقی بالغی هندی و اسالمی، از زیرشاخه
توجّه شده است، چه در گروه محسّناتی که از آغاز در بالغت هندی وجود داشته و چهه در  

با «)اُپمان»هندی، تشبیه را  است. در بالغتگروه محسّناتی که از مخترعات نویسندگان بوده
گوینهد. در  بها نهون مفتوحهه( مهی    «)اُپمهان »به را اُپمیو( و مشبّهٌ«)/ اُپمِیی»نون مغنونه(، مشبّه را 

اند که علمهای عهرب تشهبیه    تفاوت تشبیه در بالغت هندی و اسالمی، به این نکته توجّه داده
انهد و ادبهای هنهد بهه     تقسهیم نمهوده  را به اعتبار طرفین آن که حسّی یا عقلی یا مختلف باشد 

بهرای گروههی از تشهبیهاتی کهه در بالغهت       .(031: 0212اعتبارات دیگهر)آزاد البلکرامهی،   
تهوان داد. بنها بهر یهک     هندی هسهت، معهادل یها مشهابهی از بالغهت اسهالمی بهه دسهت مهی         

 بندی، تشبیهات در بالغت هندی عبارتند از:گونه
 دۀ ادات تشبیه باشد)معادلِ تشبیه مطلق یا صری (.مُکه اُپمان: تشبیهی که دربردارن -1
 لُپَت اُپمان: تشبیهی که ادات تشهبیه از آن محهذوف باشهد)معادل تشهبیه محهذوف      -0

 االدات(.
به، لوازم و لواحق مشبّه نیهز بهه    مالَو اُپمان: تشبیهی که در آن عالوه بر مشبّه و مشبّهٌ -3

 یباً معادل تشبیه ملفوف(.باشد)تقربه، تشبیه شدهلوازم و لواحق مشبّهٌ
بهه را  به تشبیه کنند و سپس مشبّهٌسِرنکَهال اُپمان: تشبیهی که در آن مشبّه را به مشبّهٌ -2

 به دیگر تشبیه کنند و ... انتهی.  مشبّه قرار داده و به مشبّهٌ
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 به، یک چیز باشد.اَنَنَّی اُپمان: تشبیهی است که در آن مشبّه و مشبّهٌ -2
 باشد.به داشته: تشبیهی که در آن مشبّه فقط یک مشبّهٌاُپمیی اُپمان -0

نام گذاشته و برای آن از جمله بهه ایهن بیهت نظهامی     « تشبیه الشیء بنفسه»آزاد، اَنَنَّی اُپمان را 
 استشهاد
 کرده:

 گزیههن کهردۀ هر دو عالهههم توئی                  
 

 چو تو گر کسی باشد آن ههم تهوئی   
 

 (31: 1310)آزاد بلگرامی، 
آنکه دقیقاً مشخص نموده باشهد معهادل تشهبیه     محمود فتوحی سه نوع از این تشبیهات را بی
نمایهد کهه   مهی  .(122: 1312است)نک. فتوحی، کنایه، تشبیه صری  و تشبیه معکوس دانسته

سِهرنکَهال  »را معهادل تشهبیه کنایهه و    « لُپَهت اُپمهان  »را معادل تشهبیه صهری ،   « مُکه اُپمان»وی 
است. در این صورت، سهو کوچکی روی داده اسهت؛  را معادل تشبیه معکوس دانسته« اُپمان

 چه، تشبیه معکوس در بالغت اسالمی چنین ساختاری دارد:
A=B         ←         B=A 

 در بالغت هندی همخوانی ندارد:« سِرنکَهال اُپمان»و این با ساختار 
D=C      ←        C=B      ←       B=A 

 گذاشت.   نام« تشبیه متتابع»شود این نوع تشبیه را می
ههایی از  را کهه گونهه  « جَدیارته»و « پَرکتیسا نتهابهان»، «بترِکتا لنکار»، میرزاخانعجیب آنکه 

 است!  های شعری آوردهاند، از بخش تشبیهات جدا کرده و در بخش صنعتتشبیه
بنهدی تشهبیهات اسهت    غت هندی اسهاس گونهه  این نیز گفته شود که اعتباراتی که در بال     

داد. ایهن  دسهت شهود سهیاهۀ بلنهدباالیی از انهواع تشهبیه بهه      ای دارد کهه مهی  چنان گسهتردگی 
به اسهت  اند. ماالً اگر ادّعا شود که مشبّه عین مشبّهٌاعتبارات، تقریباً همگی محتوایی و معنایی

 است:« تشبیه البرهان»و برای این برهانی قرار داده شود، 
 لو لم یکرن امحونرا اغرر مبسرم     

 جج

 السرحر  عةما کاو یزداد طیبرا سرا   
 

 (033: 0212)آزاد البلکرامی،  
 است:« تشبیه الذّکر»به، مشبّهْ به یاد آید، یا اگر با دیدن مشبّهٌ

 بر سرِ سروِ سهی، بال تذروی دیهدم 
 

 شکن طهرف کهاله تهو بهه یهادم آمهد       
 ج

 (22: 1310آزاد بلگرامی، )
شود تعداد زیادی از ایهن قبیهل تشهبیهات    کردن مقداری اوق میبینید با هزینهچنانکه می     

مالی ابیهات و ارتبهاطی کهه     -ویژه در شعر سبک هندی به دلیل ویژگی مدّعااختراع کرد. به
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آینهد بالغهتِ   میان طرفین محسوس و معقول ابیات است، اختراع تشهبیهاتِ تهازه کهه خهوش    
 ی نیست. نمونه را با تورّق نویسندۀ این جستار در شعر صائب:هندی باشد کار دشوار

 تشبیه النزول
بههی کهه از متعلّقهات    به نرسد و نهزول کنهد بهه مرتبهه مشهبّهٌ     ست که مشبّه، به مرتبۀ مشبّهٌا آن
 به اوّل باشد. شاهد:مشبّهٌ

 خهههههود را چهههههو آفتههههاب نکهردی بههههه نهههور عههههههشق 

 ههههو سههههایههههه در قهدم آفههههههههتاب بهههههههاش   بهههههاری چه
 

 (0201: 2، ج1301)صائب تبریزی، 
 و یا:

 تشبیه نیناع
 به از جهتی، آن را از جهت دیگر فایدتی نباشد. شاهد:آنست که در رسیدن مشبّه به مشبّهٌ

 چهههههه سهههود از ایههههههنکه چهههههو یهههههوسف عههههزیز خههههواهم شههد      

 بههههه زنهههههدان گهههههذشت و چههههههاهْ تههههههمام     مههههرا کهههههه عمههههر  
 

  ( 0120)همان: 
و همچنانکه تفاوت محیط بر تشبیهات شعر فارسی و عربهی تهفثیر گذاشهته و در جاههایی          

پهذیر سهاخته، تشهبیهات شهعر هنهدی نیهز از       شناسایی خاستگاه تحویرهای شهعری را امکهان  
دبهای برجسهتۀ هنهد بها توّجهه بهه ایهن جهنس         تفثیرات محیطی برکنار نمانده اسهت. یکهی از ا  

 :است کهها بیان داشته«قرارداد»
هرچند تشبیهْ اشتراک دو چیز است در وصفی، لیکن مطلق وصف نیست؛ بلکه آنچه 

کنند به قرارداد آن مردم باشد. ماالً شعرای پارس، رن  طال را تشبیه به روی عاشق می
بیه دهند به خالف پارسیان؛ و تازیان زلف را اینان چشم را به ماهی تش ؛خالف شعرای هند

 (02: 1311)آرزو،  به انگِشت به خالف پارسیان.
معادل اسهتعارۀ محهرّحه در بالغهت اسهالمی اسهت.      « نِگَرجا دهیوسان»در بالغت هندی،      

یها همهان اسهتعاره، بهر مبنهای      « نِگَرجها دهیوسهان  »قابل تفمّل است که در بالغهت هنهدی نیهز    
نگرجها دهیوسهان: ....    »شود و نه بر مبنای مجاز مرسهل:  اش تعریف میشبیهیساخت تژرف

آن النکاری بود که اُپمیو در ضمن اُپمان باشهد و همهان اُپمهان مهذکور شهود و مهراد از آن،       
 (012: 1322میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد، «)اُپمیو باشد.

 های بدیری در بالغت هندی و بالغت اسالمی.  نرت2-0
ز یک نظرگاه در آثهار تطبیقهی بالغهت هنهدی و اسهالمی بها دو گهروه از محّسهنات و         ا
هها کهه   انهد و آن ها که از ابتدا در بالغت هندی وجهود داشهته  های ادبی روبروایم: آنصنعت
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ساخته و پرداختۀ نویسندگان آن آثارند. هر ایهن دو گونهه، در آثهار آزاد بلگرامهی، چهه در      
کهه فارسهی اسهت، محسّهنات و      غوزنن الهنود  ی اسهت و چهه در   کهه عربه   المرجوان  سِبحَۀُ
هها  اند معنایی و محتوایی)چنانکه پیشتر در مهورد تشهبیهات گفتهه شهد(. بسهیار وقهت      صنایعی

واژگهانی محتهوای ابیهات اسهت؛     آنچه که بدان صنعت گفته شده، موضهوع و چکیهدۀ تهک   
 ماالً:شناسی موضوعی. گونه گونهیک

 التو یه
 ه امر کند شخحی را که پس از مر  خواستۀ وی را برآورد:آنست که گویند

 فَإو مُتُّ فَاِنعینی بِما أنرا أولهر ُ  
 جج

 معبردِ  اِبنَةَوَشهقی عَلَیَّ الجَیبَ یا  
 

 (012: 0212)آزاد البلکرامی، 
، «التفهفوّل »، «المهزاح »، «الغبطهه »، «التقهوی »، «التفویهل »ههای  و از همین قبیل است صهنعت      
توانهد  و ... . البته همیشهه تشهخیصِ موضهوع و صهنعتی کهه مهی      « جرّثقیل»، «النذر»، «الغحب»

 نمایندۀ آن باشد آسان نیست. چنانکه این بیت از صائب:
 عشق می چیند ز دلسوزی بالی حسن را

 

 در دل بلبل خلد خاری که در پای گل است 

آزاد «)ثیر کنهد در غیهر او  علّت تفثیر نکند در آنچهه علّهت اوسهت و تهف    »از این رو که در آن 
 است.« االعتساف»(، دارای صنعت 20: 1310بلگرامی، 
در بالغهت هنهدی بهه حسهن     « االعتهذار »و « عکس المخالطه»ها، در جایگاه تطبیق صنعت     

بهه افتنهان.   « التشهبیک »به استخدام؛ و « صرف الخزانه»به اغراق؛ « الخارق»تعلیل ماننده است؛ 
های مشترک بین اد، میرزا خان تعمّدی در حذف محسّنات و صنعتاز آنجا که برخالف آز

ههای هنهدی بهرای    های بیشتری از محسّنات و صهنعت بالغت اسالمی و هندی نداشته، معادل
فارسی را بهه مها شناسهانده اسهت. سهیاهه کهردن تمهامی ایهن          -های عربیمحسّنات و صنعت

 شود:ای میشان اشارهموارد، جاگیر است و به ناگزیر به برخی
جَمکالنکار: تکرار لف)ِ هر تُک)محراع( در آن تُک با اختالف معنا)معادل جناس  .1

 تام(. 
سَکارَن اُت پریچها: شاعر توطئه کنهد و آن را بها توجیهه پهذیرفتنی گرداند)حسهن       .0

 تعلیل(.

اَنُکَرمان النکار: در صدرکالم اکر چند چیز کنند و به ترتیب وصف ههر کهدام را    .3
 ل لفّ و نشر مرتّب(. بیاورند)معاد

سَندِیها لنکار: در دو چیز تردید کنند و سخن به شکّ و ظنّ گویند)معادل تجاههل   .2
 العارف(. 
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سَرب توبَهدرا النکار: حروف یک لف) را منقلب کنند، همان لف) حاصل شهود بها    .2
 همان معنا)معادل قلب مستوی(.

ع( در نیمهه دیگهر؛ یها    سِنکهاو لوکن النکار: باز آوردن الفاظ یک نیمۀ تُک)محهرا  .0
 الفاظ یک تُک در تُک دیگر)معادل طرد و عکس(.

ههای  انهد، امّها در قیهاس بها صهنعت     تعدادی صنعت نیز هستند کهه از مخترعهات نویسهنده        
ههایی از ردالعجهز   اختراعی آزاد بلگرامی ابتکار و اوق چندانی درِ شهان نیسهت و رونوشهت   

 اند. علی الحّدر، ترصیع و انواع قلب
 . جات بَرنَن النکار2-0-0

آمد و باور آن بود شعر به شمار می  ، جوهرۀ اصلی«تحویر»یا « خیال»تا چند دهه پیشتر 
انگیزی، جنبۀ خیالی آن را بگیریم، جز سهخنی سهاده و عهادّی    اگر از هر شعر مؤثّر و دل»که 

بها  ( 2: 1312، شفیعی کهدکنی «).ماندکس قابل شنیدن است، چیزی باقی نمیکه از زبان همه
ههای نهوینِ   ، گهزاره (Literariness)ههای ادبیّهت  های فرمالیستی و تغییر شاخصانتشار نظریه

زدایی و هنجارگریزی تا مدّتی)و برای برخی تا اکنون(، جای خیهال  رستاخیز زبانی، آشنایی
رّه کهه  و تحویر را گرفت. با وجود این، همچنان بنا بر معاییری میان زبان ادبی و زبهان روزمه  

شود. طرفه آنکه در بین صهنایع هنهدی،   دهد، تفاوت گذاشته میبه واقعیّت بیرونی ارجاع می
شهود بهه   صنعتی هست که بر از میان برداشتن فاصلۀ شعر با واقعیّت داللت دارد و پیشنهاد می

ود النکاری به »سازی گردد. بنا به تعریف میرزاخان، جات برنن النکار، معادل« بیان رئالیستی»
سهاخته و پرداختهْه بالمبالغهه و اغهراق  بیهان واقهع باشهد؛        که سخن بی تکلّف و تحرّف و بهی 

 است:چنانکه محنّف کتاب گفته
 کشیده سهرمه بهه چشهم و بهه زلهف شهانه زده      

 «شراب خهورده نگهار آمهد و بهه بهزم نشسهت      
 

 ( 012: 1322)میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد، 

 . دِیپَنِیادُوار النکار2-0-2
ای در بالغهت اسهالمی ندارنهد و در    هایی هست که برابرنههاده در بالغت هندی صنعت
هها بههره بهرد. مهاالً مها بیهت زیهر را کهه در آن واژۀ         شود از آنتحلیل بدیعی شعر فارسی می

، هم در پیوند با ماقبل و ههم در پیونهد بها مابعهد خوانهده توانهد شهد و ههر بهار معنهای           «باقی»
 دانیم:می« خوانیدوگانه»قابل  دیگری تواند داشت،

 عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده
 

 همهه فهانی دانسهت    بهاقی بجز از عشق تو  
 

  (112: 1300)حاف)، 
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دادن بهه چنهین شهگردی    ، بهرای توجّهه  دِیپَنِیادُوار النکهار حال آنکه در بالغت هندی، صنعت 
دِیپَنِیهادُوار النکهار   ست داده شده، ای که به دساخته شده است. بنا بر تعریف و شواهد هندی

های ماقبل و مابعد خود ملحهق  ای را به کار ببرد که با دو معنا به عبارتآنست که شاعر واژه
 .تواند شد

 شناسی(. نایکابهید)مرشوق2-5
 ماننهد نیهز  « بهیهد »اسهت.  « مرد»به معنای « نایک»و « زن»به معنای « نایکا»در زبان هندی 

شناسهی،  است. البته در برابرنهادنِ نایکابهید بهه معشهوق  « دانش»، به معنای «دوی»و « ودا»واژۀ 
ادبی صورت گرفته. چه، در فرهن  و ادب  -های فرهنگیای با توجّه به تفاوتگیریآسان

غنایی هندی، زن در مقام عاشقی است و مرد در مقام معشهوقی؛ بیتهابی و نیهاز از جانهب زن     
مرد. اواّلً بهه دالیلهی کهه پهرداختن بهدانها بیهرون از مجهال ایهن         است و عتاب و ناز از جانب 

شناسهی مهذکّر در ادبیهات فارسهی بازتهابی      جستار است، شاهدبازی و عشق مهذکّر و زیبهایی  
های انگلیسی و عربی، در زبان فارسیْ مؤنّهث و مهذکّر   انکارناشدنی دارد. ثانیاً برخالف زبان

کنهد کهه تخاطهب بها     یار جاهها زبهان مشهخّص نمهی    های دستوری جداگانه ندارد و بسشناسه
گهاه کهلّ ادبیهات    معشوق مذکّر است یا معشوق مؤنّث. برآیند این مسهائل باعهث شهده کهه     

فارسی به ارتکاب این علّت و ابتال بهدین آفهت مهتّهم گردیهده و نکوهیهده شهود. چندانکهه        
ههای  هندی، در عاشقانههای عربی و اند که برخالف عاشقانهادبای هندی آشکارا بیان داشته

فارسی و ترکی، خطاب با یار اَمرد و معشوق مذّکر است)میرزاخان ابهن فخرالهدّین محمّهد،    
ههای  (. بنها بهر تفهاوت   110: 1310؛ آزاد بلگرامی، 321: 0212؛ آزاد البلکرامی، 001: 1322

شده و ایهن  یادشده، در برگردان عربی و فارسی نایکابهید مخاطب تغزّالت کلّاً مؤنّث گرفته 
 مخاطب مؤنّث در مقام معشوقی است، نه عاشقی.  

در نایکابهید نیز مانند النکار هندی، گرایش به سوی مسائل معنایی و تجریدی اسهت، و  
نه چندان به سوی مسائل صوری و تَنی. ادبهای هنهد در انتقهال ایهن فهن بهه عربهی و فارسهی،         

و سال و شیوۀ رفتهار بها یهار و ماننهد      معشوق مؤنّث را بنا بر خحایص اخالقی و روحی و سنّ
ها، به انواعی مال صالحه، طالحه، بیتیه، سوقیه، صغیره، غافله، باکره، ثیّبه، شاکیه، رامهزه،  این

انهد. مهاالً مضهطربه،    بنهدی نمهوده  مضطربه، منهرّه، طارقه، حاضره، مترجّیه، نادمه و ... تقسهیم 
رود؛ اگهر ایهن رفهتن در روز باشهد، نایکها       نایکایی را گویند که با کمال شوق جانب نایهک 

منهرّه)از انهار به معنای به روز درآمدن( و اگر در شب باشد، نایکا طارقه)از طروق به معنای 
 به شب آمدن( باشد:

 حجهاب آمد سحر به خانۀ من یهار بهی   ●
 

 امههروز از کههدام طههرف سههر زد آفتههاب    
 

 شهههههیر ماهتهههههاب شهههههکّرین گردیهههههد   حجابشب که آن شیرین لب آمد بی ●
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ههای  شود سیاهۀ بلندباالیی از نایکابهید ترتیب داد و گونهچنانکه می بینید بدین نحو می
شناسهی صهوری معشهوق    زیادی استخراج کرد و بر آن افزود. اگر دربارۀ گردآوری زیبهایی 

شناسهی  بهود، در واکهاوی تطبیقهی بها زیبهایی     در ادبیات هندی نیز کوششهی صهورت گرفتهه   
ههای جهالبی رسهید و دریافهت کهه تفهاوت فضهاهای        شهد بهه نتیجهه   فارسی مهی  معشوق شعر

ههها از مقولههۀ زیبههایی و تفههاوت التههذاا    اجتمههاعی و فرهنگههی چگونههه بههر تفههاوت ادراک   
شناسانه از معشوق تفثیر گذاشته و تغییرات این مسائل در طیّ زمهان چگونهه و چقهدر    زیبایی
، تنها اثری که تها حهدودی از ایهن    «سراپانامه»اتِ است. در فارسی، گذشته از اشعار و ابیبوده

الدّین رامی است. رامهی  ق.( شرف 121)حدود انیس الرشّاقآورد، نظرگاه انتظارمان را برمی
آفرین و استادان باریک بین از کاهرت معهانی و غایهت    شعرای سخن»با یادکرد این نکته که 

(، اوصهاف  3: 1302انهد)رامی،  «انیهده سخندانی، سراپای معشوق را بر نوزده باب مبوّب گرد
دسهت  هها شهواهدی از شهعر فارسهی بهه     حسن معشوق را زیر نوزده باب بررسیده و بهرای آن 

 است.  داده
 
 گیری. نتیجه3

اش، یکهی از  در تکوین بالغهت اسهالمی، چهه در نمهود عربهی و چهه در نمهود فارسهی        
بهه وجهود آمهدنِ تعامهل میهان       هایی که نشاید از نظر دور بماند، جریانی است کهه بها  جریان

فرهن  و ادبیات هندی با فرهن  و ادبیات عربی و فارسی در دورۀ صفوی/ تیموری شکل 
گرفت و آن، جریان تطبیق بالغت هنهدی)النکار( بها بالغهت اسهالمی و برگردانهدن مسهائل       
بیانی و بدیعی از هندی به عربی و فارسی است. شهیوۀ کهار تقریبهًا چنهان اسهت کهه پهس از        

ها شواهدی از شعر این دو زبهان  تعریف آرایۀ بالغی هندی به زبان عربی و فارسی، برای آن
شود. این جریان، دو چهرۀ شاخص دارد: میرزاخان ابن فخرالدّین محمّهد و  به دست داده می

 میرغالمعلی آزاد بلگرامی.
حسّهنات و  شهود کهه برخهی م   با نگاهی تطبیقی به بالغهت هنهدی و اسهالمی دریافتهه مهی          
های بالغی خاصّ بالغت اسالمی، برخی خاصّ بالغت هندی و برخی مشترک میهان  صنعت
های هندی نیز در بالغت اسهالمی بهدون   هاست. هرچند که گاه همان محسّنات و صنعتآن
های تشبیه، عکس المخالطه، صرف الخزانه، االعتهذار،  ازاء نیست؛ مانند تعدادی از گونهمابه

انهد، امّها بهرای    هایی نیز هستند که در بالغت اسالمی مطرح نبهوده یک. صنعتالخارق، التشب
شهد. از ایهن قبیهل اسهت صهنعت      تهوان منهد مهی  هها بههره  تحلیل بدیعی نهوعی از ابیهات از آن  

توان بدین نکته پی برد کهه  دِیپَنِیادُوار النکار. همچنین در تطبیق بالغت هندی و اسالمی، می
گردنهد تها   ی، عمدتاً پیرامون مسائل محتوایی و معنایی ابیات میهای هندمحسّنات و صنعت

 مسائل صوری و لفظی.
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را بهه علهم النسهوان یها     تهوان آن ای نیز با نام نایکابهید دارد کهه مهی  آیهبالغت هندی، پی     
شناسی برابر نهاد. در این حوزه باز بر بنیاد همهان محتهواگرایی و معنهاگرایی غالهب،     معشوق
شناسهی و  عری از جهت خحائل نفسانی و سنّ و سال و نحهوۀ رفتهار بها یهار، گونهه     معشوق ش
ههای  است. در برگردان نایکابهیهد بهه عربهی و فارسهی، بها توّجهه بهه تفهاوت        گذاری شدهنام

اجتمهاعی و فرهنگههی، در مقهام عاشههقی یها معشههوقی نایکها)زن( و جنسههیّت معشهوق، ایجههاد      
 تغییراتی، ناگزیر است. 
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