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زیبارویان و بتکدههای چین در فرهنگ و ادب عامیانه ایران
امنه ابراهیمی

 چکیده
بازتاب آرسان سرزسین وسیع و سردم چین در ادبیا ق یم ایران چیه در ادبییا نوالیهگیرا و چیه در
ادب عاسه ،پررنگ و قاب س حظه است .داهبههیای طالیعی و تجیاری و فرهنگی چیین و دوری و
دسترس ناپایری و ع م بروز دنگ و ستیز سیان دو سرزسین از سوضیوعات سرییوب سی کیود کیه
توده ب ین سرزسین را نزد ایرانیان بییار پررنیگ سی کیرد .در ایین سییان ،وبروییان و زیالاروییان و
بت

های چین نیز از ودو آرسان و پرکشش است که در حافظه دمع ا ایرانیان سانی گاری اصی

داکته و زسینه یالپردازیهای را در نثر و نظم فیراهم آورد اسیت؛ افیزون بیر آن ،ادبییا داسیتان
کفاه و س توب ،دایگا ویژ ای دارد .چگونگ بازتاب این سهم در سنابع داسیتان عاسیانیه ،پرسی
اصل پژوه

پی ا روست .توده ب ین سوضون و ریشهیاب آن برسا ته ک ن چنین ههنیت آرسیان

و تیثیرپایری از فرهنگ چین را نزد ایرانیان در ادوار سوتلف باز س تابان  .این تیثیر گوییای سیتن نگیا
زیالای کناسانه داسعه ایران است و از نوع تاریخ فرهنگ در وده ههن سون س گوی  .در اینجا بیا
روش کتابوانهای و با نظر به پیشینه بازتاب یافتن زیالاروییان و بت ی هیای چیین در ان یشیه ادبیا بیه
داستانهای سنتوب از قرن کشم تیا دوازدهیم پردا تیه کی اسیت .داسیتانهیای از هیر قیرن کیه
بازگوکنن نمادین از ان یشه دمع و ههنیت زیالای کناسانه سردم است و بی گمیان همچیون رکیته
زنجیری سعنادار در فرهنگ عاسه ایرانیان ود س نمایان .
واژگان کلیدی:
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مقدمه
ارتبا میان دو ترزمین ایران و چین ارتباای ات کهن و تثثیرگرار که از جوانب
مخهلف قابل بررتی و مطالعه ات  .اننته از مهتون مخهلتف برمتیایتد ایتن اتت کته
ترزمین چین در نرر ایرانیان از جه تجاری و فرهنگی مورد توجته اتت و در برختی
ادوار به دلیل نزدیکی و ییوند تیاتی بیشهر بسیار یررنگ اتت  .یتک تتویه فرهنگتی
مورد نرر ایرانیان وجود بهخانههای معرو و زیبارویانی ات که چشم هر نرارهگری را
خیره می کرده ات  .این عن ر قابل درنگ در تاریخ و فرهنگ چین در فرهنگ متا و در
مهون اد عامیانه جلوهگر ات و یک بخا برجسهه از نفوذ فرهنگ چتین در ایتران را
ان هم از زاویه زیباییشناتانه اشکار میکند.
در باره ییشینه یژوها باید گف که تتاکنون موضتوع هاضتر در مهتون داتتهانی
بررتی نشده ات  .تنها در مقاالتی چون" :چین و چینیتان در هماتت ملتی ایرانیتان"
"جرابی های چین در شعر یارتی تاریخ میانه ایران" و "بازتا های ادبی ایتین بتودا در
ایران ات می" امده ات که نویسندگانشان به مهون ادبی و جیرافیایی یرداخههانتد .6از
این رو در هد امکان از تکرار این مقاالت خودداری خواهتد شتد و بته فراختور بحتث در
بخا ییشینه نررگاه زیبایی شناتی ایرانیان با محوری چین به مهونی که محل رجوع
نویسندگان این مقاالت نبوده ات

توجه خواهد شد.

پیشینه انعکاس زیبارویان و بتکدهها چین در ادب فارسی
یس از انکه ایین بودا به وتیل راه های تجاری از هند به چین و دیگر ترزمینها
راه یاف

به تبع ان بهکده هایی نیز برای ییروان این ایین ایجاد شد؛ بهکدههتایی کته

محل یرتها ت اویر زیبتایی از بهتان بتودا بتود ت تاویری کته بتر دتت

برتترین و

 .6نویسندگان مقاالت به ترتیب :دکهر من ور رتهگار فسائی دکهر عطاه اهلل هسنی و تورن ملیکیان شیروانی.
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زبردت ترین ت ویرتازان و نقاشان نقا متی شتد و چشتم هتر تماشتاگری را خیتره
میداش  6.این مهم تبب تاز ان شد که ب

(به عنتوان نمتاد زیبتایی و زیبارویتان

بهگران و بهکده های چین (و گاه خهن و خها  2در بسیاری از مهون ادبی جیرافیتایی و
نیز تفرنامهها بازتا یابد.

1

ایین بودا به جه شباه با اراء صوفیان ایران تثثیر قابل م هرهای را بر اندیشته
و اد انها گرارد .برخی اوردن ب را که در اد فارتیِ صوفیه و غیرصتوفیه بارهتا بته
عنوان نمادی از زیبایی ارمانی به کار رفهه ات

برگرفهه از ناد بتودا و ت تویر بت هتای

بودایی قلمداد کنند .از توی دیگر در نقاشتیهتای ایتران نمودهتایی از فرهنتگ و هنتر
بودایی م هره میشود از جمله ت ویر ماهرویان و زیبارویانی با چشمان بادامی ابروانی
کمانی و لبانی عقیق رنگ و لبخندی اراد بخا که نشان تثثیریتریری از شتکل ظتاهری
ب های بودایی ات  6.افزون بر ان چهره مردد چین از نرر مسافران و تاجران ایرانی در
تفرنامهها زیبا ت ویر شده ات  .از جمله در کها "اخبار ال ین و الهنتد" کته از نیمت
اول قرن چهارد هجری برجای مانده ات نیتز در بتاره ظتاهر متردد چتین و زنتانشتان
میخوانیم که« :مردمان چین زیبارو و قد بلند و تفید رو و یاکیزهاند و مهمایل به تترخ
روی اند .تیاه ترین موی مردمند و زنانشان موهای خود را یش ترشان رها متیکننتد»
(تیرافی  . 11 :6126بیتردید این مهم نیز زیبایی چینیان را در ذهنی مشتاهدهگتران
دو چندان میتاخهه ات  .زیباییای که در وجهی در تطگ جامعه و در وجهی دیگتر در
بهکدهها به ارزی نمادین قابل مشاهده بوده ات .

 .6گفهنی ات که در دورهای بهخانهها جزو جهیزی دخهر ملک چین قرار میگرفهه ات  .در تاریخ بختارا یتیا از
ورود ات د امده ات  «:و چون دخهر ملک چین را به بخارا عروس اوردند اندر جهاز او بهخانهای اوردنتد از چتین
و این بهخانه را به رامهین نهادند» (رامهین شهری ات (نرشخی 61 :6111
 .2در اثاری که در یی خواهد امد به جز چین از خها و خهن نیز تخن گفهه شده ات  .خها از بخاهتای شتمالی
و شمال غربی چین در زمان هکوم ترکان ات و خهن شهری در مسیر راه ابریشم بوده ات .
 .1نرشخی 626 :6111و12؛ خطایی 221 :6116و211
4. http://www.iranicaonline.org/articles/buddhism-ii
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انعکاس جزئیات زیبایی چینی در قابوس نامه نیز مندرن ات ؛ بر اتتاس تتخنانی
که از زیبارویان چینی در این اثر میرود باید گفت از منرتر ایرانیتان زیبتایی چشتم و
بینی و لب زنان چین به زیبایی ترکی نزدیک ات و زیبایی هندی با ان مهفاوت اتت .
عن رالمعالی زیبارویان کنیز چین را چنین توصیف میکند:
«و به جمع معلود کنند که از ترک نیکویی به تفسیر و زشت بتیتفستیر نخیتزد و
هندو به ضدّ این ات

چنانکه چون در ترکی نگاه کنی تری بزر

بود و روی یهتن و

چشمهای تنگ و بینی یخچ [یعنی یهن] و لب و دندان نه نیکو چون یک یک را بنگری
به ذات خویا نه نیکو بود ولکن چون همه را به جمع بنگری صورتی بود تخ نیکو و
صورت هندوان به خ

این ات  .چون یک یک را بنگتری هتر یکتی بته ذات ختویا

تخ نیکو نمایتد ولکتن چتون بته جمتع در او نگتری چتون صتورت ترکتان ننمایتد»
(عن رالمعالی . 665 :6152
شاهنامه به عنوان اثری که با هافره جمعی ایرانیان ارتبتاای محکتم دارد اثتر درختور
توجهی ات که باید بدان نیک نگریس  .در این اثر تهر که فردوتی ارتبا چین و ایتران
را به زمان تور یسر فریدون میرتاند زمانی که فریدون چین را بته تتور وامتیگترارد از بت
چین به عنوان معیار زیبایی نزد زنان ایران تخن گفهه اتت " :بت ارای چتون او نبینتد بته
چین بر او ماه و یروین کنند افرین وی" (فردوتتی  . 631 :6126در زمتان عروتتی دخهتر
خاقان چین با انوشیروان دخهر بدون ارایا و زیور توصیف شده و زیبتاییاش زیبتایی الهتی
دانسهه شده ات (همان  . 626همننین در مورد بهکدهها و ب یرتهی فردوتی میتتراید:
همه دش بینی بیاراتهه چو بهخانه چین یر از خواتهه (همان . 626
داتهان ویتس و رامتین نیتز هتائز عناصتری از زمانته نویستنده اتت ؛ از ان رو کته
نشانههایی از ب و بهگران در ان هس  :نخسهین روز بنشس ان یری روی یر از ناز و یتر
از رنگ و یر از بوی میان گنبد تر بر دو ییکر نگاریده به زرین نقا بهگر .توصیفات یتس
از این نیز با توصیفاتی که از کاخی میرود که محتل بهتان اتت

متیتتوان ایتن گمانته را

مطرآ کرد که این کاخ همانند وهارههای بودایی شرق ایران ات (تورن . 216 :6113
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همننین در اثر نرامی که برگرفهه از داتهانهای عامه ات

از زیبتایی چینتی بته

عنوان زیبایی ارمانی تخن رفهه ات  .نرامی در اتکندرنامه توصیفی از کنیتز زیبتاروی
چینی اتکندر اورده ات که قابل توجه ات  .از زبان کنیز در برابتر اتتکندر در وصتف
زیبایی بینریرش میشنویم :بدین اتمانی زمتین تتواد ز چیتنم ولتی درد چتین تتواد
(نرامی  256 :6126و در جایی دیگر خطا به نگار و معشوق ختود کته چهترهاش از
زیبایی چینی برخوردار ات و از شمال چین جایگاه قبایل ترک برخاتهه ات

چنتین

میتراید :مکن ترکی ای ترک چینی نگار بیا تاعهی چین در ابرو میتار (همتان 212
نرامی در هف ییکر از کنیز زیباروی بهراد نیز به عنوان کنیزک چینی رو زیبارو شرهی
به دت میدهد (همان  512و. 511
خواجوی کرمانی در منرومه عرفانی همای و همایون که با ییرنگ و رنتگ و بتویی از
داتهان های عامیانه یرداخهه ات ؛ عاشق شتدن همتای یستر یادشتاه شتاد کته نستب بته
کیانیان میرتاند را بر همایون دخهر فیفور چین اورده اتت  .همتای بتا ورود بته کتاخی
ت ویری از دخهر فیور چین را بر هریری زرنگار میبیند و دل میبازد .از ایتن رو راه چتین
را یی میگیرد :به چین شود که فال همایون شود ز ماه رخا مهرت افزون شود بته چتین
زلف دلبر توانی کشید که از چین شود نافه چین یدید (خواجتوی کرمتانی  11 :6162و در
شعر صوفیانه شاه نعم اهلل ولی امده ات  :در خهن با زلف تو گردد زند مشک خها چتین
زلف ابروی او به یک متویی بترد (شتاه نعمت اهلل ولتی  211 :6121و در جتایی دیگتر
میتراید :چین زلفا صبا دهد بر باد این خطا بین که میرود در چین (همان . 111
در شعر عارفانه و عاشقانه هافظ با قلم رندانهاش از"خطا" میخوانیم خطایی که بته بتا
یک ام ء به دو معنی به کار رفهه ات  :ان ترک یرینهره که دوش از بتر متا رفت

ایتا چته

خطا دید که از راه خطا رف (هافظ  . 22 :6126چنانکه مشخص اتت خطتای نخست بته
معنی اشهباه و خطای دود همان ترزمین خطات  .همننین شاعر یارتتیگتوی امیرخسترو
دهلوی که یدرش اهل خهات و خود زاده هند نیز به چتین تتوجهی ایتن چنتین دارد :بتاز
اروزی ان ب چین میکند مرا معلود شد که فهنه کمین میکند مرا (دهلوی . 61 :6116
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در اثر وهشی بافقی فرهاد و شیرینِ نیمه تماما نیز شاهد ان هسهیم کته کشتور
چین همنون ترزمینی ارمانی و زیبارویانا نمونهای ارمانی از زیباییاند .وی در وصف
دلهنگی شیرین می تراید :اگر چین ات اگر بهخان چین بود زندان چو خوشدل نیس
شیرین (وهشی بافقی  . 626 :6116بت در اثتر او همتان معشتوق و محبتو اتت و
ب یرت عاشق بیقرار ات  :منم چینی و چین در ب یرتهی بود مشهور چون بتا بتاده
مسهی (همان  561و در دیوان نشا اصفهانی در قرن دوازدهتم هجتری قمتری امتده
ات  :بهگر چین که ب از تنگ بر ارد یا تتیم کتو کته بینتد صتنم تتیمهن تتنگین
دل(نشا اصفهانی 612 :6113
نگاهی به زیبارویان چین در چند داستان عامیانه منتخب
خوات

زیبایی همنون گرایا و خواتتهی الهتی و ابیعتی در زمتره مهتمتترین

خوات های انسان و بویژه زنان اتت  .در تتطگ واقعیت هیتات اجهمتاعی و فرهنگتی
تعریف از زیبایی کسی و زیبا دانسهن فردی به زاوی زیباشناتانه شتخص بستهگی دارد و
از تویی وابسهگی بسیاری به معیارها و خ وصیاتی دارد که برامتده از ذهنیت جمعتی
ات

و در وجهی مانا و دیرتال ات  .بر این اتاس زیبایی در تطگ ارمانی با نمادهایی

گره می خورد که اغلب دت نیافهنی ات و صورتی نمادین و مثتالی دارد صتورتی کته
عینیهی در اذهان دارد؛ چنانکه تا بدین جا امتده اتت

یتک معیتار مشتخص و روشتن

زیبایی نزد ایرانیان زیبایی چینی ات .
نخسهین داتهان عامیانه و نقالی شده برجای مانده از درازنای تتاریخ داتتهانتترایی
ایرانیان تمک عیار ات  .تمک عیار از معرو ترین هجیمترین و مهمترین داتهانهتای
عامیانه و عیارانهای ات که امروزه به دت ما رتیده ات  .رویدادهای این اثر در چتین و
ماچین و هلب و جزایر و مکانهایی ناشناخهه و خیتالی متیگتررد .دو جلتد اول ایتن اثتر
مربو به شرآ رویدادهای زندگی مرزبانشاه یادشاه هلتب و یسترش خورشیدشتاه اتت و
جلد تود چهارد و ینجم به هوادث زندگی فرخ روز یسر خورشیدشاه اخه اص دارد.
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در تمک عیار ارجانی ویژگی هایی ختاص و مهعتین را در چهتره و انتداد و لبتاس
مهیری دخهر فیفور چین برمیشمرد و زیبایی او را با جزئیات عینی میبخشد .او ع وه
بر زیبایی ظاهر تهیره یا مسهوره و یاکدامن اتت (ارجتانی  11 6 :6161و ایتن مهتم
نشانی ات بر این که تنها زیبایی ظاهری مد نرر نیس  .اما اینکه مته یتری بته عنتوان
زیباروی از ترزمین چین معرفی میشود هائز اهمی ات و نقشمند شدن دخهتری از
کته در

ترزمین چین به روشنی بازگوکننده معیاری ارمانی در بیان زیبایی زنانته اتت
نررگاه ایرانیان همنون معیار زیبایی جای دارد.

چنانکه اشاره شد والی خهن نیز دارای زیبارویانی معرو بوده ات که در اد فارتتی
بازتا ان روشن ات ؛ در بخهیارنامه زیبایی دخهر خهنی بدینتان توصیف شده ات :
«شاه خهن را دخهری ات که امروز در بسیط عالم به جمال او ادمی زاده نیست
افهابیس در صورت بشری و هوریس در هیثت ادمی

گل رنگ از رخسار او متیبترد

و شکر را ه وت از گفهار او هاصل میشود .هوراء انسیه و عررای قدتتیه از وی رشتک
میبرند .خطبه هسن او بر ذروه منابر ات و افترین شتوق او در دل مفتاخر تت این»
(مروزی . 626 :665
روشن ات که نویسنده بر اتاس تویه اخ قی که به اثر خود داده ات

از وصتف

جزئیات تنانه زیبایی زنان هرر میکند و به نوعی تناتب و نمتادین بتودن وجته زیبتایی
برخی از اعیاء بسنده کرده ات و دخهر خهنی را همسان با یری به شکل ادد میداند.
اتکندرنامه میان قترن ششتم تتا هشتهم هجتری قمتری روایهتی فارتتی اتت از
کالیسهنس دروغین نخسهین کسی که اثری در با اتکندر و تاریخ یونان نوشهه اتت .
نستتخه موجتتود ایتتن داتتتهان از تتتلطن دارا در ایتتران اغتتاز متتیشتتود و بتتا شتترآ
لشکرکشی های اتتکندر در جهتان تتا برختورد وی بتا یتاقوت ملتک یتیا متیرود .در
اتکندرنامه یس از امدن اتکندر به چین شتاهد تعریتف زیبتایی همستر خاقتان چتین
نیسهیم .اما از کنیزکانی "هور العین" چینی صحب شده ات که مهر تثییدی ات بتر
اننه که تاکنون از ان تخن گفهه شده ات (اتکندرنامه  . 266 :6121چنانکه روشن
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ات

عبارت هورالعین که در قران مجید نیز از ان یاد میشود بیانگر زنانی تیاه چشتم

و باکره ات

که در بهش

همنشین مردان یارتا می شوند .هتور جمتع اَهتور و هرتوراء

کسی ات کت ه تتیاهی چشتما کتام ً مشتکی و تتفیدی ان کتام ً شتفا اتت و
یلک هایی باریک همنون اهو دارد و گاهی نیز به زنان تتفید چهتره و تتفید بتدن نیتز
گفهه میشود .عین نیز جمع اَعین و عریناء به معنی "درش چشم" اتت و از انجتا کته
بیشهرین زیبائی انسان در چشمان اوت

این مهم در زیبایی تثکید شتده اتت (مکتارد

شیرازی . 262 26 :6113
بهراد و گلنداد برجای مانده از قرن نهم هجری قمری با تهمایه داتهانهتای عامیانته
منرومه عاشقانهای ات که شرآ دلباخهن یسر یادشاه رود بهراد بر دخهتر یادشتاه چتین
گلنداد را باز میگوید .این اثر رنگ و بویی عرفانی دارد و با اثر نرامی به همین ناد مهفتاوت
ات  .در این اثر نقشمند شدن زیبارویی چون گلنداد دخهر فیفور چین را که هتم زیبتایی
چینی و ترکی و هم خ ی ههای زیبایی هنتدی را دارد شتاهد هستهیم و گتاه زیبتایی او
فراتر از این هد نیز دانسهه شده ات  .در واقع ت ویر گلنداد چهره نمتودن زنتی اتت بته
وجهی ارمانی که جامع معیارهای زیبایی ات که در فرهنگ ایران رخنه نموده ات :
«ورا یک دخهری چون مشهری بود که هسنا رشک ماه خاوری بود به یرده دخهتری
چون ماه تابان نشسهه بود در ایوان تلطان اگر مانند خالا نقا بسهی ز رشتک او قلتم در
هم شکسهی نقا از رخ اگر یک دد گشادی دو صد عاشق به یک دد جان بدادی هتزاران
فهنه در جادوی مسها هزاران فن به زلفین رشکسها لبا میگون و مویا عنبرین بتود
رخا رشک نگارتهان چین بود میانا خط نامعلود بودی دهانا نقطه موهود بودی
به برن گوهرش دو نقا بندی به زیر هر خم زلفا کمندی به قام تترو بستهان ارد
بود چو قدّ عاشقان ابروش خم بود به زیر ابروانا چشم یتر فتن دو هنتدو کترده در
محرا مسکن هیات لعل ان خیر خجسهه کنار چشمه هیوان نشستهه بته رویتا
بود ابر ات الی رخا بودی چو بدر نو ه لی اگر نقشا بدیدی فرهاد برفهی صورت
شیرینا از یاد اگر خسرو به لعلا راه بردی ز شکّر نتاد شتیرینی نکتردی ز رشتک
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هسن او در دیر گفهار شکسهندی ب گنجی زرکار یکی ق ر معّت دا جتان گشتاده
غرفه ای در روی میدان رخا نقا نشان کفر و ات د ب هندو بد و اتما گلنداد»
(صافی . 55-51 :6121
در جایی دیگر صافی از زبان بهراد گلنداد را "ترک یریوش"خوانده (همتان 621
که به گونهای ترکیب زیبایی ترکی -چینتی و یتریرویتی در نرتر اتت و تفتاوت قابتل
م هره وی با دیگر زنان تا بدین جا ابروی خمیده ات کته در متورد دیگتران کمتان و
ااق امده ات .
رتهم نامه قرن61هجری قمری اثری ات با بن مایهای عامیانته کته در شتهر نجتف
شنیده شده ات  .این اثر مشهمل بر دو قسم ات  :بخا اول مربو به مستلمان شتدن
رتهم بر دت هیرت علی (ع و بخا دود مربو به معجزه نامه از متوالی مهقیتان کته
در ماجرایی عاشقانه نقاتاز میشود .در این اثر نیز بار دیگر زیبایی دخهران چتین معیتار
زیبارویی ارمانی ات

دخهر شاه خها از لحاظ خ وصیات جسمی چنین معرفی میشود:

«رخی ماننده قرص قمر داش
دندان گهر داش

جمال از هر چه گویی بیشهر داش

لعلا گفهگوی عشق تیرا
ا

دو زلفی بر مثل مشکتتر داشت

ز چشم مس او بنمتود متینتا

ز چین هر دو زلفا زهره بیتا

فهاده گه در اتا گاه در ا

لبتی چتون لعتل و
ز

ز خورشید جمالا متاه در

نگار گل عرار ماهرویی گل از گلزار هسنا یترده بتویی

از ان شهرت در نکویی به یک دد از کمند زلف مشکین براوردی فیان از جان شتیرین از
ان هسن و جمل و عزو تمکین اتیر او شده شهزاده چین» (رتهم نامه . 63-21 :6121
گفهنی ات که افزون بر این زیبایی اخ قی وی نیتز بتا خ وصتیات وفتاداری و صتفا
توصیف شده ات (همان  63و بنابراین زیبایی ظاهری و معنوی در کنار هم قرار میگیرد.
منوچهرخان هکیم در اتتکندرنامه نقتالی قترن یتازدهم -اثتری مهعلتق بته دوران
صفویه -نیز به زیبایی چینی توجه دارد .در این داتهان شرآ کشورگشاییهتای اتتکندر
ات که به عنوان شاهی ایرانی و مسلمان بتا دشتمنان کته اغلتب کتافر و بت یرتتهند
میتهیزد و یس از ییروزی بر جای بهخانهها مسجد بنا میکند.
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قمررخ هاکم ونهدیک چنین توصیف شده ات :
«یری ییکر بهی شیرین زبانی برای بردن دل عقل و جانی دو چشم مسها اندر
تحرتازی غزاالن خهن را داده بازی قدش مانند ترو بوتهان بود رخا گلگون بته
رنگ ارغوان بود ز رخسارش ید و بییا نمودی ز خوبی گوی خوبی در ربودی ز ختط
بر گرد ان مه مشکتر بود به معنی فهنه دور قمر بود بیاض گردنا چون صبگ یر نور
ز نور العها نوراً علی نور دو تاعد تیم او چون نقره خاد شکسهه گردن کردان ایاد
کمرباریک چون موی و قوی یش

به مانند بلور تتر ده انگشت

بتدی فرخنتده رأی و

نیک مقدد به خوبی بود در عالم مسلّم زبان خامه شتد در وصتف او الل بته روز رزد
بود چون رتهم زال» (منوچهرخان . 26 :6122
در قرن دوازدهم هجری قمری فلک نازنامه در زمره داتهانهای شفاهی منرتود و
عامه یسند ات

و به تبک خسرو و شیرین نرامی تروده شده ات  .داتهان مربو بته

هوادث زندگی فلک ناز شاهزادهای م ری ات که در اثر عشتق بتر افهتا دخهتر شتاه
مشرق به تفر میرود و خطرات و هوادثی را یش تر میگرارد.
در این مهن زیبایی گل دخهر ازاد شاه خهن چنین توصیف شده ات :
« بسان ماه کاندر یرده باشد بسا خرمی گسهرده باشد به دل بردن چتو زلفتا
را دهد تا

ز دل اراد از چشمان برد خوا

رونق خوبان خلّخ

6

رخ چتون افهتا ان یتری رخ شکستهه

تتاه غمزه ان دلبر هسن مسخر کرده یکسر کشور هسن کشتیده

هندویا بر خ م قوتین کمر بسهه یی تسخیر بحرین ز تیر غمزه ان شوخ بی باک
دل عشاق را کرده چو گل چاک ...فیان از نرگس شه ی مسها فیان از اّتره اتوران
نشسها خرامد گر به خوبی قد شمشاد برد رشک از خجال تروازاد» (همان . 626
چنانکه روشن ات

زیبایی او تلفیقی از زیبایی خهایی و هندی ات بتا گیستوانی

که دور صورت را در بر گرفهه و قدی بلند.

 .6شهری در خطای که مشک ان معرو ات .
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ترو خواهر کوچک گل ات و ناما م داقی از زیبایی اوت :
« قدش ترو ات ناما ترو ازاد ز داغا یا به گتل مانتده اتت شمشتاد  ...بته
صورت هس چو خورشید افاق به دیدار رخا خورشید مشتهاق دو زلفتا چتون دو
افعی بر تر دوش شده با قرص ماها دت اغوش گرفهه گرد مهتر انتورش را کته
دارد یاس گنج گوهرش را ز جعدش خم به خم چون مشک عنبر شکسهه قدر مشتک
از تنبلتر» در ادامه و در بیهی دیگر خ صه زیباییهای معنوی ترو گل نیز بته نتوعی
بیان میشود؛ زیباییهایی که تبب میشود تا انها به هر مردخواتهاری یاتخ نگویند« :ز
عز و ناز و اتهینا که دارند بهرکس در جهان تر در نیارند» (ص . 622تتخن گفتهن از
ناز و نیاز زنان که در برابر منا گل و ترو (تهیزشان بر تر یک مرد فلک ناز قرار دارد
و نیز قرار دادن ع م در کنار زیبایی ظاهری به نوعی بیانگر واقعیت اجهمتاعی اتت
که در زمان کریمخان زند زن را از جایگاه ناز و ع م خود خارن تاخهه ات .
نتیجه
بر اتاس اننه امد؛ باید گف که در داتهانهتای منهختب چنانکته روشتن اتت از
بهکده تخن نمیرود و انجا که از زیبایی ارمانی زنان تخن گفهه میشود ارمتانی تنانته و
معطو به عالم جسمانی و منطبق با زیبایی چینی اتت کته بتا توصتیفهتا و تشتبیهاتی
مطول امده درهم امیخهه ات  .گرچه گاه زیبایی زنان برتر از زیبایی چینیان نیتز دانستهه
شده ات

اما چنانکه روشن ات

باز هم تنها معیار تنجا زیبایی همان زیبتایی چینتی

ات  .اننه که خالقی مطلق ان را نوعی"تن کامه ترایی" در ادبیات خوانده مؤید متدعای
باالت و میتواند در مفهود تازی بحث مفید واقع شود .این تن کتامگی در داتتهانهتای
مردمی منهخب این نوشهار از یک تو بته نتوعی تستاهل و ازادیای بتازمیگتردد کته در
مناتبات اجهماعی و فرهنگی مردد وجود داشهه و جسم و ظاهر زن را توصیف میکنتد 6و

 .6خالقی مطلق ج ل 61 :6115
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از تویی از منرری یدیدارشناتانه و با نگاهی ژرفکاوانه ییوند ذهنی جمعی را با متهن و
بطن نمادهای کهن میرتاند و از تاخ های فکری گرشهه تخن میگوید؛ ذهنیهی که
گاه در ییوند با روآ عرفانی و معناگرایانه ع ر خود با معیارهای معنوی نیز قابل درنگ و
م هره میشود.
در این داتهان ها تکرار نمادهای زیبایی چون یتری متاه و افهتا و زهتره نشتانگر
زیبایی ارمانی و دت نیافهنی ات و خ وصیات و معیارهای زیبتایی اثتار داتتهانی در
ادبیات دو کشور ایران و چین با اندک تفاوتی در موارد بسیاری مشهرک ات .
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صافی امین الدین محمد  6121بهراد و گلنداد به کوشا :هسن ذوالفقاری و یرویتز ارتتطو
تهران :نشر چشمه.
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فردوتی ابوالقاتم  6126شاهنامه از روی نسخ مسکو تهران :انهشارات ققنوس.
مکارد شیرازی ناصر  6113 -6116تفسیر نمونه قم :دارالکهب االت میه.
ملیکیان شیروانی تورن  6113بازتا های ادبی ایین بودا در ایران ات می ادبیات و زبانهتا
ایران نامه شماره  11بهار صص 211-221
منتتوچهرختتان هکتتیم  6122اتتتکندرنامه (از فرنتتگ تتتا هندوتتتهان (قتترن66ق .بازتتتازی
کهنهترین نسخه اتکندرنامه نقالی به کوشا :علیرضا ذکاوتی قراگزلو تهران :تخن.
نرشخی محمدبن جعفر  6111تاریخ بخارا به کوشا :محمدتقی مدرس رضوی تهران :توس.
نشا اصفهانی عبدالوها

 6113دیوان به کوشا :هسن نخعی تهران :گل ارا.

نرامی الیاس بن یوتف  6123خمسه به کوشا :تعید همیدیان تهران :نشر قطره.
وهشی بافقی شمس الدین  6116دیوان به ت حیگ :نعم اهمدی تهران :نشر گلشایی.
سایت:
http://www.iranicaonline.org/articles/buddhism-ii

