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 مطالعات ايرانی ةمجلّ
 )تاريخ، زبان و ادبيّات( 

 ات و علوم انسانیادبيّ ةدانشکد

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

کميسههيون برر ههی نشههريات  11/5/84مههور   587/2910/3بههم مو ههم نامههة  ههمارة 
بههم ايههن  «ترويجههی -علمههی» قيقههات و آوهه ورج در ههةوزارت علههوم، ت علمههی کشههور 

 مجلّم اعطا گرديده ا ت.

 

 

 ناشر:

 (RICeSTای اطالع رسانی علوم و فناوری )مرکز منطقه

 (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

 

 ( RICeSTی  )و فناور ای اطالع رسانی علومنظام نمایه سازی مرکز منطقه« ایران ژورنال»این نشریه در 
( به نشانی ISCو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )  www.ricest.ac.irبه نشانی

www.isc.gov.ir  شود.نمایه می 

 

 1397تابستانو  بهار،  ومو   ی ة،  مارهفدهم ال 



 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه  هيد باهور کرمان

 

 ات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان: دانشکدۀ ادبیّصاحم امتياز

 : دکتر عنایت اهلل شریف پورمدير مسئول

 : دکتر شمس الدّین نجمی ردبير

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمدير داخلی

 اعضاج هيأت ت ريريم:
 دانشگاه پیام نور ارومیهزبان و ادبیات فارسی : دانشیار دنلویآ سجاد دکتر.1   
 دانشررگاه ،ی لهسررتانشرررق مطالعررات و یخیتررار مطالعررات ار،یدانشرر خررتیالبر جرران مررار  دکتررر.2    

Rzeszow. 
 ایفرنیکال یالتیا کتابخانه ۀبازنشست دساالرستادیام محمود دکتر. 3   
 دکتر اللهیار خلعتبری: استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.4   
 شهید باهنر کرمان دکتر محمّدرضا صرفی: استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه .5   
 پور: دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.دکتر عنایت اهلل شریف6   
 . دکتر سیّد محمّد طیبی: دانشیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان7   
 های باستانی دانشگاه شهید باهنر کرماندکتر محمّد مطلّبی: استادیار فرهنگ و زبان.8   
هررای باسررتانی پگوهشررگاه علرروم انسررانی و دکتررر حمیررده )مهشررید( میرفخرایرری: اسررتاد فرهنررگ و زبرران.9   

 مطالعات فرهنگی
 دکتر شمس الدّین نجمی: دانشیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان. 10 

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمديرداخلی

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیويرا تار آار ی
 پورپردیس شریف: ليسیمتر م و ويرا تار انگ

 : هر شش ماه یک بار )دو فصلنامه(آاصلة انتشار
 تیراژ:                    چاپ:

 ریال 000/100بهای نشریّه: 
، دانشررگاه شررهید برراهنر کرمرران، دانشررکده ادبیررات و علرروم 76175-111نشررانی: کرمرران، صررندو  پسررتی 
 انسانی، مجلّۀ مطالعات ایرانی.

Email: rfarhang @uk.ac.ir 

 03431322342تلفن تماس:  
 باشد.قابل دسترسی می www.majalleh.comهای این مجله از طریق وب سایت مقاله

نیررز برره « پایگرراه اسررتنادی علرروم جهرران اسررالم و ایررران ژورنررال»شررود ایررن مجلرره در ضررمنای یررادآور مرری
 شود و مقاالت آن قابل دریافت است.صورت مجازی ثبت می

شررود از ایررن پررس مقرراالت خررود را از طریررق ترررم و همکرراران ارجمنررد تقاضررا مرریاز نویسررندگان مح
هررای مجلرره برره دفتررر مجلرره ارسررال فرماینررد. ضررمنای برره زودی تمررام شررماره  http://Jis.uk.ac.irنشررانی: 

 نیز از طریق سایت یاد شده به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد.



 

 اهوماج تدوين مقاالتر

مرروارد زیررر را لحررا  و  ،از صرراحن نظررران و نویسررندگان محترررم انتظررار دارد کرره در ترردوین مقالررۀ خررود

 آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند. ،بعد از اعمال

ای کرره در زمینررۀ ترراریخ، زبرران و ادبیّررات فارسرری هرگونرره مقالرره خههم مشههی هيههأت ت ريريّههم:

ای باسررتانی ایررران( نوشررته شررود و از ارزز علمرری الزم برخرروردار باشررد، هرر)فرهنررگ، تمرردّن و زبرران

برررای بررسرری و احتمرراالی چرراپ در مجلّرره، پهیرفترره خواهررد شررد. هیرر ت تحریریّرره در ردّ یررا قبررول و نیررز 

 حکّ و اصالح مقاالت آزاد است.

ح هیرر ت تحریریّرره مررورد بررسرری قرررار خواهنررد برر ههی مقههاالت:  مقرراالت رسرریده، نخسررت توسررّ

گرفررت و در صررورتی کرره مناسررن تشررخید داده شرردند و در چررارچوب تخصّصرری موضرروع نشررریّه 

نفررر از داورانرری کرره صرراحن نظررر باشررند  ارسررال خواهنررد شررد.  دوقرررار داشررته باشررند  برررای ارزیررابی برره 

 شود.برای حفظ بی طرفی، نام نویسندگان از مقاالت حهف می
 مقاالت تهيّة  اختار و روش

 :فرمایند رعایت مقاله تنظیم در را زیر نکات محترم، دگاننویسن است الزم
باشد و رعایت اساس دستور خح فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخح مقاله، بررسم. 1
 .الزامی استها نوشتن واژهفاصله در نیم
پایین  ،8/5 صفحه باالی ۀ)حاشیمجله قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ22باید  حداکثر در  مقاله .2

 Word ۀبرنامرر از استفاده با و  (مترسانتی 5/4راست و چپ ۀو حاشی 85/4صفحه

Bzar=13، متر باشدسانتی 5/0 ها،تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف. 
و منابعی  (صفحه ۀشمار: انتشار سال مؤلّف، خانوادگی نام) به صورت متن در داخل ارجاعات .3

و همکاران، سال انتشار:  سوممؤلف اول و خانوادگی مؤلف دارند، به صورت )نام  که بیش از یک
 .فارسی، همانند منابع فارسی عمل شوددر مورد منابع غیرشود. شمارۀ صفحه( آورده

استفاده شود: « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  -
 (50)همان: 
 ،چهل واژهبیش از های شوند و نقل قولقرار داده »«، داخل گیومه فارسی های مستقیمقولنقل -
 .( درج شود12)با قلم شمارۀ  و متر( از طرف راستسانتیاز متن با تورفتگی )نیم  داصورت به
 (50-45: 1382شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن. : کریمی،نقل قول خالصه یا استنباط -
: 1376، به نقل از منصور، 1973پیاژه ) برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: نقل قول -
50) 
-داخل پرانتز فقح یک بار آورده ها و اصطالحات نام نوس درجلوی آنها و درمعادل التین واژه. 4

 شود.
 شود.نوشته را ت بم چپها، از عددنویسی فصول و بخش. 5
 ها ، ترجیحای در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.سها، نمودارها و عکجدول. 6



 

 : شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار .7
 کلیدی. هایواژه چکیده و نویسندگان، یا نویسنده نام  مقاله، : عنوانصف ة اول

 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان ۀدربردارند و دقیق کوتاه،:  عووان -
دار نام نویسندۀ عهده شود و نوشته چپ  سمت و عنوان زیر در :يا نويسودگاننام نويسوده  -

به  مربوط ۀیا موسّس مرتبۀ علمی و نام دانشگاه زیرنویس، در ود ومکاتبات با ستاره مشخد ش
  هریک از نویسندگان به ترتین ذکر  شود.

شود و سی و انگلیسی نوشتهوپنجاه کلمه و به دو زبان فارباید در صدوپنجاه تا دویست:  چکيده -
 عبارت به باشد. پگوهشی هاییافته و کار روز پگوهش، اهمیّت و ضرورت موضوع، معّرفی شاملِ
  ایم.یافته چه و ایمگفته چگونه ایم،گفته چه که شود بیان باید چکیده در دیگر،

 و کندمی بحث آنها محور حول مقاله که هایی استواژه تریناساسی:  هاج کليدجواژه –
):(  عالمت ،«های کلیدیواژه » عنوان مقابل در. واژه باشد 6 تا 3 بین باید است و مقاله ت کید مورد
 از هم جدا شوند. (،) ویرگول عالمت نظر با مورد  یدیکل هایواژه آن، از بعد و شودگهاشته

منابع و در  هرستف و هاگیری، یادداشتنتیجه بحث، مقدّمه، : به ترتین شامل: صف ات بعدج
 نگارز هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

 در. اصلی بحث به ورود برای مخاطن ذهن شدن آماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمم -
 خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از موضوع معموالی مقدّمه
 .گیرد قرار نظر مدّ مقاله ۀهای پگوهشی در مقدّمکه بیان هدف است ضروری همچنین  شود حاصل

 گهاری مقدمه به ترتین زیر ضروری است:بندی و شمارهدر نوشتن مقدمه، تقسیم
های پگوهشی در ضروری است که شرح و بیان مسئله، پیشینه پگوهش، روز پگوهش و بیان هدف

 ..مقدمه شروع شود1مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد و با عدد 
 و مشخد 2 شمارۀ با است. بحث باید  تحقیق نتایج و هااستدالل تفسیر، تحلیل، شامل: ب ث -

را ت بم ها باید از گهاری)شماره .شود تنظیم... و 3-2 ،2-2 ،1-2 صورت به بحث فرعی عناوین
 باشد.( چپ
 .شودمی مشخد 3 شمارۀ با و است بحث و هایافته ۀفشرد ذکر شامل: گيرجنتيجم -
ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نوشتها ، ضمائم، پیشامل ِپیوست :هاياددا ت -

 رسد.نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسن به نظر می
 به ها و...، به شکل الفبایی وها و مقالههای جداگانه، شامل کتابدر بخش  : منابعآهر ت موابع -

 :شوند ارائه زیر صورت
 آهر ت موابع

 هاکتاب -
نام مترجم یا مصحّح. نوبت   (.پررنگ شود) کتاب نام(. نشر سال. )نویسنده خانوادگی، نام نام -

 .ناشر: انتشار محلچاپ. 
. تهران: علمی و سوم. چاپ هاج رمزج در ادب آار یرمز و دا تان(. 1367پورنامداریان، تقی. ) -

 فرهنگی.



 

کاظم ۀ ترجم (.پژوهشی در  ادو و دين )زرين ة اخ(. 4138. )جورججیمز ،فریزر -
 .آگاه:هران. تسوم. چاپ فیروزمند
 هايی کم دو نويسوده دارند:کتاب
پررنگ ) کتاب نام(. نشر سال). سومنام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ  -
 .ناشر: انتشار محلنام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ.   (.شود
علی پارسائیان و ترجمۀ . روش ت قيق کيفی(. 1377مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -

 .تهران: انتشارات دفترپگوهش های فرهنگی ی.د اعرابسید محمّ
 هايی کم بيش از دو نويسوده دارند:کتاب
 نام(. نشر سال) و همکاران. سومنام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ  -

 .ناشر: انتشار محلنام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ.   (.پررنگ شود) کتاب
. ترجمۀ فرزانه طاهری. مبانی نقد ادبی(. 1376مورگان، لی و همکاران. )  گرین، ویلفرد -

 تهران: نیلوفر.
   مانند مثال زیر: هاج يک نويسوده در يک  الار اع بم کتاب

. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: نامملغتالف(. 1377)دهخدا، علی اکبر.  -
 دانشگاه تهران

 . تهران: امیرکبیر.امثال و حکمب(. 1377دهخدا، علی اکبر. ) -
ها و بر اساس نام ، درپایان فهرست کتابهايی کم نام نويسودة آنها مشخص نيستکتاب

 کتاب مرتن شوند:
 اکبر علمیعلی :تهران .زییف طسوجی تبریعبداللط مۀترج(. 1328. )ل(یو ل هلی)الف ل  م کيهزارو -

 و شرکا.

 
 هامقالم
 .شماره، صفحه جلد،. مجلّه نام. «مقاله عنوان»)سال نشر(. . نویسنده نام خانوادگی، نام -
 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله
نویسنده. )سال  نام خانوادگی، سنده و نامنوی نام خانوادگی، نویسنده و نام نام خانوادگی، نام --
 .شماره، صفحه جلد،. مجلّه نام. «مقاله عنوان» نشر(.

 هاج الکترونيکیمقالة نشريّم
 برای. ز} دوره، علمی ۀ. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّیا نویسندگان اطّالعات نویسنده -

 .یخ(. نشانی الکترونیکیبرای انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تار .no و فارسی
ای و افزارهای کتابخانههای بازیابی اطّالعات بهینه در نرمطرّاحی سیستم .(1379گزنی، علی.) -

: از طریق نشانی. 1385آذر  10.دسترسی در  1-2، ز.16رسانیرسانی. علوم اطّالعاطّالع
http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm   

 م مقاالتمقالة مجموع
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقاالت، }ویراستۀ{ نام  -

 .{ انتهای مقاله. ناشر: محل نشر-ویراستار)ان(، شمارۀ صفحۀ ابتدا }



 

(. بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی تاالب 1384.)، محمدرضادقیق روحی، جواد، و بابا مخیر -
خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین المللی زیست شناسی  انزلی. در

 .. گیالن: دانشگاه گیالن34-23ایران، ویراستۀ ریحانۀ سریری، 

 هامقالة کوفرانس
عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه  )سال انتشار(. نویسنده. اطّالعات -

 .برگزاری
بر بلوغ آزمایشگاهی، از  DEHP (. ت ثیر1384. )سپهری، حوریّه و ایمانی، حسین و عظمدالمن، ا -

شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری های نابالغ موز. پوستر ارائهسرگیری میوز و تکوین اووسایت
 .شناسی، گیالنزیست

 مقالة دانشوامم
ن دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوا -

 .{ انتهای مقاله. ناشر: محل نشر-شمارۀ صفحۀ ابتدا }
: 1رسانی، ویراستۀ عبّاس حرّی، ج. المعارف کتابداری و اطّالعه(. ربح. در دایر1380) نجال. حریری، -
870-874. 

 هاج علمی آوّیگزارش
 .زارز. }گزارز طرح پگوهشی{. محلّ نشر: ناشراطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گ -
سال  40تا  25(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1386بهزاد.) دوران، گنجی، احمد، و  -

طریق از  .شهر تهران. گزارز طرح پگوهشی. تهران: پگوهشگاه اطّالعات و مدار  علمی ایران
 : نشانی

http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.php 

 

 ر )کتاب(ا تواد برگرآتم از موابع ديگ -

اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالیک{. ناشر: محلّ نشر ]اطّالعات اثر مورد استناد[. }نقل 
ار اثر سال انتش اثر اصلی، عنوان اثر اصلی )محلّ نشر: ناشر،یا نویسندگان  در{ نام و نام خانوادگی نویسنده

 .اصلی(، صفحۀ مورد استناد در اثر اصلی

. تهران: انتشارات توکا. نقل در احمد اصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار(.  1356عراقی، حمیدرضا.)  -
 .102(، 1383داور ونوس و عبدالمجید ابراهیمی، مدیریّت بازاریابی )تهران: سمت،  ،روستا

 هاها و ر المناممپايان -

 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.ات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایاناطالع

 ۀنامی و سالمت روانی. پایانتحوّلای ادرا  خود در زمینه (. بررسی مقایسه1374) .خامسان، احمد -
 .شناسی تربیتی، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد روان

 



 

 ا تواد بم ايوترنت: -

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical 

journal. BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / 

bmj/archive. Accessed September 26, 1996. 
  
 کلی نگارش راهوماج -ب 

 و است سجاوندی عالئم ارگیریکبه در ، خصوصایمقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی
 فارسی زبان فرهنگستان «د تور خم آار ی» ۀجزو اساس بر محترم ۀنویسند که است الزم
 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله
 .""فارسی غیر ۀگیوم نه شود، استفاده »«فارسی ۀاز گیوم-
 گهاشته Spaceیک گیومه، و پرانتز از بیرون بعد و قبل ۀکلم بین ها،گیومه و قبل از پرانتزها -
 پرانتزها عالمت ولی شود

 و فرهنگ» ۀمجلّ در مقاله این: مثال باشند  چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه
 ت.اس شده چاپ «رسانه
 و باشد چسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -
 .باشد داشته فاصله بعدی کلمات از Space یک ۀواسط به
 .شوند آورده( صفحه: مؤلف،سال) صورت به و شود داده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع ۀکلی -
 استفاده «ۀ»برای کلمات مختوم به های غیرملفو ، در حالت مضاف و موصوف، از عالمت  -
 :شود
خودنوشت به جای  ۀنامی او / زندگیاو به جای نامه ۀنام ی من / من به جای خانه ۀخان

 و...ی خودنوشت نامهزندگی
تحقیق،  ۀبررسی، پیشین ۀتر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمین

 شوند.خدا نوشته ۀرابط
شود  مثال: علی، عِلّی/ شود، عالمت تشدید گهاشتهدر موارد الزم و مواردی که موجن ابهام می -

 مبین، مبیّن
 :شود  مثال رعایت الزم تمام موارد در «فاصلهنیم»  - 

 جای به «استنوشته» مانند دارای فعل معین افعال ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:
 مرکن کلمات و «بردن کار به» جای به «کاربردنبه» ن مانندمرک افعال ،«است نوشته»

 به «بندیطبقه»، «کریم خان»به جای « خانکریم»، «یباستان شناس»به جای « شناسیباستان» مانند
 به «ایجامه»مانند  وحدت /نکره ی ،«نجین زادگی»به جای « زادگینجین»، «بندی طبقه»جای 
 .شودنوشته...  «ای جامه » جای
 از استفاده اند، باشده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -
 .شوندنوشته جدا صورت به اصلهفنیم
 شود: قرار داده»« عالمت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل قول مستقیم، در داخل گیومه  -



 

. است  ناصری عهد اوایل و محمّدشاه و شاهفتحعلی عهد فضالی از تبریزی، طسوجی عبداللطیف
 شنهزارویک ترجمۀ همین است،مانده جا به او از که اثری تنها و بوده فاضل مردی شخد این»

 بهار،) «.استکرده ترجمه قاجار، محمدشاه برادر میرزا، بهمن شاهزاده فرمان به را آن که است
2535/3: 369) 
تا در نهایت به کشف الگوی  دهد ارائه روایت از ساختاری توصیفی تا کندمی تالز شناسیروایت

 (99:1382کند. )ن. : برتنز،تولید معنا را ممکن میعامی برای روایت دست یابد که در حقیقت 
های دیگر سجاوندی از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز واو عطف و عالمت -

 مشخصات منبع بیاید:
 فرمان به را آن که است شنهزارویک ترجمۀ همین مانده، جا به از طسوجی  که اثری اگرچه تنها
، همین کتاب به تنهایی نشان (369: 2535/3 ن. : بهار،)« استکرده میرزا ترجمه بهمن شاهزاده
 و شیرین حال عین در و استادانه و متین نثری و داشته تمام استادی و ذو  حسن»دهد که او می
 ( 109 :1369خانلری، ناتل)« .دارد شیوا
 که کنندمی طال ا خالقه آثار از ایدسته به خاص طور به را روایت لفظ غالبای  شناسانروایت
 را آن بیشتر، و( 9: 1388لوته،) «استشده واقع مکان و زمان در که رخدادهاست از ایزنجیره»

 (1370احمدی،:  .ن. )دانندمی قصّه به محدود
 خالی از اشتباهات تایپی و امالیی باشد. نمت -
 گهاری صحیح متن الزامی است.رعایت نشانه -
 

 يادآورج مهّم 

 ار ال  ود. Jis.uk.ac.ir : مجلّمثبت نام در  امانة   ريقمقالم از ط-1

نامهة ر م الخمّ مورد قبهول نشهريّم و اصهول نگهارش بايهد بهر ا ها  آخهرين  هيوه -2

 آرهوگستان زبان و ادب آار ی با د .

  ود.از د تور کار خارج می ،اج آاقد هر يک از موارد باال با دچوانچم مقالم  -3

و نويسههودگان در ابتههداج  ا ههتم فههو  پههريرش  ازلههم، پههسمقا حههقّ چهها  هههر – 4

 هوند تها مشهخّص  هدن وتهعيّت مقالهم، آن را بهم  هاج ديگهر ار ال مقالم متعهّد مهی

چوانچههم ايههن موتههوع رعايههت نشههود، هيههات ت ريريّههم در اتّخهها  ت ههميم  ؛نفر ههتود

 مختار ا ت. ،مقتضی

  تم با ود، آزاد ا ت.نشريّم در اصالح مقاالتی کم نياز بم ويرايش دا -5

 هاج مودرج در نشريّم، مبيّن نظر مسئوالن و نا ر نيست.آرا و نظريّم-6

 ريال 000/100                       :  مجلّمبهاج 



 

 ريال 000/70دانشجو با ارائم کارت دانشجويی: 

 کووده ا ت.ار ال پستی بم عهدة درخوا ت ةهزيو

بانررک ملرری  2177323820000شررماره حسرراب را  خررود را برره تواننررد بهررای اشررتمشررترکان محترررم مرری
را  یقرربپ پرداخترر تصررویرو کننررد واریررز  درآمررد حرروزۀ معاونررت پگوهشرری دانشررگاه شررهید برراهنر کرمرران

هررا، ضررمنای دانشررجویان، فرهنگیرران و اعضررای هیرر ت علمرری دانشررگاه  مجلّرره ارسررال نماینرردبرره ایمیررل 
 همراه برگ درخواست ارسال دارند. نامه یا کارت شناسایی خود رامعرفیتصویر 

ادبیّررات  دانشررکدۀ -مجتمررع دانشررگاهی شررهید باهنرکرمرران  -میرردان پررگوهش –: کرمرران نشههانی نشههريّم
 .مجلۀ مطالعات ایرانی - و علوم انسانی

دفترررر مجلرررۀ مطالعرررات  03431322342تلفرررن:  7616914111کدپسرررتی: 76165-111پسرررتی:صرررندو 

 ایرانی.

 rfarhang @uk.ac.ir  :کی مجلّمنشانی پست الکتروني 
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 به نام خدا

  خن  ردبير

ین شمارۀ مجلۀ مطالعات سوموکران به پیشگاه خداوند بزرگ که ما را یاری فرمود تا بتوانیم سیحمد و سپاس بی

 منتشر سازیم. ایرانی را 

بدین مناسبت سردبیر، مدیراجرایی و  ه محرم و ایام عاشورای حسینی)ع( زمان است با ماانتشار این شمارۀ مجله هم

هی ت تحریریه این رویداد مهم اسالمی را به همۀ دوستداران و خوانندگان مجلۀ مطالعات ایرانی و هموطنان عزیز 

 .گویندتسلیت می

 تا هسرت جهران شرور محررم باقیسرت

 از نالررررۀ نینرررروای یرررراران حسررررین
 

 ن جلرروۀ جرران در همرره عررالم باقیسررتایرر 

 همرررواره بررره لرررن زمزمرررۀ غرررم باقیسرررت
 

ادثۀ تاریخی، ملی و مههبی ایران بعد از اسالم است که آثار آن در دل و جان مردم ایران رخنه حعاشورا بزرگترین 

 کرده است.

 های عاشورا آشنا سازد.از خداوند بزرگ مسئلت داریم که ما را با معارف و ارزز

دهند، ت ارزشمند هی ت محترم تحریریه که با دقت و حساسیّت ما را در تدوین و تنظیم این مجله یاری میاز زحما

 نماییم.قدردانی می

 با احترام

 الدّين نجمی مس يّد 





 

 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1397تابستان و بهار، سومو  سیشمارۀ  ،هفدهمسال 
 
 هاج گوو ی با تکيم بر ايگاه مريم مجدليّم در متن

 M6281M +6246مانوج متن پارتیِ  
 دکترحميدرتا ارد تانی ر تمی 1

 چکيده

ر ی مت ثّای گنوسهاند، مانی از اندیشهکه بسیاری از پگوهندگان کیش مانی اشاره داشتهچنان

سیان ن و گنون مانویاهایی همانند را میامانوی، ویگگیوسیها و باورهای گناست و مطالعۀ متنبوده

جدلیّه ماه مریم ها، یعنی شباهت جایگرو، یکی از همین همانندیِ کند. در پگوهش پیشآشکار می

ر با تکیه بانوی، مهای های توماس، حقیقت، فیلیپ، مریم و...( و متنهای گنوسی )انجیلرا در متن

وسیان گونه که گنکنیم. در پایان درخواهیم یافت همانبررسی می M6281+M6246متن پارتی 

ستاخیز س از رپدیدارکننده با عیسی در دارند و او را جانشین حقیقی و نخستمریم را بزرگ می

 ی دیدارا عیسدانند، در متن مانوی نیز مریم نخستین کسی است که پس از برخاستن از گور بمی

ان را زِ جهله پطرس که در مسیحیّت رسمی جانشین عیسی است، راکند و بر حواریون و ازجممی

 یابیم.کند. در این متن مریم را آموزگار حواریون و جانشین عیسی میآشکار می
 
   رتی.گنوس، مریم مجدلیّه، عیسی، مانی، سرود تصلینِ مانویِ پا کليدج:هاج هواژ
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 ا تاديار گروه زبان و ادبيات آار ی دانشگاه آزاد ا المی واحد دزآول. .1



 2 های گنوسیجایگاه مریم مجدلّیه در متن /

 مم. مقد1ّ

 استهترده یافتسرروز گرمجال ب پیش از اسالمران ره در ایک ستهایی اکیشاز  کیش مانی  
 .استردهیان حفظ کخود را بر ایرران ت ثیرای پوشیده، موجود در آن، به گونهی اهو اندیشه
ال در س ( است کهMo-mo-ni، چینی: Manichaios)یونانی:  مانیمار  این کیش،آورندۀ 
هم آوریل یا ، چهارده نیسان بابلیدر هجدهمین روز ما میالدی 216سلوکی، برابر با  527

اهی ار سال گهشته از پادشهو چ شماری مصریدر گاه (Pharmuti)هشتم ماه فارموتی 
  201: 1388زاده، تقی)دیده در جهان گشود  ،اشکانی اردوان پنجم، آخرین شاهِ

تیسفون،  جنوب خاوری ،زادگاه مانی .(162-161: 1389  بیرونی، 135: 1385 سرکاراتی،
الف:  3731ی، هری در ساحل خاوری دجله، استان اشکانی اسورستان )البابلیو( است )نیولش
ان انی از آنمو  رواج داشت های گنوسیویگه فرقهبه ،های گوناگوندین آنجادر  ( که107

-یل)اسماع دانهت ثیر پهیرفت که بسیاری از پگوهندگان کیش مانی به این نکته اشاره داشت

: 1373 یس،  دیو169، 163، 157: 1395،   نیولی99-98: 1395 ل،  کیسپ261ِ: 1390 پور،
ار سالگی به که او خود در چهچنان(  47: 1384 کایت،  کلیم171: 1373 ن،  آسموس163ِ

- -هودییای است  فرقه baptistaiانی آن رونرصُّبی که معادل ی) طریقۀ گنوسی مغتسله 
-سرزمین و در در آغاز سدۀ دوم میالدی بنیان نهادو تعمیدگر که آن را الخِسایی  مسیحی

رچه د  اگآیدرمی (رودان گسترز یافتهایی چون آن سوی اردن، سوریه، فلسطین و میان
 -108الف:  1373گهارد )نیولی، گیرد و طریق خویش را بنیان میبعدها از آنان فاصله می

هش، ّیت پگوه و ضرورت و اهمّپس از بازگفتِ مسئلۀ پگوهش، پیشیناست پس بایسته(  109
 دربارۀ گنوس و پیوند آن با مانویّت سخن گفته شود.

 لمبيان مسئ.  رح و 1-1

ها را رهنگمانی کیشی را بنیان نهاد که برای زمان طوالنی، فرهنگ ایران و دیگر ف
اه ن هواخور خراسادویگه که این کیش تا دورۀ مغوالن در ایران، بهایگونهمت ثّر ساخت  به
توری روم، های سوم و چهارم میالدی تا امپرا( و در سده121: 1388زاده، داشت )تقی

 یوگسالوی(، اسپانیا، مصر،/Dalmatiaدالماسی )(، Gaul)شمال و بخش جنوبی گُل 
یانه، میای فریقای شمالی، فلسطین، سوریه، آسیای صغیر و در قرن هشتم میالدی تا آسآ

-  تقی142-141ب:  1373گ اویغوری گسترز یافت )نیولی، مغولستان و امپرراتوری برزر

 (.122-121 ،94: 1388زاده، 
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 (Bogomils)ها یلای راه خود را به قرن ده میالدی، در میان بوگومگونهاین اندیشه به 
 ووازدهم رن ددر بلغارستان نیز گشود و کاتارهای جنوب فرانسه و شمال ایتالیا را در ق

های انوی سدهآیین م»یا « مانویّت نوین»گونه که نام ر ساخت  آنسیزدهم میالدی مت ثّ
این اندیشه در میان  (. البتّه144ب:  1373  نیولی، 61: 1373بر آن نهادند )سولیانو، « میانه

ز جنوب المان هایی چند از گنوسیان مسمسلمانان نیز راه جست. در سدۀ نهم میالدی گروه
آنان  سی درهای گنوین آنان اسماعیلیان هستند و اندیشهترعرا  برخاستند که پرآوازه

ا همۀ این ب(. کیش مانی 30: 1373  کیسپِل، 60: 1373رواجی داشته و دارد )سولیانو، 
 ها، خود از مسیحیانِ گنوسی مت ثّر شد.ت ثیرگهاری

، M6281+M6246مانویِ نگارنده در این پگوهش برآن است با تکیه بر متن پارتی 
-مدهآه ران مریم مجدلیّرکه در آن سخن (h›š›rwbdgyf(t)[y](g) b›d)صلین ررود ترسعنی ری

کند( یمار رواری آشکرطرسِ حره پره در آن، او راز جهان را در خطاب براست )سخنانی ک
س که و مَرقُ حنّانشان دهد که مانی و مانویان همانند گنوسیان و مطابق با انجیل گنوسی یو

ت مسیحیّ  برخالف -دانند ارکننده با عیسی در پس از رستخیزز میمریم را نخستین دید
-ر میز گورسمی که پطرسِ حواری را نخستین دیدارکننده با عیسی در پس از برخاستن ا

ری یسی برتردِ عاند و او را چون گنوسیان بر دیگر حواریون ممریم را بزرگ داشته -دانند
 اند.و آموزگار آنان دانسته داده
 شيوة پژوهش.پي1-2

که  است دربارۀ مانی و مانویان به انجام رسیده یی بسیارهاپیش از این پگوهش   
ار زبان فارسی، ها به چه(، بخشی از این تحقیق1372شناسی مانی، اثر فریده رازی )درکتاب

جدلیّه مریم م ان بهاست. در این اثر از توّجه پگوهشگرانگلیسی، فرانسه و آلمانی ارائه شده
لوم عوهشگاه ه پگبر آثار مانی نشانی نیست. همچنین در پورتال جامع علوم انسانی، متعلّق د

طحی در سهایی همقال افت نشد. تنهاراره یرای در این بالهررهنگی نیز مقرانسانی و مطالعات ف
های دیده شد که صرفای در آن به نقش مریم در انجیل فضاهای علمی مجارزیبرخی 

 اند.تهچهارگانه پرداخ
 ترورت و اهمّيّت پژوهش .1-3

البّته تا آنجاکه  -های مانوی از آنجاکه تحقیقی دربارۀ نقش مریم مجدلیّه در متن
تواند نقشی کوچک در این است، این پگوهش میانجام نگرفته -وجو کردهنگارنده جست
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یک متنِ پارتی  کم دیدگاه مانویان را نسبت به مریم مجدلیّه درباره داشته باشد و دستِ
ها، مریم مجدلّیه نشان دهد و به این نکته اشاره داشته باشد که مانویان همچون دیگر گنوسی

 دانند. کیشان، برتر از پطرس میدارند و او را حتّی برخالف راسترا بزرگ می
 
 و برر یب ث  .2

 . گوو 2-1 

ای یونانی به معنی گنوس واژهکه پیشتر گهشت، کیش مانی کیشی است گنوسی. چنان 
ریشه است هم Jñānaو سنسکریت  Knowانگلیسی  ۀبا واژ این واژه. است «معرفت»

 ،-xšna(. معادل این واژه در فارسی باستان Baker-Berlin, 2011: 10  13: 1373 ل،)کیسپِ
ه معنای ب -ğnōۀ هندواروپایی شاز ری و است išnāsو  dānو در فارسی میانه  -xšnāدر اوستا 

بر آگاهی از » یا معرفت . گنوس(Kent, 1953: 182)است گرفته شده ،انستن و شناختند
به مردم در  کامل دانشی را »( و 13: 1373)گیسپِل،  «ورزیدرازهای ایزدی ت کید می

تواست برای روح، یعنی نفس درونی و حقیقی رستگاری نهایی از کرد که میتوصیه می
)آسموسن، « دررمغان آورد و آن را به اماکن بهشتی هدایت کفساد و شرِّ این جهان را به ا

معرفت از راه تجربۀ مستقیم مکاشفه یا تشرّف به سنّت » بر آن است کهو  (191: 1373
  به عبارت (124: 1388زاده،   تقی13: 1373 ل،)کیسپِ« آردرازآمیز و باطنی به دست 

(. دربارۀ 9: 1394ت )پیگِلز، اس« ودراخت خرد شهودی شنرراینرف»وس رر، گنرتآسان
 Adolf)ا  ررارنرن هررف فُر. آدولاستدهرایی زده شرهمانرگنوسی رۀ گردیشرراه انراستگرخ

von Harnack)  (.24انگارد )همان: می« سازیِ شدیدِ مسیحّیتیونانی»کیش گنوسی را 
تونی مسلک افال»ای آیین گنوسی را گونه (Arthur Darby Nock)آرتور داربی نا  

-را برای این کیش برمی ۀ احتمالیسه سرچشم (. برخی نیز24نامد )همان: می« گسیختهلجام

 . (58: 1395هالروید، د: سرچشمۀ مزدایی، بابلی و دین مصری )نشمر
کیش گنوسی را برخاسته از ایران باستان  (Richard Reitzenstein)ریشارد رایتِسنشتاین 

شمرند یانی ایرانی برای کیش گنوسی نمینرامّا امروز دیگر ب ( 24: 1394لز، رد )پیگِردانمی
ت ئنش یانو فلسطین یاناسکندر اندیشۀ مسیحی دارد و ازنی هلنیو معتقدند که این کیش، بُ 

شاید نیز بهتر باشد که این کیش کهن را کیشی  .(255: 1390 پور،است )اسماعیلگرفته
است و کسانی ر یافتهرگیچشم یمسیحیّت، رواج های نخستینِه در سدهرپنداریم کرجهانی ب
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 (Valentinian) وس، والنتین(Samaria) روندر شومَ (Simon the Magus)غ معون مُچون شَ
وب عرا  ندر جییان دانکندریه، مسدر ا (Basilides)در مصر، روم و اسکندریه، بازیلیدس 

در سینوپ و مانی در بابل،  (Marcion)، مَرقَیون (Alerha)ا هدیصان در اَلِرْنبو خوزستان، ا
 گوناگونِ  هایِکه آنان در حوزهند  بنابراین، با وجود آناگنوسیس شده گسترزِ ثِعبا

مشتر  چون: اعتقاد به دو بُن خیر و شرّ،  یهایویگگیا داشتن باند، جغرافیایی قرار داشته
کمال )بهشت(،  نهاییِ  حیایِ رستگاری و ا آفرین، فرایندِاعتقاد به دو خدای ناشناخته و جهان

ا بآمیختگی  ، مهمّتِرستگارکننده مادّه، توّجه به منجیِ جهان و شریر بودنِ اعتقاد به نقدِ
 ,Baker-Berlin)اند کیش گنوسی گرد آمده کُلّیِ ( با نام265ِ-254همان: زنان و ... )

دینی یهودی، یفلسف  گوناگونِ ای از باورهایِ سان، گنوسیس آمیزهدینبر ( 10 :2011
یونان، تعبیری عقالنی و فلسفی از  ،مصری، بابلی، یونانی، سوری و ایرانی است که در غرب

-اسماعیلاست )  امّا برداشت مردمان مصر، سوریه و ایران، تعبیری عرفانی بودهاندهآن داشت

 (.187: 1387 ،پور
که دربارۀ  استشده گونِی آرا دربارۀ منش  گنوسیس، باعثگونه شاید وجود همین   

های نظر دارند، سرچشمهِم که قطعای کیشی گنوسی بوده و همه بر آن اتّفا هکیش مانی 
زردشتی  که برخی این کیش را دارندۀ روپوشی ایرانی و ثنویّتِند  چنانانگارگوناگون 

 دانند )بویس،. برخی آن را برگرفته از کیش زروانی می(63: 1387دریایی، پندارند )می
ای از مهاهن مانی را برآمیخته کیش ،بعضی دیگر ( و75: 1386  بنونیست، 143: 1386

که البّته از  (269: 1384 کایت،)کلیم شمرندگوناگون، چون زردشتی، بودایی و مسیحی می
نماید  زیرا آید، این سخن به حقیقت نزدیک میآنچه در کفاالیا، از سخن خود مانی برمی

داند و دین گهشتگانی چون های پیشین میردآمدۀ باورهای همۀ دینمانی دین خود را گ
-11: 1395اند )کفاالیا، ستاید که سبن رستگاری مردمان شدهزردشت، مسیح، بودا را می

گنوسی را در باورهای مانوی بیش از دیگر  - ای مسیحیِهاندیشه سهم همبرخی (  امّا 12
ا روند برانویّت را درپیرم (Francis Burkitt)رکیت که فرانسیس بوپندارند  چنانمیباورها 

 Hans)در رریک شرو هرانس هن (306، 63، 52: 1388زاده، تقی)د ربینمسیحّیت می

Heinrich Schäder)  باور دارد که عمدۀ منبع نهضت دینی مانی را باید در مسیحّیت
آید، این غربی و شرقی برمی مانویِ هایِه از متنره کنگوه البّته آنرک (153بجوییم )همان: 

 است.پهیرفتنی نیز سخن
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آنچه مسیح به طور »کند که ابوریحان نیز بنا بر سخنان خوِد مانویان، چنین استنباط می 
( و مانی نیز خود را فرستادۀ عیسی 310: 1389)بیرونی، « استرمز گفته، او ]مانی[ بیان کرده

 ,Lieu  53: 1388  زبور مانوی، 16، 14: 1395   کفاالیا،57: 1388زاده، خواند )تقیمی

1992: 30-31 .) 
 مریم ین گنوسگونه که مسیحیاگونه که در پگوهش پیشِ رو نیز خواهیم دید، بدانآن   

-زرگ مید( برداننکیش کره پطرس را بنیان دیرن میمجدلیّره را )بررخالف مسیحیان راست

البتّه  پندارند.امی میآید، او را بسیار گررشان برمیسان که از آثاها نیز بداندارند، مانوی
ۀ ی و طبقرسم پیش از پرداختن به این موضوع، باید اندکی دربارۀ تفاوت اندیشۀ مسیحیّت

 گنوسِی مدّعیِ مؤمن به مسیح سخن گوییم. 
 کيشانِ مسي یهاج گوو ی و را تانديشم .2-2

یگۀ اورهای وست که باآید، این نکته یآنچه از تاریخ مسیحیّتِ رسمی و گنوسی برم    
 فتند.ی یاها، آنان را از مسیحیان جدا ساخت و در میان متعصّبان مخالفان جدّگنوسی
لقّی کش تکم رنگ مسیحی را از خویشتن سترد و  غیر مسیحی و ریاضتآیین گنوسی کم 

-ضتریا ومستقل  شت. گنوسیان عضو یک فرقۀرهایش از عناصر هِرمِسی سرشار گگردید و سنّت

  تونیی نوافالهاوههای اجتماعی مندایی یا مانوی گراییدند و در کنار گرکش شدند، بیشتر به حلقه

ن ه راهبابی مصر هانهادند یا در بیابانآسا بس ارج میاسکندریه زیستند که برای کارهای معجزه

 .(82: 1373)پِرکینز،  پیوستند و روح خویشاوندی خود را در میان آنان یافتند
مِنت کِلِ، (Hippolytus)روی گروهی ضدِّ گنوسی همانند هیپولوتوس از همین 

اییوس ، ایرن(Tertullian)، تِرتولیان (Origen)اُریِگن ، (Clement Alexandria)اسکندرانی 
(Irenaeus و اِپیفانوس )(Epiphanius) ها پاسخ گزاریهایی به این بدعتبا نوشتن رساله

 دادند. 
 ها از این قرار است: برخی باورهای متفاوت میان مسیحیان و گنوسی   
ها معتقدند که عیسی تنِ مادّی نداشته است و سراسر روحانی است )همان: گنوسی -1   
آید، معتقدند هایشان برمیگونه که از برخی نوشته(. این گروه آن58: 1388زاده،   تقی79

هر که زنده »یا « زندگان نخواهند مُرد»رگ هستند و که همۀ قدّیسان تهی از زایش و م
روی آنان عیسی را (  از همین241، 227: 1395)انجیل توماس، « است، مرگ نخواهد دید

 ( و گوشت او را کلمه136: 1388دانند )زبور مانوی، از هر گونه گوشت و خونی مطّهر می
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(. مانیِ گنوسی نیز به این 259 :1395خوانند )انجیل فیلیپ، القدس میو خون او را روح
است ( و مرگی نداشته12: 1395)کفاالیا، « او ]عیسی[ بدون جسم آمد»نکته اشاره دارد که 

(. از دید اینان 254، 168، 154: 1388زاده، و در یک سخن، روحانی محپ است )تقی
است سر نگهاشته عیسی ظاهرای دارای گوشت و خون است و اصالی روند زایش را پشتِ

(. البّته این سخِن آنان در انجیل یوحنّا پیشینه دارد. در این انجیل که 165: 1373)دیویس، 
های گرنوسی کننرد و آن را منبعی عمده از آموزهها آن را بره خود منسوب میگنروسی
بینیم کره پیکر غیر مادّی او را نشان هایی از عیسی می(، جمله165: 1394دانند )پیگِلز، می
پدر در »گوید: ( یا چنین می21: 2پندارد )یوحنّا، که تن خود را خانۀ خدا میدهد  چنانیم

(. در همین بخش از انجیل، یحیی 36: 10)یوحنّا، « وجود من است و من در وجود او هستم
(. البتّه به این 34: 3)یوحنّا، « روح خدا به فراوانی در او است»کند که او را کسی معرّفی می

دهد که ه  باید اشاره داریم که در نامۀ یوحنّا به بانویی، او به بانو و فرزندان او هشدار مینکت
ایشان قبول ندارند که عیسی مسیح به صورت یک »باشند  زیرا « معلّمان فریبکار»مراقن 

( که آشکار است 7)یوحنّا، نامۀ دوم: « انسان و با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد
های ها هستند که چنین باوری دارند. در یکی از نرامهو از معلّمان دروغین، گنوسیمقصود ا

مزامیر که در   چنان«فرزند خدا به شکل انسان درآمد»گوید: بینیم کره میپرولس نیز می
طور در انجیل (. همین174: 1388گنوسی این سخن آمده است )زبور مانوی،  هراکلیدس

ایستادم در میانۀ جهان و در گوشت ظاهر »بیان شده است که:  توماس نیز از زبان عیسی
بودنِ عیسی آورده است: (. پولس در توجیه انسان230: 1395)انجیل توماس، « شدم بر شما

انسان هستند و دارای گوشت و خون، او ]عیسی[ نیز گوشت  ،از آنجاکه این فرزندان خدا»
 (. 14: 2ای به عبرانیان، ه)پولس، نام« و خون شد و به شکل انسان درآمد

یحیان الفِ مسها برخآید که چرا گنوسیبا توجّه به آنچه آمد، این پرسش پیش می -2   
 برآن هانوسیکه گ استبودنِ عیسی ت کید دارند؟ این باورِ آنها از آنجا برخاستهبر روحانی

ش، سپردنره گوبس از نبودنِ پیکر عیسی، رستاخیز او را هم در پند با اصرار بر مادّیهست
ند نکر بودرا م که مانویان تصلین جسمانی مسیحروحانی و نمادین بدانند نه تاریخی  چنان

 (. 49: 1382فومشی،   شکری254: 1388زاده، )تقی
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از  ز مرگکه عیسی مسیح در روز سوم پس ادر انجیل لوقا آمده است که پس از آن   
ر تررس شود، شاگرردان دچاای خویش آشکار میهخیزد و در برابر حواریگور بررمی

 اند؟ رو شدهروبه« روح»شوند که آیا با می
 یم نگاهو پاها هاها، در دستاید؟ چرا شک دارید... به جای میخعیسی فرمود: چرا وحشت کرده

ن چو نیستم  ن روحبینید که واقعای خودم هستم. به من دست بزنید تا خاطرجمع شوید که مکنید. می

 ( 39-37: 24)لوقا،   .بینید، من دارمطور که میروح، بدن ندارد  امّا همان

د  اور داردان ببینیم که مسیحّیت رسمی بدر این سخنان آشکارا پیکرر ماّدی عیسی را می
هر  برخاست، گونه که جسم عیسی از گورهمان»گوید: که تِرتولیان ضدِّ گنوسی میچنان

 (. 35: 1394)پیگِلز، « تاخیز جسمانی اعتقاد داشته باشدمسیحی مؤمنی باید به رس
رای مثیلی بعنای تمها به تفسیر باطنی اعتقاد داشتند و گفته، گنوسیخالفِ سخنانِ پیش   

(. آنان تفسیر 46: 1394  پیگِلز، 81-80: 1373گرفتند )پِرکینز، کتاب مقدّس در نظر می
ظیر ندی بیخیز رخدات کید داشتند که رستا»میدند و نامی« ایمانِ ابلهان»ظاهری رستاخیز را 

کنون اا همرخواسته بگوید حضور مسیح در گهشته نبوده است  بلکه به صورتی نمادین می
« ستبوده ا ی مهمتوان تجربه کرد  به چشمِ سر دیدن مهم نبوده  بلکه مکاشفۀ روحاننیز می
کند یدار میدبا عیسی کاشفه و خواب، که مریم نیز در حالت م(  چنان42: 1394)پیگِلز، 

ن است که ما ها آ(. معنای سیاسی سخن گنوسی272: 1395)انجیل به روایت مریم مجدلیّه، 
 د یابیمسی پیونا عیبتوانیم مستقیمای می به شما کشیشان به عنوان واسطه نیازی نداریم و خودْ

 مالی ، کاجسمانی زِقیده به رستاخیعها (. از سوی دیگر، در دیدگاه گنوسی55: 1394)پیگِلز، 
زاد آ ها،یسف گنوق دارد و البّته هدمادّی تعلّ آفرینش پستِ غیرعقالنی است  زیرا جسم به

-نمی ن، ایبودعیسی جسمانی می روح از جسم خاکی است  بنابراین، اگر رستاخیزِ کردنِ

 (. 77: 1395به معنی رستگاری او باشد )هالروید،  توانست
سیان برخالفِ مسیحیان که به خدایی یگانه باور دارند، به دو خداوند، خدای گنو -3   

« آمددنیا به واسطۀ خطا به پیدایی »که متعالی و خدای آفریننده، باور دارند و معتقدند 
(. گویا مَرقیونِ گنوسی که خود دیِن عیسی داشت، میان رفتار 265: 1395)انجیل فیلیپ، 

دهد  و خدای عهد عتیق که هر تخطّی از قوانینش را پادافره میمحورانۀ خداوند در عدالت
شود. نیز بیند و دچار شگفتی میکند، تعارض میبخشش و محّبت که عیسی آن را تبلیغ می

پرسد که اگر خداوند به هر کار توانا است و َخیِّر، پس این همه رنج و شر در هستی او می
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د که جهان دو خدا دارد: یکی خدایِ کیفردهندۀ رسچیست؟ او سرانجام به این نتیجه می
است که مَرقیون و عهد عتیق یا همان یَهُوَهِ عبری  خدایی که دنیا و تن اهریمنی را آفریده

( و 331: 1388زاده، کند )تقیالبّته مانویان، کتاب و پیامبر او را، تورات و موسی، رد می
پرور، اسماعیلو    بهار32-31: 1373 خدای متعالی که همان خدای عیسی است )کیسپِل،

ناشدنی، آن در »(. مطابرق انرجیلی گنروسی، خردای متعالی، خردایی است 152: 1394
روی نقدِ مادّه از این پدر آسمانی که البّته به هیچ« ناپنداشتنی پدر آسمانی، آن یگانۀ کامل

ینش را به اصلی نسبت داد (  بلکه باید آفر253، 245: 1395برنخاسته است )انجیل حقیقت، 
 (. 125: 1388زاده، که خود نیز پلید است )تقی

قاد به نان اعتدِ آگیرد. از دیاین اندیشه با مخالفتِ آشکاِر مسیحیانِ متعصّن قرار می   
. وی کنندپیر خدایی یگانه، یعنی اعتباربخشیدن به اسقفی یگانه بود که همه باید از او

ای، مهی در ناسکندرانروی کِلِمِنت ابرد  از همینگاه را زیر سؤال اندیشۀ گنوسیان، این دید
و اجرا  نویسدینون مداند که قاتازد و خدای یگانه را همان یَهُوَه میبه این اندیشه سخت می

-هن بخشیدمّاساشاقتدار خود را به اسقفان وکشیشان و  ،یلئکند. از دیدِ او خدای اسرامی
 (.69-68: 1394است )پیگِلز، پیچد، از خدا گردن کشیدهکس از آنان سرباست. هر
-سلها به سلرخود  ها درست در زمانی که َاشکالِ اوّلّیۀ متنوّع رهبری کلیسا، جایگنوسی 

د که اه رفتندیدگ داد، اندیشۀ دو خدا را ارائه کردند و بر اینمراتنِ یکپارچۀ مقامات می
دای خدانِ ها، فرزنرحم هستند و گنوسیبی آن مقامات فرستادۀ همان خدایِ کیفردهندۀ

ابر ا در بررسیحی طبقۀ مای جامعۀ بیعیسی که خدایی ناشناخته و متعالی است. آنان به گونه
-را آیینو اج طلن بودند، شکل دادند و حّتی زنان را در برگزاریمقامات کلیسا که قدرت

 (. 77-72های دینی شریک کردند )همان: 
نان ز جملۀ آها با مسیحیان، آن است که گنوسیان و اهای گنوسیفاوتاز دیگر ت -4   

  هَنبُرد یدنشکشمانویان، به رنجِ ظاهری مسیح باور ندارند و معتقدند رنجی در به صلین
الۀ گنوسی (. در یک رس132، 41: 1388زاده، است )تقیزیرا او در اساس متولّد نشده

 است: آمده
ها مُرد  امّا از آنجاکه ان بود و انسان بود، رنج کشید و مانند بقیّۀ انسانعیسی از آنجاکه پسر انس

توانست بمیرد. به این معنا، او از رنج و او پسر خدا هم بود، روح خدا که در درونش بود، نمی
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کیش اصرار دارند که عیسی انسان بود و همۀ مرگ فراتر رفت. با این حال، مسیحیانِ راست

 (115)همان:  .ای تاریخی و حقیقی قلمداد کنندندیش باید تصلین را واقعهامسیحیانِ درست

مقصود شناسی )ها بر خودشناسی بسیار ت کید داشتند و معتقد بودند که خودگنوسی -5   
 شود: شناخت روح است( به شناختن خدای متعالی منجر می

ه کجا بست و اه او از کجا نام هر کس بدو است. هر که باید بدین شیوه معرفت یابد، داند ک

ند و کوی میرگردد، به خویشتنِ خویش داند چونان مستی که از مستی بازمیخواهد رفت. او می

 ( 247: 1395)انجیل حقیقت،  .کاری سپردآنِ خویش به راست

کس ه هرکدر یگانگی است »و رساند می  شناسی است که انسان را به یگانگیخویشتن
  شتن. در معرفت است کو خویشتن را از کثرت در وحدت پاپاسِ خویش خواهد دا

با  رگ رامکند، مادّه را چون آتش در خویشتنِ خویش سوزاند و ظلمت را با نور، همی
ه ما خواهد گنوس ب»انجامد و (. این فرایند به گنوس می248)همان: « گدازدحیات همی

 درواقع ویم ورآییم و به کجا میشناساند که ما کجا هستیم و ما چه هستیم و از کجا می
 (. 126: 1388زاده، )تقی« گنوس هم علم الهی است و هم علم کائنات

دانستند، یمها که نبودِ دانش و آگاهی )گنوس( را سبن رنج مردمان برخالف گنوسی   
ست ا، گناه افکندمسیحّیت رسمی بر بنیان سنّت یهودی باور داشت آنچه انسان را به رنج می

 (.191، 122ب:  1373  نیولی، 171-170مان: )ه
 هاوسیها باید بگوییم که گندر تفاوت دیگر میان مسیحیّت رسمی و گنوسی -6   

مسیح  این شخد دیگر نه مسیحی که خودْ»کس به گنوس دست یابد معتقدند هر
 (.257  :همان)« ندااند، زندهبرِ زندگانآنران که میراث» (.262: 1395انجیل فیلیپ، )«است

واهد ون من خهر که از دهانم نوشد، چ»خوانیم: های گنوسی میدر کالم عیسی، در انجیل
ل انجی)« خواهد شد آشکارشد. من خود نیز او خواهم شد و هر چه پنهانی است بر او 

ود و شکه گویی مانی نیز در مانویّت، خود عیسایی می(  چنان241: 1395توماس، 
وشن است این (. ر58: 1382فومشی،   شکری16: 1395)کفاالیا، « رآشکارکنندۀ همۀ اسرا»

ا آن اعتباری کلیسا و کشیشان شود که مسیحیّت رسمی بتواند موجن بیسخنان می
 پنداشت. مخالفت شدید داشت و خود را رکن دین می

کردند که غسل تعمید برای کسی کش بر این اصل ت کید میهای ریاضتگنوسی -7   
آورد و سبن رستگاری انسان نخواهد شد. آنان باور داشتند که تنها با ت به بار نمیمعصومیّ
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: 1395  انجیل فیلیپ، 81: 1373توان به رهایی روح رسید )پِرکینز، پرهیز از شهوات می
ا آب روی بروشود شستررد برعتقره مرروی کز از همینروسی نیرانیِ گنره مرک(  چنان261
 ,Tardieu)ت ررفره گراصلره فرد، از مغتسلرشویران را از ظلمت برمردمد درون روانرتنمی

  این اندیشه در تضاد با باورهای مسیحّیت رسمی بود.  (.11 :2008
ر عیسی د  دینها را دربارۀ بنیادِ در ادامه، دیدگاه متفاوت مسیحیّت رسمی و گنوسی   

ساس اس را بان مسیحی که پطرکنیم و خواهیم دید که برخالف متعصّپس از او بررسی می
اشفه احن مکدارند و او را صدانند، چگونه گنوسیان مریم مجدلیّه را بزرگ میدین می
 ند.  انگارها بر اساس همین الگو، زنانی را آموزگار خود میدانند و برخی گنوسیمی
 . مريم مجدليّم و مسي يانِ گوو ی2-3

ست  ایزِ او ستاخدیدارکننده با عیسی، پس از ر در انجیل یوحنّا مریم مجدلّیه نخستین   
(. در 17: 20نّا، بیند و دیگر حواریون، شامگاه )یوحکه مریم، عیسی را در بامداد میچنان

سی که لین کشنبه، صبح زود زنده شد. اوّعیسی روز یک»دیگر انجیل، آشکارا آمده است: 
ندِ زبور مانوی، در های گنوسی همانمتن(. در 9: 16)َمرقُس، « او را دید، مریم مجدلیّه بود

-ست، میادیک یکی از مزامیر که بسیار مضمون آن به انجیل یوحنّا در رخداد رستاخیز نز

 (. 162: 1388دیدارکننده با عیسی است )زبور مانوی، بینیم که مریم نخست
-شفه میااه مکهای گنوسی، مریم عیسی را پس از رستاخیز، از رمطابق برا یکی از انجیل

 گوید: کند. مریم میوگو میبیند و با او گفت
 خ داد وو پاسادیدم خداوندگار را در خواب و بدو گفتم: خداوندگارا امروز به خواب دیدمت، 

نج است، گ ندیشهاای تو که با دیدنم تزلزل به خود راه ندادی  زیرا آنجا که گفت به من: خجسته

ح؟ اسطۀ رووبه  او در خواب بیند آن را، به واسطۀ جان یا هست. گفتم به او: خداوندگارا چگونه

. اب بیندت، خوای که بین این دو هسمنجی پاسخ داد و گفت: او نه به واسطۀ روح  بلکه اندیشه

 (272-271: 1395)انجیل به روایت مریم مجدلیّه، 

تی برابر با تواند مرجعیّ ای ببیند، میهرکس عیسی را در مکاشفه ،هادیدگاه گنوسی مطابق
کیشان بزرگ ها مریم مجدلّیه را برخالفِ راستدوازده حواری عیسی بیابد. پس گنوسی

داشتند و او را الگوی خود قرار دادند تا مرجعیّت کشیشان و اسقفانی را رد کنند که مدّعی 
(. نزد 46-45: 1394جانشینیِ پطرس، یکی از حواریون برجستۀ مسیح، هستند )پیگِلز، 

داند و عیسی او را از همه بیشتر دوست دارد ا مریم کسی است که همه چیز را میهگنوسی
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( و عادت دارد که پیوسته دهان او را ببوسد 274: 1395)انجیل به روایت مریم مجدلیّه، 
گنوسی نیز وقتی پطرس خواهان  هایانجیل(. در یکی از 261: 1395)انجیل فیلیپ، 

به این دلیل که زنان، شایستۀ حیات نیستند، عیسی در دورکردنِ مریم از حواریون است، 
بنگرید من او را جلو خواهم کشید تا به مَردَز بَدَل کنم تا او نیز روح »گوید: پاسخ بدو می

که (. در دیگرجای، پس از آن241: 1395)انجیل توماس، « سان شمازندۀ مهکّر شود به
گوید، پطرس خطاب به حواریون سخن میمریم از دیدار خود با عیسی در پس از رستاخیز 

« آیا او ]عیسی[ با یک زن در خلوت سخن گفت و آشکارا بر ما سخن نگفت»دارد: بیان می
گوید ( و با خُلقی آمیخته با حسادت به مریم می274: 1395)انجیل به روایت مریم مجدلیّه، 

تر دوست داشته است  که عیسی در میان زنان ]نه همۀ زنان و مردان[ تو را از همه بیش
-گوید که عیسی بیش از همۀ ما حواریون، مریم را دوست میمی (Levi)که لِوی درحالی

 (. 274-271است )همان: داشته
 است کیش معتقداست که عیسی، پطرس را جانشین خود قرار دادهمسیحیّت راست   
ا بمطابق  ست واا یافتهکه در بخش اعمال رسوالنِ انجیل، پطرس آشکارا جانشینی او رچنان

ا در یسی رعکیشان بر آن ت کید دارند، پطرس نخستین کسی است که انجیل لوقا که راست
« ستاا دیدهاست. پطرس نیز او رخداوند حقیقتای زنده شده»بیند: پس از رستاخیزز می

ه خر، یعنی صکند که پطرس(. متّی نیز در انجیلش به گفتۀ عیسی اشاره می34: 24)لوقا، 
 (. 18: 16باید سنگِ بنایِ دینِ عیسی شود )متّی، 

ها برخالِف مسیحّیتِ رسمی که عمالی همۀ تصویرهای زنانۀ خدا را از سّنِت اگر گنوسی   
پهیرفتند و مقامات (، زنان را در اجرای مراسم می95: 1394مسیحیان حهف کرد )پیگِلز، 

پنداشتند اگر انسان به شکل که می استبخشیدند، از آن روی بودهمعنوی بدانان می
است  پس باید بپهیریم که او هم نر و هم مادینه است  زیرا انسان، هم خداوند آفریده شده

کرد روی والنتینوس خدا را پدر و مادر خطاب میجنسیّتِ مرد و هم زن دارد  از همین
ود خداوند دارند، تصویری که از وج هستند (. البّته برخی گنوسیان بر آن87-86)همان: 

(. برخی از مفسّرانِ گنوسی دربارۀ این سخن سلیمان 88سراسر به شکل مادینه است )همان: 
تواند اند که آیا حکمت میاند و گفتهت مّل کرده« خدا جهان را با حکمت خلق کرد»که 

است؟ در همین باره همان نیروی مادینه باشد که آفرینش خداوند در آن باروَر شده
گوید: این گنوسی، شاگرد پولس طرسوسی و استاِد والنتینوس، می (Theudas)دوتوسِ تئو
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عناصر مهکّر و »سخن که خداوند انسان را به ریخت خدا آفرید، به این معنی است که 
(. این بدان 94)همان: « ترین محصول مادر، یعنی حکمت را پدید آوردندمؤنّث با هم عالی

روی گنوسیان های گنوسی نقشی مهم دارد و از همیناندیشه معناست که عنصر مادینه در
پنداشتند و یا زنی با نام مارسیلینا پایۀ مردان در امور قدسی میهمانند مَرقیون، زنان را هم

(Marcellina)طور گروهی به نام کند. همین، به عنوان آموزگاری گنوسی به روم سفر می
را  (Maximilla)و ماکسیمیال  (Prisca)پریسکا  ، زنانی چون(Montanism)مونتانیستان 
-98نهادند )همان: دانستنرد و آن دو را برسیار ارج مینرهندۀ گرروه گرنوسیِ خود میبرنیان
ای ای دارد. در منظومه(. پیش از این نیز دیدیم که مریم مجدلّیه با عیسی مکاشفه99

منم همسر و باکره/منم »... دینه است: کننده گویا مابینیم که شخدِ مکاشفهگنوسی نیز می
 (. 327: 1395 اندیشۀ کامل،)تندر، « مادر و دختر/ منم اعضای مادرم...

د ا معتقدنهنوسیگمسیحیان متفاوت است.  باها از داستان آدم و حوّا نیز تعبیر گنوسی   
رد. داازمیبهشت که خدای صانع، یَهُوَه است که آدم را از خوردنِ میوۀ درختی در میانۀ ب
ه آدم بریق او طاز  اینان بر این باورنرد که مار که منبع حکمت خدای متعالی است، به حوّا و

یی که مان خداند  هآموزد تا با خوردنِ آن میوه در برابر استبدادِ خدای آفریننده بایستمی
ا هدانرب حسادت یابند و از رویداند آدم و حوّا با خوردن آن میوه، عمری جاودانه میمی
نه گوچخورند و هیه است که آن سبن مرگ شما خواهد شد. میوه را میره دروغ گفترب

ها د گنوسیشو(. شاید یکی از دالیلی که موجن می63: 1394دهد )پیگِلز، مرگی رخ نمی
ین ماجرای ادنِ همرارداز زنان، به ویگه از مریم مجدلیّه تعالیم سرّی معرفت بیاموزند، الگو ق

 ز حوّا به آدم در خوردنِ میوۀ درخت باغ عدن باشد.آموز
 ( M6281+M6246هاج پارتی مانوج ). مريم مجدليّم در متن2-4

های گنوسی موجود در که پیش از این اشاره شد، مانویّت از دین مسیح و اندیشهچنان   
اند هاست که در این باره پگوهندگان به گستردگی سخن گفتمسیحّیت بسیار مت ثّر شده

به هفت (  امّا کمتر سخنی دربارۀ مریم مجدلیّه، کسی که 66-35: 1382فومشی، )شکری
 )هاکس، رو به عیسی گراییدو از این مسیح آن را از تنش بیرون آوردو شیطان مبتال بود 

های گوناگون شرقی و غربِی ایم. از متنو نقش او در کیش مانی شنیده (796: 1383
های بینیم که به ت ثیر از آیین گنوسی، مریم در اندیشهرا به آشکارا میمانویّت این نکته 

که در ایگونهیابند  بهمانوی نقشی بزرگ دارد و البّته به طور کلّی زنان نقشی ت ثیرگهار می
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که برای یازده سرگردان »یکی از مزامیر خداوندگار هراکلیدس، پس از ذکر نام مریم 
 (،Martha)و یادکردِ مَرتاه « نماید(یابد و بدانها میشان را میکند )گوهر روحصیّادی می
زن این آزاده» (Obola)و ماکسیمیال، از اوبوال  (Arsenoe)آرسِنوئه  (،Salome)سالرومه 

توان ( که می172: 1388گوید )زبور مانوی، سخن می« نوربخشنردۀ محبوبِ دلِ پارسایان
 در کیش مانی دید. اهمّیّت زنان را به عنوان آموزگار 

کنند می انندمای در مزامیری دیگر از هراکلیدس، روحِ رهاشده از آلودگی را به دوشیزه
آزاد  وا است.ره در هام از آلودگی/کام ده  زیرا تطهیر شدهیاری»و سپاه اهریمن را به مرد: 

« ه استیافتیی مردانِ مادّی، سپاه اهریمنی، رهاای/که از ناپا ام همچون دوشیزهگشته
 نا استبدان مع رساند و(. این سخن به آشکارگی اهمّّیت زن  و برتری او را می152)همان: 

ر دکه نانت  چکه برای رسیدن به کمال انسانی باید به روح مادینه )نفس ناطقه( دست یاف
و در انجیل  (89: 1394گوید )پیگِلز، سخن می« مادرم، روح»انجیل عبرانیان، عیسی از 

(. در 261: 1395لیپ،   انجیل فی90خوانند )همان: لیپ، روحِ مادرِ فرزندان را بسیار فرامیفی
ای، یرگرجرو د« حقیقت، مرادر است»جایی از همین انجیل گنوسیِ فیلیپ آمده است کره 

، روح، مرادِر (. در دیرگر انرجیل گنروسی267، 265رستگراری براینِد حقیقت است )همان: 
 (.   240: 1395بخِش عیسی است )انجیل توماس، حقیرقی و حیات

نی، کیش ما ر دریابیم که عنصر مادینه نقشی مؤثّاز آنچه در زبور مانوی دیدیم، درمی   
ا عنوان باکلیدس زامیر هرکه مطابق با مزموری از مایگونهها، دارد  بهالبّته مت ثّر از گنوسی

-1: 20 یوحنّا،ارد )یار همانند با انجیل یوحنّا دکه مضمونی بس« مریم! ای مریم! مرا بشناس»
پیش از   عیسی،مریمْ پس از رستاخیزِدارند. در این مزمور، (، مریم را بسیار بزرگ می20

انی ود تا کسشی میبگوییم، جانشین عیس و او کسی است که پیامبر یا بهتربیند همه او را می
طرس پویگه هری، بری کند. او باید یازده حوااند، دستگیرا که پس از نبودِ عیسی یتیم شده

 عیسی خطاب به مریم: آگاهی دهد را، از رستاخیز عیسی 
به من دست مزن/سرشک دیدگانت را بند آور/ و بدان که من سرور تواَم/ مباد به پیکرم دست  

ی خرردت/ هاام/ خداوندگارت را نه ربودند/ به پاس اندیشهفراز بری/ چه هنوز چهرۀ پدر را ندیده

اند/ رستگاری بخشیده پیشکشمام. خرداونردگرارت نمرد/ برل برر مرگ چیرره گشت/ براغبان نی

هایت را دیدم و اندوهت را/ اندوه از خویش بزدای و ام/ بر تو آشکار نشدم تا اشکفراپهیرفته

ادخواری/ و بدین پریستاری درآی/ پیامبرم باز و یتیمان سرگردان را دست فرازگیر/ بشتاب به ش



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  15 

سوی یازده فرشته رو/ ...بدانان بگو او سرور شما است/همه مهارت و پندت به کار بند... )زبور 

 (.163-162: 1388مانوی، 

 کند: مریم اظهار بندگی و تبعیّت از عیسی می 
یل این دل تن، بهو پس از این در م« ای خداوندگارم! ای سرور!/فرمانت به جای آرم به شادی...

رز داوندگاخشکوه مریم را است/ چه به »کنند: داشتۀ مسیح است، او را ستایش میرزرگکره ب

ه! یم خجستاد مربمند و پیروز گوز سپرد/ فرمانش به جای آورد/ با دلی سرشار از شادمانی/ شکوه

 (  164-163)همان: 

وان در ت، میکه پیش از این دیدیمگفته، چنانهمین بزرگیِ مریم را در مزمور پیش   
یگر داز  انجیل به روایت مریم نیز دید. در این انجیِل گنوسی، مریم را پیش و بیش

یون را حوار گوید ودارند. مریم از مکاشفه و دیدار خود با عیسی میحواریون، بزرگ می
-269: 1395 کند )انجیل به روایت مریم مجدلّیه،آموزگاری )پیامبری از سوی عیسی( می

274 .) 
تنری دیم، در مرا در دو متن پیشین مانویِ غربی و گنوسی دربارۀ مریم مجدلیّره دیرآنچه    

-هبری پرارتی، هرابینیم. در حاشیۀ سخن این نکته را در نظر داریم کره ایرن مرتنپارتی نیز می
وده، سرریانی بر دانِ مانی است. از آنجاکه زبان مرادریِ مرانیاحتمال، ترجمۀ شاگردانِ پارتی

مره هرا را ترجناسرت و مبلّغران کریش او، ایرن مرتاو نوشته، به این زبان برودههایی را که متن
معتقرد  واپرهیرد. های تصرلین چنرین دیردگاهی را نمریاند  اگرچه مورانو دربارۀ متنکرده

پارتی   به زبانها از ارمنی و سریانی ترجمه نشده و بخشی از آن اصالتایاست که همۀ این متن
  (.Morano, 2000: 398) استنگاشته شده

،  برا صرلین عیسریهایی است که آن را به دلیل پیوندِ با تمتن پارتیِ پیشِ رو، از جمله متن
هرا اگرچره ایرن سررودهگفتنی اسرت  .(Ibid: 398-429)کنند معرّفی می« سرود تصلین»نام 

 (Mihr Yazd) زنرده ج روحِنرادآورندۀ رره یران برانویررای مرست، بیادآور عیسای تاریخی ا
یونرد برا و رسرتاخیز مسریح، درپ یا همان انسران قردیم (Ohrmizdbaγ)برای نجاتِ هُرمَزدبَغ 

 است. روح و بازگشت او به قلمرو روشنی بوده رهاییِ
داشتِ این زنِ مؤمن بره بحث که دربارۀ مریم مجدلیّه و بزرگپیش از بررسی متنِ موردِ   

هرای د کنیم که در کیش مانی، ماننرد دیگرر گروهمسیح است،  به این نکته نیز اشاره و ت کی
زاده، توانستند در جرگۀ برگزیدگانِ دیرن مرانی درآینرد )تقریگنوسی، زن و مرد هر دو می



 16 های گنوسیجایگاه مریم مجدلّیه در متن /

آورد، از زن و مررد، هرر گاه که سخن از رستگاران به میان میکه مانی، آن(  چنان60: 1388
 (. 6: 1395)کفاالیا، « اندان آزاده شدهکه از کالم من، زنان و مردو آنانی»کند: دو، یاد می
و  دهیمنوشت، آوانوشت و ترجمۀ متن پارتی را به دست میحرف اکنون در آغازْ   

 آوریم.سپس گزارشی از متن را می
نو ت و آوانو ت متن.حرف2-4-1  

d›rwbdgyf(t)[y](g) b›š›h 

1   hmg šhr r›z ›w tw ›bgwst ›wm kyr[d 

2   ›yy (u) db ›br nwx u ‹stym˚ r›z w[cn 

3   wxybyh(˚)pd tw gwš swnd›[g 5-6 

4   r›z tw ›w kyc w›cyh h(m)[8-9 

5   ›sngs›r pd šhr u ›sng [›]nyc hrw bwynd 

6   sngs[›r ›c yh](w)d›n pwhr šymwn kyf› kd 

7   ›šnwd (‹)[ym] (s)xwn ›c mrym ›by›d bwd 

8   hw xwd›y wy›w›r u pd š›dyft txt pdyc 

9   yyšw˚ mšyh› dyd ›wš w›xt b›zwg 

10 k›m(›d) ›mb›z gryftn ›w yyšw u[3-4 

11  2]›d ‹zgd u ny š[14-15 

12   bits of letters 

V 

1   nm›d u ›bdyšt pdbst u wyš›dg ›w 

2   (h)mg šhr˚ pd wxybyh ›xšd rwd ›mwjd 

3   5-6](h›h) by›grg ›c pydr ‹zb››n 

4   7-8](.) ›by prmwsyšn ›njywg 

5   yzd m›rm›ny˚ d(›)dyš ›w ›m›h wcyhyšn 

6   ›wd (›)zynd kwm pdyšt zh[g 5-6]r 

7   ›wm›n gy›n bwg u frmny[w](g) wxd ›st 

8   xwd›y yyšw mšyh›˚ rwšn pydr ›ndyš 
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9   mn wsn›d krwm hw›r ›wmn bwj ›c 

10  ndy]st›n rgwm pj›m ›w ›mwrd(n)           

11   12-13](m) ›d br›dr›n ›m(w)[st›n 

12  traces of a letter…(Morano, 2000: 408-411). 

 

dārūbdagīftīg bāšāh 

  R 

1 hamag šahr rāz ō tū abγōst um kird 

2 ay ud daβ abar nox ud istem, rāz wažan 

3 wxēbēh, pad tū gōš sundāg … 

4 rāz tū ō kēž wāžīh hamag … 

5 asangsār pad šahr ud asang any-iz harw bawēnd 

6 sangsār až Yahūdān puhr Šīmōn Kaifāh kaδ 

7 ašnūd im saxwan až Mariam aβyād būd 

8 haw xwadāy wyāwār ud pad šādīft taxt padīž 

9 Yišō, Mašīhā dīd uš wāxt bāzūg  

10 kāmād ambāz griftan ō Yišō ud … 

11 … aδ izγad ud nē … 

12 bits of letters 

  V 

1 …nimād ud abdišt padβast ud wišādag ō 

2 hamag šahr, pad wxēbēh axšad rōd āmužd 

3 … hāh byāgarrag až pidar izβān 

4 … abē parmūsišn anjīwag 

5 yazd Mār Mānī, dād-iš ō amāh wižēhišn 

6 ud āzend kūm padišt zahag … 

7 umān gyān bōγ ud framanyūg wxad ast 
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8 xwadāy Yišō Mašīhā, rōšn pidar andēš 

9 man wasnāδ karum xuwār ō man bōž až 

10 bandestān raγum pažžām ō amwardan 

11 … aδ brādarān amwaštan 

12 … 

     .تر مة متن2-4-2

  رود ت ليم

 نويسروج برگ د ت 

 ی و ]تو نیز آن را[ بر من ]آشکار[ کرد بودآشکار  وهمۀ جهان برت رازِ. 1

 تو جهان است، به من نمودی[. صدایِو فریبی که دربارۀ آغاز و انجام ]. 2

 ...راز را ]آشکار ساخت[ خود، . 3

 آن راز را تو به هرکس گفتی. 4

 شوندمکانی سنگی به جهان و همچنین همۀ دیگران یک سنگ می. 5

 کهجهودان، شمعون، قیافا. هنگامی زایی از پورِباز. 6

 ، به یاد آورد شنید این سخن از مریم. 7

 اوندگار را و با شادمانی تاخت به سویِ خد آن بیانِ. 8

 که او مسیحا چون او را دید، گفت .عیسی. 9

 دارد  عیسی و ... گرفتنِآغوز آرزویِ. 10

 بیرون شد و نه .... 11

 )تعدادی حروف(. 12
 نويسپشت برگ د ت

 پیوسته و رهاشده به نمود و شرح کرد به هم....1

 ایش خوددلی، بخشسوزی، همهمۀ گیتی، به دل. 2

 ... پیام از زبان پدر  .3

 ... بدون ترس منجی . 4

 مارمانی، به ما آموزز داد  ،خداوندگار . 5

 ای که من جای فرزند ... و آزند، به گونه . 6
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 هامان، به راستی هستو رستگاری و امید برای جان. 7

 اندیشدخداوندگار عیسی مسیح، پدر روشنی  . 8

 از  دو مرا رستگاری بخش دار کندربارۀ من. آرامش برقر . 9

 دبندستان و مرا به شتاب به سوی همایش رهبری کن . 10
 گردآمده. برادرانِ ... به همراهِ. 11

 . گزارش متن2-4-3

شته نوشاگر در انجیل به روایت مریم اندکی درنگ کنیم و آن را با متن پارتی پی
شغول ریم ممنجیل مریم مجدلیّه، یابیم که در متن پارتی همچون روایت ابسنجیم، درمی

ز اپس  آموزز به پطرس و دیگر حواریون است. مریم آنچه را در زمان زندگی عیسی و
خن سادّه مآموزد. او نخست دربارۀ رستاخیز او، در مکاشفه آموخته است، به پطرس می

 گویرد: می
 ها، همۀبندیهمۀ شکلرمود: همۀ طبیعت، ره؟/ منجی فرا نرابود خواهد شد یرا مادّه نرپس آی

های ر ریشهدیگر و آنها دوباره حلّ خواهند شد ددیگر و با یکمخلوقات وجود دارند در یک

وا وز شنهای سرشت خویش/ هر که گخودشان/ زیرا سرشت مادّه حلّ شدنی است تنها در ریشه

 .(269: 1395)انجیل به روایت مریم مجدلیّه،  دارد، بشنود
 راز را همین آشکارکردنِ راز جهان است که در متن پارتی نیز مریماین سخنان دقیقای  

کار رس آشکند. در انجیل مریم، پس از آشکارشدِن راز جهان، پطبرای پطرس آشکار می
-رح دادهر ما شپطرس بدو گفت: چون هر چیزی را ب»: پرسددربارۀ ماهیّت گناه می از مریم

-اه میشرح گن ی، بهو باز مریم به نقل از منج« یا؟ای، این را نیز به ما بگو: چیست گناه دن

« کنیدناه میگناهی نیست، مگرر در شما کره گ»دهد: و راه رستگاری را نشان می پردازد
« پیدرکرد پی نمود و شرح»که در متن پارتی نیز مریم از زبان عیسی (  چنان269)همان: 

 هایی از گناه رسید. سوزیِ عیسی به رستگاری و رتوان با دلکه چگونه می
ز عیسی رستاخی ارۀبه پطرس درب در متن پارتی این نکته نیز نمایان است که مریم مجدلیّه   

ا رندگار خداو نِشنید این سخن از مریم، به یاد آورد آن بیا/هنگامی که»است: آگاهی داده
 . «عیسی سویِه خداوندگار را و با شادمانی تاخت ب آن بیانِ/و با شادمانی تاخت به سویِ
که دربارۀ تصلین عیسی است، عیسی پس از  (M18+M2753)در متنی دیگر به پارتی نیز 

خواهد که به جلیله رود و پطرس را از خیزز از گور در روز سوم و دیدار با مریم از او می
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های حضور مریم را در متن. (Morano, 2000: 404-408)رستخیز عیسی آگاه کند 
(M5825/5828/5829) ( وM7200+M7201 )ها دربارۀ تصلین توان دید که این متننیز می

بخشی مریم به عیسی در متن، یادآوِر آگاهی(. Ibid: 411-413, 414-416)عیسی است 
اهمّیّتِ مریم در اندیشۀ مانویان است و باید بپهیریم که مانی و مانویان مریم را اساسِ تعالیم 

آموختند  اگرچه مسیحیّت رسمی پطرس را سنگِ بنایِ دین دادند و از او میخود قرار می
 داد. خود قرار می

ه معنی بکه آن  کیفاس خوانند در زبانی سریانی، پطرس رااست یادآور شویم که بایسته   
شت با و نخست بار که به واسطۀ اندریاس در د (221-220: 1383)هاکس،  است« سنگ»

ر متن پارتی از آنچه د. (42:1 ،خواند )یوحنّااس میرکند، عیسی او را کیفعیسی دیدار می
را  هیّت مسیحکه با دلیری، الو است (کیفاس)ای به پطرس ، اشارهاستسنگ و شنزار آمده

 ،ا عیسیتو مریم از سوی منجی خواهان آن است که همه چون پطرس باشند  کندمیبیان 
  خود را بر آنان استوار کند. کلیسایِ
ریوطی که ای است به شمعون، پدر یهودای اسخ، اشارهپارتیدر متن  جهودان پورِ   

 ،یافاق، انرنآ اهنان و بزرگِرای عیسی را به کو با رشوه استعیسی  ونِرپسرز از حواری
ای نهگویم، بهکه مر است، محتمالی برای آن بودههاشخصیّت. اشاره به این دهدمیتحویل 
 ، درممری یلکه در انجون یادآوری کند  چنانرحواری را برای پطرس و دیگر ستمخیانت و 
  آنجا ا، خوشابه هوز بوید که کسی شما را گمراه نکند و گوید خوشا اینج»: آیدبندی می

 :گوید(. او می270: 1395انجیل به روایت مریم مجدلّیه، )« ستا زیرا پسر انسان درون شما
د. بفریب ه رشوتبو کسی چون قیافا شما را  بر شما چیره شود اهریمن چون یهوداهممبادا که 

ر ل تکراانجی که این نکته را بارها عیسی در ستا چرا؟ چون پسر انسان، عیسی، درون شما
نان م تا آاان دادهجاللی را که به من بخشیدی، به ایش»گوید: است. عیسی به خداوند میکرده

معنا با هم  ه تمامبن نیز به این ترتین ایشانیز مانند ما یکی گردند. من در ایشان و تو در من تا 
بنای دین است زیر« سنگْ»(. در متن پارتی نیز مقصود از 23-22: 17)یوحّنا، « یکی باشند

های نا و متگونه که عیسی در انجیل یوحنّکه بر اساس آن همه باید یگانه شوند  همان
  گنوسی دیگر بر آن ت کید دارد و پیش از آن بدان اشاره شد.

پهیرد؟ این خود را از سوی حواریون نمی گرفتنِچرا در متن پارتی، عیسی آغوز   
 . تاسبوده عیسی روحانی عروجِرستاخیز و که ر ایناست بت کیدی 
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 برقرار و یگانگی ، میان مانی و عیسی پیونداستای سعی شدهدر پایان متن نیز به گونه   
طبین  عیسی کننده را در پیوند با هم بدانند گر و بیدارشود و این دو رنجبر و زنده
 (.265-264: 1388زبور مانوی، ست )عیسی افرستادۀ  و مجروحان و مانی پزشک خستگان

 
 گيرجنتيجم .3

ین ت تکوهای گنوسی است. گویا آیین گنوسی از صدر مسیحیّکیش مانی از جمله آیین
 ار پدیدبسی هاییسیحیان اختالفو رشد یافته و تا جایی پیش رفته که میان گنوسیان و م

حور متوان در چند است. باورهای گنوسی را که با مسیحیّت در تضاد است، میشده
یسی عحیان که مسیها باور به زایش و مرگ روحانی مسیح دارند  درحالیبازگفت: گنوسی
ا یسی رع ستاخیزپندارند. گنوسیان رها دارای گوشت و خون و پوست میرا مانند همۀ انسان

سمی یحیّت را مسدانند و معتقدند باید این رخداد را در حکم تمثیل پنداشت  امّنمادین می
یسی که ع ها معتقد استانگارد و برخالف گنوسیتصلین و رستاخیز عیسی را تاریخی می

ردهنده یفی کاست. گنوسیان به دو خدا، خدای متعالی مهربان و خدادر تصلین رنج کشیده
د  جیه کننی توحقیقت خودِ شیطان است، معتقدند تا شر را در گیتآفریده و در که جهان را
. ین کنندز تضمکیشان به خدایی یگانه باور دارند تا قدرت کشیشی یگانه را نیامّا راست
 دانش د نبودِانجامد،  باور دارند و معتقدنها به خودشناسی که به خداشناسی میگنوسی

 نوسیاندانند. گکه مسیحیان گناه را سبن رنج میرحالیشود  داست که سبن رنج می
 دانند. برخالف مسیحیّت رسمی، صرفِ غسل تعمید را موجن رستگاری نمی

ن، ن متعصّیحیااختالف بنیادین دیگر میان آنان، در جانشینی مسیح است. در روایت مس   
ی سررّی هایآمروزه است و گنروسیان از مریم مجدلیّرهپطررس اسراس دیرن قررار گررفته

ند اور داربهایشان آشکار است. گنوسیان ها در اغلن متنآموزند. این نگرز گنوسیمی
با او  وده کهبکس داند و او پس از رستاخیز عیسی از گور، نخستکه مریم همه چیز را می

 ست.اکرده ه راز جهان را بر حواریون، از جمله پطرس آشکاررو او است ک دیدار کرده
 تیتن پارکه در ماست  چنانهای مانوی غربی و شرقی راه یافتههمین اعتقاد در متن

(M6281+M6246)  که دربارۀ تصلین مسیح است، آموزگاری و جانشینی مریم را و
 ینیم. بور میگدیدارکننده با مسیح، پس از خیزز او از طور او را در جایگاه نخستهمین
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 مقدّمم. 1

 یست    ادانه مثال ایست                    معنی اندر ویای برادر قصه چون پیمانه
 نه را گر گشت نقلننگرد پیما         معنی    بگیرد  مرد    عقل             ۀدان

 )مثنوی، دفتر دوم(
ر بر دهایی که صهقصه است، ق ۀنگاه انسان ایرانی به مقول ۀاین ابیات موالنا بازتاب دهند

ها، باورها، اسطوره ،هاترس ،ها، آرزوهاها، خواستهای از اندیشههم تنیدهر های دالیهۀ دارند
 یوستهپبشر »های یک ملت است. ها و شادیا و خالصه رنجهها و شکستها، پیروزیآیین

زاد یداند. آدمرازها و رمزهای کهن می ۀبا قصه سر و کار دارد و آن را کلید گنجین
پوشد. تواند چشم بتوانند از سایه خود جدا شود از شنیدن قصه هم نمیطور که نمیهمان
ی ن خویش باخبر شود )انجوخواهد از سرگهشت تلخ و شیرین نیاکان و همنوعامی

 (.8: 1352شیرازی، 
 ل اینهای اصیل تفکر و تخیترین نمونههای ایرانی یکی از کهنقصه»در این میان 
مار شوم به کیفیت زندگی و مباحث ذهنی و شادی و اندوه این ق یهدهندسرزمین و نشان

لن ا در قارود اورهای خآید. مردم این مرز و بوم از روزگاران بسیار دور، پندارها و بمی
کل ه این شبجام آن را مانند گوهری نایاب و عزیز به مرور تراز داده تا سران ،قصه ریخته
صفای  ودگی برانگیز به دست ما رسیده است که هر کدام از آنها در عین سازیبای تحسین

... سازدیاختیار مجهوب مچنان لطیف و دلکش است که خواننده و شنونده را بی ،پیرایهبی
 .(11)همان: 

تشبیه  فتنینیاهای ایرانی را به ستارگان دستها قبل به زیبایی قصهمرحوم انجوی سال
-بی ویسندۀندو آثار  با تمرکز بر ها راقصه این پگوهش در پی این است کهکرده است.  

 چون و چرای فرهنگ معاصر کرمان مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
 ئلم رح و بيان مس 1-1

Cont)از زمانی که کنت دوگوبینو فرانسوی e de Gobi neau) 1و الکساندر خودسکو (A. 

Chodzko) عامه ایران انجام دادند تا ها را در حوزه ادبیات و فرهنگ نخستین پگوهش
ها، پگوهشگران در این پگوهش 2های بسیاری در این حوزه انجام شده است.امروز پگوهش

 اند.یرانی سهم بیشتری در گردآوری مواد فرهنگ عامه داشتهغربی نسبت به محققان ا
ها، المثلهایش از قصه و فرهنگ عامه و انبوه ضربیکی از مورخان ایرانی که در نوشته

کنایات و تعبیرات موجود در آن بهره برده و در واقع تاریخ را با فولکلور درآمیخته، 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  27 

پاریزی بسیار متفاوت و همیشه بحث ینگاری باستانپاریزی است. سبک تاریخباستانی
گاه مورد تقلید دیگران واقع نشده فرد او هیچو سبک نگارز منحصربه 3برانگیز بوده است

گرایی و دخالت دادن معیارها است. خود ایشان روز نگارز خود را براساس نوعی مردم
توجه  به آثار باستانی داند. اما تا امروز از این منظرهای تازه در نگارز تاریخ میو مقیاس
-های عامه برپایه چند اثر از باستانیست که قصهاآن در این پگوهش سعی بر. استنشده 

اثر محمود متدین)همت کرمانی(  کتاب تاریخ کرمانپاریزی )مجموعه هفت( و همچنین 
 بندی قرار گیرد.مورد بررسی و طبقه

 . پيشيوم پژوهش2 -1
این  . البتهه استفرهنگ عامه ایران تحقیقات بسیاری انجام شدتا امروز در مورد ادبیات و 

ن. اما لی آتحقیقات بیشتر گردآوری و ثبت و ضبح مواد فرهنگ عامه است تا بررسی تحلی
ش ولریا های عامیانهبندی قصهطبقهترین اثر های ایرانی جدیبندی قصهدر مورد طبقه
تون مهای عامیانه در بندی قصهبقهشناس بزرگ آلمانی است. در مورد طمارزلف قصه

 لین باراو برای پگوهش تاریخی تا امروز هیچ کوششی انجام نشده است و از این حیث این
ران وهشگچند متن از متون تاریخی معاصر کرمان را مورد واکاوی قرار داده است. پگ

شاره اوهش گپنام فرهگ و ادب عامه ایران معموالی در مقدمۀ آثار خود به پیشینۀ صاحن
 اندکرده
مکتوب  های عامیانهشناسی در قصهتیپ»نامه های دانشجویی نیز پایاننامهپایان ۀحوز رد
فر دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس از نگارز امیرعباس عزیزی« ایرانی
 ت.هاسترین پگوهششاخد
 
 . ب ث اصلی2

 عامم آرهوگ. 2-1
Fol یواژه یهرهنگ مردم را ترجمپگوهشگران این عرصه، فرهنگ عامه یا ف kl ore  

f  ای است مرکن از دو جزء:فولکلور نیز کلمه»اند. دانسته ol k و l ore ن دانش آو معنی
د ه مورمبسوطی کی هعوام است. نخستین کسی که این کلمه را به عنوان اسم این رشت

Ambrose Mert)بحث ماست اختیار کرد آمبروز مورتن  on)  فارسی است. در زبان
اند. مرحوم ترجمه کرده« دانش عوام»و « فرهنگ عوام»و « فرهنگ عامه»فولکلور را 
 4(.35: 1382خواند )محجوب، « فرهنگ توده»را  آن هدایت
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Folاصطالح  یهترجم»نویسد: قنواتی پس از بحثی مبسوط در مورد فولکلور می kl ore 
ا همان شورهمانند بسیاری از ک به فرهنگ عامیانه یا فرهنگ عوام صحیح نیست. یا باید

فرهنگ  طالحاصطالح فولکلور را به کار ببریم یا چنانچه اصراری بر ترجمه آن باشد اص
« تعام اس وظ خنثی بر خالف عامه، عوام و عامیانه، لف« مردم»زیرا   را به کار ببریم« مردم

یا « مههنگ عافر»گوییم وقتی می»نویسد: (. امیدساالر می11: 1394)جعفری قنواتی، 
و « توده»، «عامه»منظورمان نباید این باشد که الفا  « فرهنگ مردم»یا « فرهنگ توده»
ن است. هرنشیشیان یا اقوام غیر یدر این سه اصطالح مختد و منوط به طبقه روستا« مردم»

ک یاهالی تهران هم فولکلور مخصوص به خودشان را دارند و ارزز و قدرز برای 
« اشدبافتاده ه دورلور نباید کمتر از فولکلور مثالی ایل بختیاری یا فالن دفولک یهپگوهند

 .(547:1365)امید ساالر،
 ق م.2-2
ه رفته شدگ« قُد  قَدَّ یَ» یهزبان عربی از ماد در»این واژه باید گفت که  ۀریش مورددر 

در میان نویسد: (. قنواتی می19: 1378)جعفریان، « که به معنی دنبال کردن چیزی است
ادف ی و مترمعن وبیش به یکادیبان و منتقدان ایرانی قصه، افسانه، حکایت، داستان و...کم

  (.266: 1394 )جعفری قنواتی،«. ها نیز به همین صورت استنامهرود. در لغتکار میههم ب
 گونهینرا ا های مردم ایران قصهجلد اول فرهنگ افسانه یهدرویشیان و خندان در مقدم

فته اری گقصه به معنی سرگهشت و حکایت است و اصطالحای به آث ۀواژ»کنند: عریف میت
ها و تخصیّشل و تکوین العاده است تا تحوّها ت کید بر رویدادهای خار شود که در آنمی
تعاریف  (. سید محمد دشتی بعد از برشمردن26: 1387 ،1/)درویشیان و خندان« افراد

تر سنمنا گران برای قصه ارائه شده است تعریف میرصادقی رامختلفی که از سوی پگوهش
 داند: می

 وحکایت  نه وایم و از آنها به عنوان افسامن اصطالح قصه را بر هر آنچه قبالی داشته
ه و اجاریکنم و آنچه را که از اواخر حکومت قاست اطال  میشدهسرگهشت و... یاد می

حت ت ،ستاما راه یافته و در واقع سوغات فرنگ بعد از مشروطیت به ادبیات داستانی 
نی ت داستاوان ادبیاام و از مجموع آنها به عنآورده« رمان»و « نوول»، «داستان کوتاه»عنوان 

 (24: 1380)دشتی،  .امیا تنها به عنوان داستان یاد کرده
 عاميانم ةق . 2-3

  نویسد:بودن یک قصه می هعام موردمحجوب در 
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ر ه به نثآنک میانه داستانی است که موضوع آن باب پسند عامه باشد )ولوآیا داستان عا
افته ینگارز  یانهفصیح ادبی نگاشته شده باشد( یا آنچه به سبک عوام و با نثر)یا شعر( عام
 دو شرط ه هرباشد )ولو آنکه موضوع آن مورد قبول خاطر خواص نیز قرار گیرد( و یا آنک

عی اوری قطد نیز به داستان مورد توجه قرار داد؟ در این بابرا باید در اطال  چنین صفتی 
ان تویم ههای تخیلی عاری از حقیقت و دارای محتوای عامدشوار است. چه بسیار قصه

دانش، ه، بهارناممانند سندباد یافت که با نثر یا نظمی دقیق و فصیح و شیوا تحریر شده است
ا هان. از این گهشته بعضی از داستهزارویک شن و غیره. عکس قضیه نیز صاد  است

ر دست و دآن هر د یانۀهست که به هر دو شیوه نگاشته شده و تحریر ادبی و تحریر عام
ودن بادبی یا هیاننامه. به طور خالصه هیچ معیار دقیقی برای سنجش عاممانند بختیار است

 (126 :1،1382/)محجوب. داستانی وجود ندارد
اطال   های کهنعامیانه به قصه ۀقص»کند: گونه تعریف میاین ه رایانعام ۀسیما داد قص

شده  نتقلمشود که به صورت شفاهی یا مکتوب در میان یک قوم از نسلی به نسل دیگر می
ا رهای مکتوبی های پریان تا قصههای متنوعی از اساطیر بدوی، قصهعامیانه گونه ۀاست. قص

(. 234: 1375)داد، « گیرداست در بر میکه موضوعات آن برگرفته از فرهنگ قومی 
 .(28: 1387 ،1/اناند )درویشیان و خنددرویشیان و خندان نیز تعریفی مشابه داد ارائه کرده

صه چندان مشخد نیست که بر چه مبنایی یک ق»گوید: هایی میالؤخدیش با طرح س
ر دیگر ذکر نظ(. او پس از 10: 1391)خدیش، « خوانیم و دیگری را نهرا عامیانه می
ها انزم ۀمای است که در هعامیانه قصه ۀشاید بتوان گفت که قص»نویسد: پگوهشگران می
: )همان« ه دارددان، رواج و هواخواچیزمردمان، پیر و جوان، عامی و همه یهو در بین هم

12). 
 عاميانم هاجق م بودجطبقم .4-2

روز طبقه » :توضیح داده استبندی قصه را های طبقهوگویی روزمارزلف درگفت
مشهور « مکتن فنالندی»است که به « مکتن تطبیقی»شناسان بندی به طور اعم روز قصه

شروع شد و تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت  19شده است. این مکتن از حدود اواخر قرن 
ن مکتن تر آنتی آرنه از پیشگامان و مبدعان ایو کسانی چون برادران کرون و از همه مهم

اند. در فنالند وقتی کشور های محیح خودشان کار کردهبودند. آنها در ابتدا در حوزه
دانید هویت ملی نیز که میمستقلی شد برای آنها مسئله هویت ملی اهمیت داشت و چنان

آوری اسناد که تعداد آنها به یابد. در این کشور پس از جمعها تجلی مینبیشتر در داستا
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های شود، متوجه شدند که قصهرسد و در آکادمی علوم فنالند نگهداری میمی چند میلیون
آوری شده نه تنها در فنالند وجود دارد، بلکه مضامین آنها در جاهایی دیگر اعم از جمع

برای اولین  1910مناطق همجوار فنالند یا دورتر از آن موجود است. سرانجام آنتی آرنه در 
هایی را که ای فنالندی و کشورهای دیگر را تهیه کرد و قصههبار فهرست تطبیقی قصه

شماره به  2400دست کم در سه کشور وجود داشت شماره گهاشت و این شامل حدود 
 ترتین زیراست :
ا سحرآمیز، از های جادویی یقصه 749تا  300های حیوانات، از قصه 299از شماره اول تا 

عی یعنی نوول، از های واققصه 999تا  850اولیا، از  های مههبی و مربوط بهقصه 849تا  750
های قصه 2199تا  2000ها، از شوخی 1999تا  1200های دیو ابله، از قصه 1199تا  1000
چون به زبان  ها. کتاب آرنهسایر قصه 2400تا  2200بریده و از ای مثل موز دمزنجیره

سی ستاد کرسون انیافت، ولی بعدای تام المللیآلمانی نوشته شده بود در اوایل اقبال بین
Bl)دانشگاه بلومینگتون  oomi ngt on) ه کرد. حجم ایالت ایندیانا آن را به انگلیسی ترجم

وجه به تهای گوناگونی با بندیچند برابر شد و طبقه 1961مطالن این اثر در چاپ 
د که پ شچا نیز به زبان انگلیسی تجدید 2004موضوعات آن پدید آمد. این اثر در 

وان اصطالحات دیگری در آن با نظارت یکی از همکاران من هانس یرگ اوتر به عن
 به تبع نه )والمعارف قصه در گوتینگن آلمان افزوده شد. روز آرطرحی پگوهشی در دایره

ف، )مارزل «او تامسون و اوتر( برای قصد هندی و اروپایی کاربرد بیشتری دارد
مه را به هشت طبقه: تخیلی، سرگهشت، تاریخی، های عامحجوب قصه.(1385:750

: 1382ب، محجو) ندکنبندی میحیوانات، اخالقی، اجتماعی و آثار بزرگان ادبی تقسیم
بقه: طها در پنج کند. از این قرار قصهها را به پنج طبقه تقسیم میمیرصادقی قصه .(76

 گیرندر میقرا سانه پهلواناناسطوره، حکایت اخالقی، افسانه تمثیلی، افسانه پریان و اف
قسیم ها را به نه اعتبار تذوالفقاری با ذکر نظرات گوناگون، قصه (.1376:25)میرصادقی، 

، از نظر ر پایانز نظکند: از نظر قالن، از نظر ساختار روایی، از نظر مضمون و درونمایه، امی
 یهظر نحوز نانظر حجم،  چگونگی بیان، از نظر سطح زبانی و ادبی، از نظر نظم و نثر، از

شکل امروزی  های عامیانه بهبندی قصهدر ایران طبقه(. 78-90: 1394)ذوالفقاری،  ارایه
وی سبه  آید تمام توجهبندی به میان میسابقه چندانی ندارد و هر گاه سخن از طبقه

 .ترین کار را ارائه کرده استشود که جامعمارزلف جلن می
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 ت قيق ةهاج عاميانم در  امعبودج ق مطبقم. 2-5
ان یخ کرمالهفت او و تاری هفت باستانی پاریزی و کتاب هشتدر این پگوهش مجموعه

کتاب  ، ازهامحمود همت مورد مطالعه قرار گرفت  اما ازآنجاکه در ویرایش نهایی قصه
که  ارهامودر در نای ارائه نکردیم، در متن این مقاله به آن استناد نشد مگالهفت قصههشت

 عدد صفر موضوعیت دارد.
الیل این دهای متعدد که قصه از میان آثار مهکور، در ویرایش 238بعد از استخراج 

رار دادیم ققصه را مورد تجزیه و تحلیل  43است، گیری ذکر شدهویرایش در بخش نتیجه
ک یتانی و داس هایکه در اینجا به دلیل فضای محدود این مقاله، به ذکر یک نمونه از تیپ

 رد.  ماکواهیم ها مورد بررسی قرار گرفته، اشاره خهایی که از حیث موتیفنمونه از قصه
سون، کس تامهای آرنه تامسون، موتیف ایندها را بر اساس فهرست تیپدر این بخش، قصه

   همچنینایمادهبندی مارزلف، با کدهای جهانی مطابقت دالمللی اوتر و طبقههای بینتیپ
یت پثر تام اموتیف ایندکس داستانهای قدیمی ایرلندی،  به معنی استفاده از Cross ذکر

 کراس است.
 ترانم پو ت آج چم ميشم. 2-5-1

ات نش را نجبز، او و یارا« باالگزینیِ»ای هست که  ، یک افسانه«یوز»در مازندران، 
ند غ گریختز بااودند. ای و گوسفندی توی باغی ببُزی و گوساله»داده. داستان این است که: 

پنبه نْکنند )کماو به غاری رفتند، در غار دیدند شیر و پلنگ و گرگ دارند حلّاجی می
رد به نا کبگوساله گفت: کمان را بده تا کمک کنم. کمان را از شیر گرفت و  ،زنند(می
 :خواندمی وزدن پنبه
آی چه خوب  شه،پوست شیر و پوست گرگ و پوست پلنگ، پوستین سر شاه می -
 شه!می

کمان  سفندشیر ترسید و گفت: من بروم بیرون کار دارم. فرار کرد و رفت. آن وقت گو
 را گرفت و گفت:

 !شهشه، آی چه خوب میشه، میپوست گرگ و پوست پلنگ، پوستین سر شاه می -
 گرگ هم ترسید. گفتم: من میرم شیره بیارم! او هم فرار کرد و رفت.

 را گرفت و گفت: باالخره بز، کمان
 !شهمی خوب چه آی شه،می شاه سر پوستینپوست پلنگ  -
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گردیم  برپلنگ هم ترسید و فرار کرد و رفت. سپس بز و گوساله و گوسفند گفتند حاال
 مان.به خانه

جا ت: کاز طرف دیگر شیر و گرگ و پلنگ، هنگام فرار به شغال برخوردند، شغال گف
فت، غال گشبرگردان بز و گوساله و گوسفند را بازگفت. رین؟ گرگ داستان را و شعر می

لشو ددین؟ شیر گفت: اگر گوساله رو بکشی من اگر من اونا رو بکشم چی به من می
 خورم و باقیشو میدم به تو.می

م رگ هدَمْ به تو. گشو میخورم و باقیپلنگ گفت: اگر بُز را بکشی من جگرشو می
 دم به تو!خورم و باقیشو میشو میهو بکشی من دنب گفت: اگر گوسفند

تاد ینها افابه  هر سه آمدند، سر راه، گوسفند و بز و گوساله را دیدند. آنها تا چشمشان
 هایش، و گوسالهرفتند باالی یک درخت. بز رفت آن نو  درخت. گوسفند رفت نصفه

 رفت توی حلق درخت نشست.
که  بودندی نکردهیسر و صدا شیر و گرگ و پلنگ و شغال آمدند زیر درخت. هنوز

غال و وی سر شاد رین و از قضای روزگار افتیگوساله از ترس لرزید و لرزید و توپی افتاد پا
ا راره چدر اثر وزن گوساله، کمر شغال شکست. بز دید که اوضاع بدجوری شد. آخرین 

 هم به کار برد، از همان باال فریاد زد!
 من بیام! اهلل جانم، نِگِرِز دار تابار  -

بدی داشتند، دو پا  یهخاطر« پوست» ۀگرگ و پلنگ و شیر که هنوز از وحشت تران
داشتند و دو پا قرض کردند و زدند به چا ! شغال هم زور زورکی از زیر تنه گوساله فرار 

-511 :1392پیچ، کوچه هفت)« رسیدند خودشان باغ کرد، و مسافران ما به سالمت به
512.) 
و  )خر *103Cو مارزلف  1154ترسو، نیز قیاس شود با تیپ  هایگگر *A 126تیپ
 )مرد دیو را می ترساند(. 1149*شیر(  

 )گرگهاى ترسو(A126مطابق با تیپ * 
 :روایت ثبت شده است 2از این داستان 

 120-119اشکورى: استخاره کن  
 در داستان استخاره کن گوساله و گوسفند و بز به کوه مى روند. -
 یر و پلنگ و شغال یاد نشده است.از ش -
 هیچ کدام از حیوانات حالجى نمى کنند. -
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 کنند.گوساله، بز و گوسفند به صورت اتفاقى با گرگ برخورد مى -
 کنند.گوساله، بز و گوسفند براى رهایى حیله نمى -
 ترسانند.گوساله، بز و گوسفند با حیله گرگ را نمى -
 پیش از پاى درخت دیدار دیگرى ندارد.گرگ با گوساله، بز و گوسفند  -

 126بهرنگى: گرگ و گوسفند   
 .است در داستان گرگ و گوسفند، گوسفند در چراگاه است و از گله جدا افتاده -
 گیرد.داستان فقح بین گرگ و گوسفند شکل مى -
 یابد.دهد و به کمک سگ گله رهایى مىگوسفند، گرگ را فرین مى -
 رود.نمى گوسفند باالى درخت -
 ده هنگو در پاریز و قصه و اعتقاد مردم. 2-5-2

وه ک ۀسین ، بردر کوهستان پاریز، دهی است به نام هنگو ) با کسر هر(، در کنار این ده
پیچد و ها میاست که قرین یک فرسنگ طول دارد و در کوه و درهیک رشته کمر برآمده

 د.باشت که بر کمر کوه چسبیدهدو طرف آن صاف است و درست مثل مار و اژدهایی اس
مردم این ده گویند که اژدهایی بود و آمده بود بر لن قنات این ده که آب بیاشامد. 

از آب یافت « آب و ناندارتر» یهدختران ده برای بردن آب به چشمه آمده بودند، اژدها لقم
 فریاد ترسدختران را یک جا ببلعد، اما دختران دسته جمعی از  یهو دهن گشود که هم

ه چار جای س! کرد سنگ جاجابه را اژدها و درخشید علی ذوالفقار بر ! «علی یا» کشیدند
برند بریدگی ذوالفقار در رشته کوه هنوز باقی است، و دختران ده در ایام متبر ، شمع می

 گویندمی و -است واقع چشمه کنار یعنی اژدها این تن ابتدای در که–و در دو سوراخ 
-616 :1392خاتون هفت قلعه، کنند )می روشن را هاشمع است بوده اژدها ینیب سوراخ
617.) 

ی هاموتیف سنگ شدن در تیپ، خاطرات دنیای زیرین 301موتیف اژدها در تیپ 
B302برادران توام و نشانه سرنوشت،  303جان )= جان تیغ( ، رز* حB516 ق شدن با عاش

 دیدن مویی در آب
 کشد.می خود دست با را اژدها وزغ، مار، رد: مF628.1.3.1موتیف 

 Cross موتیفB11.11..جنگ با اژدها : 

Cross موتیف D429.2. :سنگ شدن اژدها. 
 : اژدها..B11موتیف 
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 العاده.: شمشیر فو F833موتیف 
 برد.: شمشیری که همه چیز را میF833.5موتیف 
 .برداس می: شمشیری که فوالد و سنگ را به خوبی لب.F833.5.1موتیف 
 
 گيرجنتيجم .3

 ینهمعاصر نمو تاریخی متون در عامیانه هایقصه بررسی حیث از حاضر پگوهش
 است ودهب ت ثیرگهار رسمی ادب آثار بر عامه ادبیات که دانیمندارد. می پیشین
 گوهشپ این اهداف تریناصلی از یکی رواین از( 20: 1394ذوالفقاری، : ر. )

 یعنی رمانک معاصر مورخان از تن دو آثار در عامیانه هایقصه کاربرد میزان بررسی
 همت هب مشهور متدین محمود و( 1393-1304) پاریزی باستانی محمدابراهیم دکتر
 یجموعهم) پاریزی باستانی آثار بر پگوهش این بنیان البته. است( 1298-1374)

 .گیردمی بر در را همت محمود از اثر یک تنها و است استوار( هفت
 او. است ایران معاصر یدوره سبک صاحن نویسندگان از یکی پاریزی باستانی
 گاهجای از جهانی معتبر هایانجمن و دانشگاهی یجامعه در اینکه بر عالوه
 برخی. اردد مستحکمی پایگاه نیز ایران مردم عامه بین در است برخوردار ایبرجسته
 میزان راستی به اما. دانندمی عامه فرهنگ و ادبیات از بردن بهره را او موفقیت رمز
 به نتایج ناگر بتوا است؟ حد چه در عامیانه هایقصه از پاریزی باستانی گیریبهره
دانست،  عمیمت پاریزی نیز قابل باستانی بر دیگر آثار را حاضر پگوهش از آمده دست

 نتایج زیر قابل طرح است:
عاميانم  هاجالمثلترب و هاق م و اترواي بم بيشتر پاريزج با تانی .آثار3-1

 .ا ت آرا تم

 از بسیار استفاده پاریزی، باستانی نگاریسبک و شیوه تاریخ به عمومی نگاه
در آثار  کرمان عامه فرهنگ ویگهبه عامه فرهنگ مواد دیگر و هاقصه و روایات

قرار داده که ای که گاه منتقدان او از همین معبر او را مورد انتقاد اوست، به گونه
 هنگام به پاریزی باستانی ذهن گفت باید اما باستانی از هر دری سخنی گفته است. 

 او. خواهدمی چه که است مشخد ابتدا از و است هدفمند بسیار کتاب یک نگارز
 کار به خواننده به نظرز مد مطالن بهتر تفهیم برای را عامیانه هایقصه و روایات
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 تاریخی متون از برگرفته کندمی نقل باستانی که هایینداستا معموالی. گیردمی
 این گویی که دهدمی جلوه ایگونه به را آن باستانی قلم و زبان اما است، کالسیک
رخ داده بوده  دیگری روستای یا پاریز در پیش دهه چند همین که است بوده اتفاقی

 جایبه و موقعبه ربردکا و استخراج پاریزی باستانی هنر که گفت بتوان است. شاید
 از بیش برداریفیش یمرحله در ما. است ادبی-تاریخی کالسیک متون از روایات
 اثر یک و( الهفتهشت و هفت مجموعه) پاریزی باستانی اثر هشت از قصه 230
 هاداستان این شمار از متعدد هایویرایش در اما کردیم، استخراج همت محمود
آن در  با اصل شده برداریفیش یکسانی داستان کاهش،  این عمده دلیل شد و کاسته
 دارد امکان که جایی تا بود این بر سعی هاقصه استخراج در. بود تاریخی و ادبی منابع
  .نکنیم ذکر را تاریخی کالسیک متون در موجود هایقصه
 .ا ت اندک با تانی آثار در دا تانی هاجتيپ .3-2

. است مدهآ دست به یپ مطابق با کدهای جهانی قصهت 9 تنها شده انجام بررسی در
اثر  8 به مربوط تیپ 7همت و  محمود کرمان تاریخ به مربوط تیپ 2 تیپ، 9 این از

 نکته این یانگرب پاریزی باستانی آثار در هاتیپ کم تعداد شاید. است پاریزی باستانی
 کردن اراگو بلکه آن ضبح و ثبت نه عامیانه هایقصه نقل از باستانی هدف که است
 نقل ردضرورتی  پاریزی باستانی رواین است. از برای مخاطن تاریخ تلخ معجون
 ایچهره برخالف باستانی پاریزی، محمود همت .بیندنمی داستان یک ارکان تمامی

ست. افاهی شنویسی او بر اقوال شنیده شده و روایات آکادمیک نیست. بنیان تاریخ
ک نها یتآداب و رسوم کرمان است و با توجه به اینکه  ها وهدفش گردآوری قصه

 ها قابل توجه است.اثر او مورد بررسی قرار گرفته است تعداد تیپ
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22.2 22.2 22.2

11.1 11.1 11.1

0 0 0

  
  

 
 ی تحقیقهای جهانی در جامعهکاربرد تیپ .1-3نمودار

 
)نک:  ا ت تو م قابل هاق م  ده  واختم هاجموتيف حيث از با تانی آثار .3-3

 (.1-5 دول

 با نم اما بردمی بهره عاميانم روايات و هاق م از پاريزج چوانکم گفتيم با تانی. 3-4 

 هاموتيف و کم او آثار در هاتيپ رو اين از. دا تان يک ارکان تمامی  کر

 (.1-5ا ت )نک:  دول بسيار

 Chance and،  انس و  رنو ت  (Marvels)بم عجايم مربوط هاجموتيف. 3-5

Fate)(و  ادو )Magicبرر ی دارد مورد آثار در را کاربرد ( بيشترين. 
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13.813.212.6

8.2 7.5 7 6.3
5 4.4 3.8 3.8 3.8 3.1 2.5 2.5 1.3 0.6 0.6

  
  

 
 امسونی تحقیق بر پایه موتیف ایندکس تها در جامعهبندی موتیف، طبقه2-3نمودار 

 متغير کتاب هر موتوع آراخور بم عاميانم هاجق م از گيرجبهره ميزان. 3-6

  .ا ت

 

 .های استخراج شدهتحقیق براساس تعداد قصه ۀها در جامعها و موتیفمیزان کاربرد تیپ ،3-3ر نمودا

 آثار عامیانه هایقصه از گیریبهره میزان است مشخد نمودار در که گونههمان
 تانسیلپ با مرتبح فرود و فراز این که نیست مشخد. دارد فرود و فراز باستانی
 .نویسنده خواست یا است هاکتاب از کدام هر موضوعی
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 نیی تحقیق بر اساس کدهای جهاهای جامعهها و موتیف: فهرست جامع تیپ1-3جدول

 

شماره
      

دا
ستان
 

نام 
داستان     
 عنوان موتیف شماره موتیف 
شماره 

 تیپ
 عنوان تیپ

   نام 

 کتاب

ترانه 1
    
ی چه  
ت آ
پوس

میشه
 - - A126* 

های گرگ

 ترسو

تکوچه 
هف

پیچ
 

2 

داستان 

ت شیر 
مالقا

و گربه
 - - A157* نیروی انسان 

   
زیر این 

ت آسمان
هف

 

3 

چهل دختر کمر در طالقان
 

11.2.2R اسارت به دست دیو - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

111.1R 

رهائی شاهزاده خانم ها 

)دختران( از دست کسی که 

 آنها را دزدیده بوده

- - 

111.1.1R 
 رهائی شاهزاده خانم ها از

 دست هیوال
- - 

11.2.2R اسارت به دست دیو - - 

41.1R اسارت در قلعه - - 

327R 
شود تا فراریان زمین باز می

 را نجات دهد
- - 

11.1R* 
دختری که به دست غول یا 

 دیو دزدیده شده است
- - 

1266H درخواست از خدا - - 

4 

ی هنگو
افسانه اژدها

 

628.1.3.1F 
وزغ، اژدها را با  مرد مار،

 کشددست خود می
- - 

ت
ی هف
اژدها

سر
 11.11B جنگ با اژدها - - 

429.2.2D سنگ شدن اژدها - - 

11B اژدها - - 

833F  العادهشمشیر فو - - 
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833.5F 
شمشیری که همه چیز را 

 بردمی
- - 

833.5.1F 
شمشیری که فوالد و سنگ 

 دبررا به خوبی لباس می
- - 

229.4V 
یکی از مقدسین بر هیوال یا 

 شوداژدها چیره می
- - 

5 

صه و اعتقاد مردم
ده هنگو در پاریز و ق

 

628.1.3.1F 
مرد مار، وزغ، اژدها را با 

 کشددست خود می
- - 

ت قلعه
خاتون هف

 

11.11B جنگ با اژدها - - 

429.2D سنگ شدن اژدها - - 

11B اژدها - - 

833F  العادهشمشیر فو - - 

833.5F 
شمشیری که همه چیز را 

 بردمی
- - 

833.5.1F 
شمشیری که فوالد و سنگ 

 بردرا به خوبی لباس می
- - 

6 

صه و اعتقاد مردم
اژدهاتو در زنجان و ق

 

11.2.3B اژدهای چند سر - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

628.1.3.1F 
مرد مار، وزغ، اژدها را با 

 کشدخود میدست 
- - 

11.11B جنگ با اژدها - - 

429.2D سنگ شدن اژدها - - 

11B اژدها - - 

833F  العادهشمشیر فو - - 

833.5F 
شمشیری که همه چیز را 

 بردمی
- - 

833.5.1 
شمشیری که فوالد و سنگ 

- - 
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 بردرا به خوبی لباس می

7 

دوخواهر
,
ن 

 
جزیرۀ خار

 

231D خاتون - - دیل شدن انسان به سنگتب
   

  
ت قلعه

هف
 

8 

داستان زن، شیفت
ه
 ی

دستمال ابریشمی
 

551.3.4Q 
تبدیل شدن به سنگ به 

 عنوان مجازات
- - 

ت قلعه
خاتون هف

 231D تبدیل شدن مرد به سنگ - - 

961.2C 
تبدیل شدن به سنگ به 

 علت شکستن تابو
- - 

510D 
تبدیل شدن به سنگ به 

 ت شکستن تابوعل
- - 

9 

مجسمه 

دختر در دیلمان و 

گ شدن او
سن

 

551.3.4Q 
تبدیل شدن به سنگ به 

 عنوان مجازات
- - 

خاتون 

ت قلعه
هف

 

10 

داستان وقتی 
ی زن
مرد

 
می

شود
 

12D تبدیل مرد به زن - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

10.2D 
تغییر جنسیت با رفتن در 

 آب
- - 

80.3E 
در  زنده شدن مرده با رفتن

 آب
- - 

11 

گ یزدگرد
مر

 

717F  العادهبرکه خار - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

17.1.4B )اسن مخالف )دشمن - - 

19.3.2B 
ای متعلق به اسن اسطوره

 چشمه زندگی
- - 

71B اسن دریایی - - 

184.1.3B 
اسن جادویی از دنیایی 

 آبی
- - 

341M پیشگوئی مرگ - - 

ستان دا 12

غسل 

س و 
بلقی

ی 
سرما

زمستان
 716.3F 

چشمه آب گرم و سرد 
اتون خ - -

ت 
هف

قلعه
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 مطلوب

941.0.1A  ّمنشاء یک چشمۀ خاص - - 

13 

عروسی    جن
ها
 

 قوز باال قوز 503 - -

ت قلعه
خاتون هف

 

499.3F قوز باال قوز 503 جنّه 

1337.0.5A قوز باال قوز 503 بیماری به مثابه مجازات 

14 

افس
انه گیسوان جهان
بانو
 

35.0.2T 
خواب جادویی مانع دیدار 

 شودعاشق و معشو  می
- - 

ت قلعه
خاتون هف

 

1131A منشاء باران - - 

1131.1A اشک بمثابه منشاء باران - - 

1135.4A منشاء تگرگ - - 

1141A  منشاء بر - - 

1142A منشاء رعد - - 

15 

داستان عجوزه 

خانم
 

35.0.2T 
خواب جادویی مانع دیدار 

 شودعاشق و معشو  می
- - 

خاتون 

ت قلعه
هف

 

16 

افسانه  مردم زیدآباد سیرجان در مورد 

ضر
خواجه خ

 

1710D اختیار شی جادویی - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

801D مالکیت شیء جادویی - - 

813D 
دریافت شی جادویی از 

 پری
- - 

17 

ک و شیطان
س نم
داستان دستا

 

1710D خیر و شر 613 اختیار شی جادویی 

گ
ت سن
ی هف
آسیا

 

801D خیر و شر 613 مالکیت شی جادویی 

1254.3D خیر و شر 613 دسته هاون جادویی 

1262.1D خیر و شر 613 سنگ آسیاب جادویی 

826D 
دریافت شی جادویی از 

 هیوال
 خیر و شر 613
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1219.1.1H خیر و شر 613 درخواست از شی جادویی 

1273H خیر و شر 613 درخواست از دیو برای اشیا 

1320.1H خیر و شر 613 در طلن اشیاء جادویی 

210M خیر و شر 613 معامله با شیطان 

1233.4.4H 
شیطان به عنوان یاریگر در 

 جستجو
 خیر و شر 613

1239.3H 

شود به درخواست انجام می

ح کمک وسیله اشیایی که توس

 دهنده داده شده است

- - 

18 

افسانه فرهاد کوهکن
 

435.1.1D* زنده شدن مجسمه - - 

ت
ی هف
نا

بند
 

1245.2A 

خلق شدن انسان از 

ای که جان در آن دمیده مجسمه

 شود

- - 

19 

 
داستان مالحسین بر

ف
با

 
و عبادوز
 

و گنجعلی
خان
 

210L 
فروتنی که بهترین انتخاب 

 کندرا می
- - 

تاریخ
 

کرمان
 

213L 
انتخاب دختر فقیر در برابر 

 غنی
- - 

400N اتفا  شانسی - - 

510N مکان پیدا شدن گنج - - 

511N گنج در زمین - - 

511.6N گنج زیر سنگ - - 

534.6N 
پیدا کردن گنج به هنگام 

 ادرار مرد
- - 

552.1N 
باز شدن خود به خودی 

 انگنج برای سرنوشت قهرم
- - 

810N کمک دهنده ماورایی - - 
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847N پیامبر به عنوان یاریگر - - 

848N مرد مقدس به عنوان یاریگر - - 

836N شاه به عنوان کمک دهنده - - 

856N پدر خوانده یاریگر - - 

20 

ت 
حکای

ی 
ت که روز

اس

ی در خانه 
تیر

نادر انداختند
 

12.2.1P رشاه به مثابه بیدادگ - - 

خاتون 

ت قلعه
هف

 

21 

صید
ق

ه
 ی

مشکل
گشا
 800F 778 های خار  العادهسنگ* 

آجیل 

تاریخ کرمان گشامشکل
 

452.1.4D 778 تغییر سنگ به جواهر* 
آجیل 

 گشامشکل

22 

چه کشکی و چه پشمی؟
 

201.0.1M 
معامله با خدا )توسح یک 

 روحانی(
778 

نهری که از 

انجام دادن آن 

 غفلت شد

کوچه هف
ت

پیچ
 

201.0.1.1M 
معامله و قول دادن برای 

 محافظت شدن در برابر خطرات
778 

نهری که از 

انجام دادن آن 

 غفلت شد

23 

پل عشق
 

1300K اغوا - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

50T اظهار عشق، جلن محبت - - 

15T عاشق شدن در نظر اول - - 

56T 
ی های جلن عالقهراه

 معشو 
- - 

56.1T 
ی جلن عروس به وسیله

 موسیقی
- - 

1057F 
عبور قهرمان از میان دریا 

 )آب(
- - 

ستان دا 24

شهر 

ن 
»عجای
اجین
در « 

هندوستا

 ن

300F ژدهاا - - ازدواج انسان با پری

تی 
هف

سر
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302F 

ی پریزاد  آدمیزادی معشوقه

کند که با یک پری ازدواج می

 کندیا با او زندگی می

- - 

1335K 

اغوای معشوقه با دزدیدن 

هایش در حالیکه خود را لباس

 شسته استمی

- - 

302.4.2.1F 

پری پس از دزدیده شدن 

هایش تحت فرمان مردی لباس

که لباسش را دزدیده بوده در 

میاید اما بعد از بدست آوردن 

 کندها مرد را تر  میلباس

- - 

31.10C 
های تابو: پس دادن لباس

 ییزن جادو
- - 

31C 
از دست دادن زن 

 ماوراطبیعی در اثر شکستن تابو
- - 

932C 

از دست دادن زن در اثر 

های آرنه شکستن تابو، در تیپ

 425، 400تامپسون 

- - 

302.6F 
از دست دادن پری معشو  

 در اثر شکستن تابو
- - 

302F 
ازدواج انسان فانی و یا 

 زندگی با زن پری
- - 

302.2F 
کند مرد با پری ازدواج می

 برداز میو او را به خانه
- - 

25 

داستانی از محله خاموشان
 

932C 

از دست دادن زن در اثر 

های آرنه شکستن تابو، در تیپ

 425، 400تامپسون 

تاریخ کرمان - -
 

101M مجازات برای شکستن قسم - - 

26 

گنبد جبلیه 

کرمان و داستان 

اسکندر و دانیا
ل 

حکیم
 10H 

شناخت از طریق اطالعات 

 عمومی
922 

پاسخ زیرکانه 

 های مشکلپرسش

تاریخ 

کرمان
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500H 922 آزمون هوز و توانایی 
پاسخ زیرکانه 

 های مشکلپرسش

501H )922 آزمون فضیلت )عقالنیت 
پاسخ زیرکانه 

 های مشکلپرسش

570H 922 حل معما 
پاسخ زیرکانه 

 های مشکلپرسش

710H 922 معماهای ارزشی 
پاسخ زیرکانه 

 های مشکلپرسش

27 

شبگردی
س
ی اتفاقی شاه عبا

ها
 

1812K شاه در لباس مبدّل - - 

ت
ی هف
اژدها

سر
 

1812.1.1K 

یکی از رعایا به شاهی که 

در لباس مبدل است کمک 

 کندمی

- - 

1812.9K 

شاه در لباس مبدل به 

دهقانی که به او کمک کرده 

 دهداز میاست پاد

- - 

324.1P 

خانه با غها و هر صاحن

چیز قابل دسترس از مهمان 

 کندپهیرایی می

- - 
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س در زمان گنجعلی 28
دفعه دومی که شاه عبا

ی مالحسین
خان به کرمان آمد و مهمان نواز

 

1812K شاه در لباس مبدّل - - 

تاریخ کرمان
 

1812.1K 

یکی از رعایا به شاهی که 

دل است کمک در لباس مب

 کندمی

- - 

467N 
شاه در لباس مبدل برای 

 آگاه شدن از اوضاع رعایا
- - 

45Q پاداز مهمان نوازی - - 

320P مهمان نوازی - - 

324.1P 

صاحن خانه با غها و هر 

چیز قابل دسترس از مهمان 

 کندپهیرایی می

- - 

29 

زنی در چاه قلعه
 

241Q مجازات زناکاری - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

465.3Q 
انداختن در چاه به عنوان 

 مجازات
- - 

141R نجات یافتن از چاه - - 

1184J 
عدم جواز مجازات دوباره 

 برای گناه واحد
- - 

1184.1J 

زن زناکار از بلندی پرتاب 

بیند. ای نمیشود اما صدمهمی

 ی او جایز نیستمجازات دوباره

- - 

2214.1K* دختر خیانتکار - - 

داستان  30
مقبر
ه
 ی

سیدحسین واقع در شمال 

نشرقی مسجد 
صاح

الزمان کرمان
 843N تاریخ کرمان - - نشین به عنوان یاریگرگوشه
 

844N درویش به عنوان یاریگر - - 

31 

ی خونی 
داستان آسیا

گرگان
 141.2.2Z 

آسیا به عنوان محل 

مجازات که در اثر خونریزی 

 کندتولید می آرد سرخ

- - 

ت 
ی هف
آسیا

گ
سن

 

ی در د 32
زد

خان
ه
خدا ی
 514.1N ی آ - - گنج پنهان شده در محراب
سیا

ت 
هف

گ
سن
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518N 

پیدا کردن طالی پنهان شده 

در زیر آجر از مکان امنی که 

 دفن شده است

- - 

550N کشف گنج پنهان شده - - 

630N 
به دست آوردن تصادفی 

 پول یا گنج
- - 

333.4K دزدیدن از عصای مرد نابینا - - 

1081.1.1.1K 
رندی از گدای نابینائی پول 

 گیردمی
- - 

33 

صه
ق

ک لُر
ی از ی
ا

 

12501J پاسخ رندانه - - 

ت
کوچه هف

پیچ
 

1261J 
پاسخ رندانه در رابطه با 

 یکی از مقدسین یا مقدسات
- - 

1380J پاسخ رندانه در باب قرض - - 

34 

   
ی 
حور

گوهرشاد
آغا

 

- 
از خدا درخواست کردن 

 ایجّبه عاریهA  1642در تیپ
ی  - -

تنا
هف

بند
 

داستان  35
روحانی که خوابی 

درباره نادر دید و 

ت علی )ع( 
حضر

ب شمشیری 
در خوا

ت
به کمر او بس

 

24H 
شناختن از دیدن کسی در 

 خواب
- - 

خاتون 

ت قلعه
هف

 

پل کرّ و 36
دختر و  

افسانه آن
 225R خاتو - - رار کردن با معشو ف

ن      

ت قلعه
هف

 

37 

بی
بی شهربانو
 

1088F فرار/نجات خار  العاده - - 

ت قلعه
خاتون هف

 

210R فرار - - 

231D تغییر انسان به سنگ - - 

2062.2.2D 
کوری در اثر نگاه کردن به 

 یکی از مقدسین
- - 

312C تابو: نگاه کردن مرد به زن - - 

619C تابو: ورود به محل ممنوعه - - 
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38 
ت 
حکای

موالنا در مورد 

پیغمبر اکرم و 

ت علی )ع(
ضر
ح

 

1316.5D 
نی جادوئی اسراری را 

 سازدهویدا می
782 

میداس و 

 گوز خر

ی 
تنا
هف

بند
 

39 

داستان تفسیر مالفتح
اهلل
 

1834J 
دفن آدم زنده به اشتباه 

 توسح ابلهان
- - 

ت
ی هف
نا

بند
 212R ار/نجات از قبرفر - - 

212.1.1R 

مردی که زنده دفن شده 

است هنگامی که نبّاشی به 

رود، نجات دزدی به قبرز می

 یابدمی

- - 

40 

ت بین 
مالقا

شاهرخ و شاه 

ت
نعم

اهلل
 228V 

عصمت مقدّسین از 

 ارتکاب گناه
- - 

تاریخ 

کرمان
 

41 

ت
بی بی دوس

 

817.0.1N خدا به عنوان کمک کننده - - 

خات
ت قلعه

ون هف
 

422M 

نفرین سبن تبدیل شدن 

یک مرد یا یک چیز به چیز 

 دیگر

- - 

327R 
شود تا فراریان زمین باز می

 را نجات دهد
- - 

42 

ت
ت و مارو

داستان زهره و هارو
 

465.1.1.1V 

دهد زاهد دختر را فرین می

کشد و عاقبت و بعد او را می

 شودزاهد ملحد می

ت قل - 839
خاتون هف

عه
 

236V 839 فرشتگان ملعون - 

ت مردم  43
حکای

نکرمان در مورد 
مسجد صاح

الزمان
 521N 

گنج به جا مانده درون 

 چوب دستی )عصا و چوب(
تاریخ کرمان - -

 

529N محل پیدا شدن گنج - - 
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 هاياددا ت

 وترجمه  دآورى ورا گرهاى ایرانى نامهخودسکو و دوگوبینو فرانسوى نخستین کسانى بودند که تعزیه-1

ه این کم منتشر کرد، یادآور شد  1852ى جنگ شهادت که در سال چاپ کردند. خودسکو در مقدمه

شاه تحعلىى شخصى فمجلس تعزیه و متعلق به کتابخانه 32اى، شامل صفحه 325نویس ى دستمجموعه

 (.19: 1394  همچنین نک: جعفرى قنواتى،  49: 1394ذوالفقارى، )بوده است

 .335 -299: 1391در این زمینه ر. : امیدساالر و ذوالفقارى، -2

 .56-37: 1395رنجبر،  و  303: 1384راد، نک: باستانى همچنین-3

 ران بحثو ای انجوی در گهری و نظری بر فرهنگ مردم مفصل در مورد فلکلور و پیشینه آن در دنیا-4

 .30-9کرده است. نک:  گهری و نظری بر فرهنگ مردم، 

 
 کتابوامم
 هاالف: کتاب

 .یگراندویرایش اولریش مارزلف و  .خانمهاج مشدج گلينق م .(1395الول ساتن، ل. پ ). 1

 تهران: نشر مرکز. .چاپ دهم

 یر.تهران: امیرکب (.1ج)هاج ايرانیق م .(1352) .انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم. 2

 تهران: اسپر . .مردم گررج و نظرج در آرهوگ .(1371) _____________ .3

 .نوین سه انتشاراتسّؤتهران: م .هشت الهفت .(1363) .باستانی پاریزی، محمدابراهیم .4

 تهران: انتشارات کتاب درنا. . راژدهاج هفت .(1371)_______________..5

 تهران: نشر علم. .بودناج هفت .(1381)_______________..6

 تهران: نشر علم. .آ مانن هفتزير اي .(1390)_______________..7

 تهران: نشر علم. . وگ هفت قلم .(1390)_______________..8

 تهران: نشر علم. .پيچکوچم هفت .(1391)_______________..9

 تهران: نشر علم. .ن هفت قلعمخاتو .(1392)______________..10

 تهران: نشر علم. . وگآ ياج هفت .(1393)______________..11

 تهران: انتشارات مجید. .هاج آ ربايجاناآسانم .(1379) .بهرنگی، صمد.12

تهران: نشر  ای.فریدون بدره . ترجمۀهاج پريان وا ی ق مريخت .(1392) .پراپ، والدیمیر.13

 توس.
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 تهران: جامی. .درآمدج بر آولکلور ايران (.1394. )جعفری قنواتی، محمد .14

لمی و تهران: شرکت انتشارات ع .هاج  ادويی وا ی اآسانمريخت (.1391. )خدیش، پگاه .15

 فرهنگی.

 .تهران: مروارید .ادبى اصطالحات آرهوگ .(1375)  .سیما داد، .16

تهران:  .(1ج)هاج مردم ايرانآرهوگ اآسانم .(1387) .خندانرضا و  علی اشرف، درویشیان .17

 نشر کتاب و فرهنگ.

 تهران: سمت. .و ادبيات عامم ايران زبان(، 1394ذوالفقاری، حسن ). 18

شناسی و های مردممرکز پگوهش .هاج اِ کِوَرِ باالاآسانم .(1352) .سادات اشکوری، کاظم. 19

 فرهنگ عامه.

گ رات بنیاد فرهنتهران: انتشا .به کوشش فریدون وهمن .آرهوگ مردم کرمان .(1353) .لوریمر، د.ل. 20

 ایران.

تهران:  . ترجمۀ کیکاووس جهانداری.هاج ايرانیبودج ق مطبقم(، 1391مارزلف، اولریش ). 21

 سروز.

 چاپ هفتم، تهران: انتشارات گلی. .تاريخ کرمان .(1389) .ن، محمودمتدیّ. 22

هران: نشر ت .به کوشش حسن ذوالفقاری .ادبيات عاميانة ايران .(1382). محجوب، محمدجعفر.23
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 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1397 تابستانو  بهار، سومو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

 حوتمگيرج ارتباطات  کل
 درياچم اروميم و  رق آناتولی 

 
 1علی بيوودهکتر د                                                                                                                     

 

 چکيده
 روههایگوضه دریاچه ارومیه با ویگگیهای خاص جغرافیایی و طبیعی همواره مورد توجه ح  

 ارومیه ریاچهدارتباط حوضه  امکاناست. مختلف جمعیتی در دوران پیش از تاریخ تا به حال بوده
ی برقرار از رآسانتالنهرین بسیار ل شین و حاج عمران با شمال بیناز طریق کرویدورهای چون کی

ان مردم را نتیجۀ مهاجرت گیریشکل ارتباط با سایر مناطق خصوصا زاگرس مرکزی است. برخی
ایی هیق دره ز طردانند که به دنبال یافتن چراگاههای مناسن و وضعیت بهتر االنهرین میشمال بین

اند. مدهآنطقه کند، به این موصل میدراچه ارومیه را به شمال عرا   که امروزه یخش غربی حوضه
ناتولی ر  اسنگ ارتباط میان شمال غرب ایران و شوبر اساس شواهد باستان شناسی در دوره مس

ر بحث چه دگرفته است. اگراز طریق ارز روم، شر  رود ارس و حوالی دریاچه اورمیه صورت می
د به و شواه دار د تکامل جوامع را نیز در نظر داشت اما با توجه به متشابهات فرهنگی باید رون

رس وهی زاگکیان مالنهرین است و از طریق دره های رسد این فرهنگ نیز بیشتر متاثر از بیننظر می
 .منتقل شده است
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 مممقدّ. 1
کز النهرین همیشه مرو شر  آناتولی و بین -دریاچه ارومیه حوضۀ –غرب ایران شمال    

و  های مهاجرتهتالقی اقوام مختلف با ساختارهای متفاوت قومی و فرهنگی بوده و بیشتر دس
  اندر کردهعبو ، از این ناحیهاندیا مهاجمی هم که طی قرون و اعصار از شر  به غرب رفته

انست. دتوان آن را چهار راهی برای عبور ملل و مرکزی برای تجارت ه میکطوریبه
ات ث مطالعز حیپیوسته ا ،های جغرافیایی و فرهنگیبنابراین منطقه با توجه به وجود شاخد

 د.راشناسی و فرهنگی با اهمیت بوده و امروزه هم مورد توجه خاص قرار دباستان
صر همرا با عنا کیلومتر مربع 51876 دریاچه ارومیه با وسعتی در حدود حوضۀ
 در شمال غربی فالتها و تراسهای فوقان ،نواحی کوهستانی، هاتپه آن از قبیل ۀدهندتشکیل

اشد که رومیه بچه اایران ایران قرار گرفته است. شاید مهمترین عارضه طبیعی این ناحیه دریا
 وسیل م  40حدود ی و رود خانه فصل 7 ،رودخانه دائمی 21منابع آبی آن به وسیله 

ن می به صورت طبیعی تهای مستقیم باران و برف بارز و های داخل دریاچه چشمه
حدود  آن . طولاستشده دریا واقع از سطح متری1267 دریاچه در ارتفاع این  شود.می
 یاچهدر متوسح و عمق ر استیّکیلومتر متغ 50تا  15 بین آن عرض کیلومتر و 140تا  130
 است.متر  60 الی  50را 
 .بيان مسئلم1-1

، و عرا  با ترکیه مرز آن هم سراسر ناحیه در. دارد یعمتنوّ توپوگرافیشمال غرب ایران 
 از ذوب حاصل هایآب .است شده کشیده جنوب به از شمال گیریبرف مرتفع هایکوه
و  یابدمی جریان منطقه هایدر دره دیمتعدّ یهارودخانه صورتهمهکور ب هایکوه برف

ی در اتولبا دشت وسیع نخجوان در شمال )بخشی از قفقاز(، جنوب فالت آن آن همجواری
این   .داده است ایوِیگهالنهرین شمالی در غرب، به این منطقه وضعیت شمال غرب و بین

 ریخی بان تایار زودتر از دوراهای ارتباطی موجن شده است این مناطق بسها و درهویگگی
نگرفته قرار کاویت و چگونگی این ارتباط مورد وات، کمیّ هم ارتباط داشته باشند اما کیفیّ 

گیری های مختلف شکلت موضوع و تالز برای نشان دادن جنبهاست. نظر به اهمیّ 
 های مختلف آن را تبیین نماید.ارتباطات،  این پگوهش سعی دارد جنبه

 وم پژوهش.پيشي1-2

شناسی از قرن نوزدهم میالدی شمال غرب ایران و از نظر فرهنگی و مطالعات باستان
شناسانی چون دمرگان، شیندلر، باستان واقع شد و سپستوجه حوضه دریاچه ارومیه مورد 

به بررسی ، به منطقه آمده دیگران استین، شولتز، کارلتون کوون، براون،کالیس، دایسون و
 .ندو کاوز پرداخت
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میالدی به مدت چندین فصل زیر نظر  1968شناسی هفتوان تپه از سال های باستانکاوز
ها شناسایی در کنار این کاوز. (Burney, 1970a, 1970b, 1972, 1973)برنی انجام شد 

در شر  دریاچه ارومیه . (Kearton, 1969)ت گرفت  رو بررسی دشت سلماس نیز صو
 ,Burney, 1961)گرفت ال متوالی مورد کاوز قرارمحوطه یانیک تپه در چندین س

19762, 1964). 
ه واخر دهااز  ت آلمانی به سرپرستی کالیس اشاره کرد کههمچنین باید به فعالتهای هی  
سطام های چون بمیالدی تا پیروزی انقالب اسالمی به صورت منظم دنبال شد و محوطه 60

رستی ت انگلیسی به سرپ هیطراف ارومیه . در ا(Kliess,1976)گرفت مورد کاوز قرار
په کرومر و لیپرت ت میالدی 1971در سال  ( وBurton-Brown, 1948)تپه براون در گوی
غار تمتان در  (.Krommer and Lippert, 1976) ر دادند.مورد کاوز قرا کردلر را

طقه ین مناوضعیت آقا و حاشیه رودخانه نازلو با هدف روشن شدن مجاورت قلعه اسماعیل
توان به کاوز همچنین می  (Coon 1951گرفت )سنگی مورد کاوز قراردر دوران پارینه

ه زنی و بررسی و گمان Solecki and Solecki 1973))محدود تپه سیوان در نزدیکی ارومیه 
ه ت ایتالیایی ب هیهای بررسی  (Solecki, 1999سولکی در حوضه دریاچه ارومیه )

های بررسی کرد.( اشارهPecorella and Salvini, 1984) سالوینی سرپرستی پکورلّا و
  ، (Swiny1975در برگرفت ) را سوینی بخشی از شمال غرب کشور و کردستان

وسح تشناسی جنوب دریاچۀ ارومیه به صورت جدی با پروژۀ حسنلو پگوهشهای باستان
 ،(Hamlin, 1975) دالما هایدر محوطهارومیه  دریاچهدر جنوب  ت همراه او هیدایسون و 
 ،(Muscarella, 1973) تپهعقرب ،(Voigt, 1983) فیروزحاجی ،(Dyson, 1972)حسنلو 
، (Muscarella, 1968) دینخواه ،(Dyson and Yong, 1960) پیزدلی
فصل  (Muscarella, 1971b)و قالتگاه  (Muscarella 1969, 1971a, 2003)گردانسه

 .زدند ن شناسی حوضه دریاچه ارومیه رقمنوینی را در مطالعات باستا
ک ی، باباکبر سرفراز، محمدیوسف کیانعلیهمچون  شناسان ایرانیبین باستان در این
نجام ای را در پیش از انقالب اسالمی مطالعاتخانی حریرچیان، معصومی و حسن قره ،راد
  ست.نشده ا نتشرمها وهشسفانه به جز چند مورد محدود، نتایج  بیشتر این پگاند که مت داده

شناسان ایرانی در این حوضه فعالیت کردند بعد از پیروزی انقالب اسالمی بیشتر باستان
های فوقانی تپه بازنگری الیه ،(1383 ،های قالیچی )کارگرتوان به کاوزکه از جمله می

، Kargar and Binandeh 2009 ) های تپه ربح( و کاوزKhatibshahidi, 2006 )  حسنلو
 ,Nobari et al, 2012)تاریخ حوضۀ زاب  زاهای پیشپگوهشو  (1386 ،حیدری

Binandeh et al, 2012 ،) رود )خطینازتاریخ حوضۀ سیمینه بررسی استقرارهای پیش 
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های اخیر در همچنین در سال  در جنوب دریاچه ارومیه اشاره کرد (1387 ،شهیدی و بیننده
هایی انجام شده که زنی و کاوزی رودخانه ارس گمانهشمال این حوضه و حاشیه جنوب
 ,Abedi et al 2015, Abedi et al 2014)اندارس بودهبیشتر در ارتباط با فرهنگ کورو

Maziar 2010, Omrani et al 2012, Alizadeh et al 2015)  

 پژوهش. ترورت و اهميت 1-3

ویی و ورارتاآثار  خصوصای ،یالداول قبل از م ۀغنای آثار هزارطور که اشاره شد همان
کند و از این مانایی در منطقه چنان است که بیشتر پگوهشگران را به سمت خود جهب می

ا این ب مقایسهدوران پیش از تاریخ در و فرهنگی شناسی رو است که مطالعات باستان
یسته رت باوهای این ارتباطات به صواقع ریشهو در مورد توجه واقع نشدهچندان  هادوره

گیری است. در جستار حاضر کوشش بر این است که شکلنگرفته مورد مطالعه قرار
و ی و مسوسنگدریاچه ارومیه در دوران پیش از تاریخ  )ن ارتباطات شر  آناتولی و حوضۀ

د ت مورمطالعات بعدی اس پایهسنگ( که به نوعی شروع ارتباطات تجاری و فرهنگی و 
 .گیردتوجه قرار

 
 ب ث و برر ی. 2

 نو وگی. 2-1

النهرین و دیگر مناطق علیای بین ساکنان روزافزون چیرگی روند  .م شاهد دهم ۀهزاراز  پس
 مانز مدت سبن به، روند این هرچند  هستیم به صورت گسترده زیست محیح بر شر  نزدیک

 اما، شودنمی تلقی انقالب یک دیگر، آن تحوالت سرعت قطعی بودنتدریجی و طوالنی بسیار
، متیوز) .است هیافت بازتاب اقتصادی و اجتماعی تهایسنّ و مادی فرهنگ بارز تفاوتهای بر کیدت 

1393 ،91) 
شروع به انتخاب و مراقبت  در جهان است که مردمان آن میانه یکی از اولین مناطقخاور

دگی در کردن، یکجانشینی و زننهایت منجر به اهلیز گیاهان و حیوانات نمودند که درا
به جای استفاده از  و بیعت را افزایش دهدو بشر توانست مدیریت خود بر ط شدروستا 

 ،زیرزمینی، یک اتا ، دیوارهای نی یا حصیریپناهگاه طبیعی مانند غارها و فضاهای نیمه
در دورۀ نوسنگی، روستاها شامل چند اتا  خواب، ساختار  .شروع به ساخت خانه نمود
 ;Byard 2000ن.  :   )گرفتندشتی که چندین خانوار را در بر میمستطیل شکل منظم خ

2000Moore et al. .) 
خیز که شامل جنوب لوانت، شر  آناتولی، الت برای اولین بار در هالل حاصلاین تحوّ
اتقا  افتاد و پس از آن در مناطق پیرامونی رخ  است، النهرین و مناطق زاگرسشمال بین
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 (.Broushaki etal, 2016 )داد
ۀ ا هزارمحیطی شمال غرب ایران خصوصای حوضۀ دریاچۀ ارومیه تشرایح زیست ظاهرای
حوضۀ  ،پس از آن(، 1391)آجرلو،  برای زیست مساعد نبوده است قبل از میالدهفتم 

نجان، ، اهرندمان دریاچۀ ارومیه شاهد تغییراتی است که امکان استقرار اولین جوامع نوسنگی
 .(Binandeh, 2012) آوردرا فراهم میالوین  و احتماال جلبر  ،وزفیریحاج تپهقره
اشته در بر ای که آثار نوسنگی بدون سفال را دتا به حال در شمال غرب ایران محوطه 

تپه )کارگر های قرهها، محوطهترین استقراراست و ظاهرای قدیمیباشد شناسایی نشده
 لبرج و  (Voigt, 1983)  فیروزحاجی ( و1374 ،کارگر و Talai, 1983(، اهرنجان )1374

. اندکنده( هستند که اغلن در اطراف حوضۀ دریاچۀ ارومیه پرا1375 ،)رزاقی و فهیمی
اوز کرگر های اهرنجان و قره تپه در نزدیکی سلماس که توسح آقای کاحال محوطهاینبا
های اخیر نیز . در سال1استشدهتر از حاجی فیروز پیشنهاد اند از لحا  زمانی قدیمیشده

خلیکه، تپه های گردعالوه بر انتساب این دو محوطه به نوسنگی قدیم با سفال، محوطه
اند هی شدتر از حاجی فیروز معرفبزلو نیز  قدیمیجلدیان، عسگرآبادمقصود، تپه قالت
 یهاچه ارومحوضه دریدر ( فیروز حاجی)ویت روستانشینی اولیه (، 1387)طالیی و آجرلو، 

 یشتر بهبکه  و معتقد است این افراد داندالنهرین میرا نتیجۀ مهاجرت مردمان شمال بین
ایی هق درهز طریامناسن و وضعیت بهتر  هایدامداری اشتغال داشتند به دنبال یافتن چراگاه

منطقه  کند، به ایناچه ارومیه را به شمال عرا  وصل مییدر ۀکه امروزه بخش غربی حوض
  .(Voigt, 1983)اندآمده

در غرب دریاچه ارومیه است که ساکنان  ،های استقرار در روستاجلبر از نخستین محوطه
ساختند، معماری و سفال جلبر مشابه حاجی فیروز های خود را با خشت خام میآن خانه

های گوناگون و همچنین وجود است. صدف حلزون در تپه و استمرار وجود آن در الیه
دهد که درصد نمک دریاچه ارومیه میو خاکستر به همراه این یافته نشان آثار سوختگی

بسیار کمتر از میزان کنونی آن بوده است و شرایح زیست محیطی مناسبی برای رشد و 
های نوسنگی با سفال حوضه شمال تولید مثل این جاندار فراهم بوده است. جلبر از محوطه

های در بررسی (.1383)رزاقی و فهیمی، فیروز استعصر با حاجیغرب ایران و مشابه و هم
 هکتارسه تا ونیمیک مساحت میانگین با نوسنگی محوطه اخیر دشت ارومیه دوازده
 .(1393محمدی، شناسایی شده است )خان

ارومیه قرار دارد. طالیی اولین کسی است که یک  اهرنجان در شمال غرب دریاچۀ
های (. اهرنجان دورهTalai, 1983است )ر کردهگزارز علمی در مورد این تپه منتش
را در خود دارد. مقدار زیادی قطعات سفالی  II و Iنوسنگی، مفرغ قدیم و میانی و آهن 
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است. نوسنگی، سنگ ساب، سردو  و ابزارهای سنگی و استخوانی به دست آمده
ابل مقایسه با شوند که قسفالهای نوسنگی اهرنجان به دو گروه داغدار و منقوز تقسیم می

تپه نیز (. قره1374کارگر  و 303: 1378فیروز هستند )ملک شهمیرزادی، سفالهای حاجی
های پایینی آمده از آن با الیهدستهای بهدر نزدیکی اهرنجان واقع شده است و داده

النهرین در بین IIافق نوسنگی و جارمو اهرنجان قابل مقایسه است. از نظر زمانی آن را هم
 (.1374اند )کارگر، مالی دانستهش

 ه معرفیک تپپیش از تاریخ شر  دریاچه ارومیه بیشتر با کاوشهای چارلز برنی در یانی
ا  ز لحدارد و استقرار نوسنگی آن اشده است. یانیک در شر  دریاچه ارومیه  قرار
(. Burney, 1961a, 1961b, 1962, 1964)فرهنگی ارتباط نزدیکی با حاجی فیروز دارد 

نشان  شمشا های زاگرس مانند جارمو سراب ومحوطه اشیای مرمری ارتباط این دوره را با
وز باشند. حاجی فیر A-Dتر از مرحله های های نوسنگی یانیک قدیمیدهد. شاید نمونهمی

 ت وند )ویکیید می کربن نیز این موضوع را ترادیوگهاری تاریخهای البته نتایج داده
گی دورۀ نوسن تپه آثاری از، در محوطه قوشا(. در دشت مغان و اردبیل171: 1383 ،دایسون

چه ارومیه در شر  دریا ظاهرای(. 1385است )نوبری و پورفرج تا عصر آهن به دست آمده
ده ده شدر محوطه امرکید شواهدی از گهر نوسنگی بدون سفال تا نوسنگی با سفال دی

  (.8: 1388)درخشی و نوبری  است

  وگومس. 2-2

تهای با تفاو -نوسنگی  فرهنگی ای که فاصلۀ بین دو انقالببه طور کلی به دوره
عات و ر ارتفادهای تولید مواد غهایی و دائم استقرار روستا که در طی آن تکنیک ایمنطقه

 وها رهشکه در طی آن برای اولین بار و انقالب شهرنشینی  شدندمناطق مجاور ساخته
  .2شودگفته می (کالکلوتیکسنگ )ومس ، ی به وجود آمدهای دولتسازمان

شناخته  (فیروز•)حاجی  Xبعد از دورۀ نوسنگی که در حوضۀ دریاچۀ ارومیه با حسنلوی
پۀ دالما ت است.)دالما(   IXحسنلو  رابر باسنگ است که بومرحلۀ بعدی دورۀ مس، شودمی
الما کنان دآمده گویای آن است که سادستآثار بهنزدیکی محوطه حسنلو قرار دارد و در 
گی، ای سنسفال، ابزاره. هایی اطراف یک حیاط مرکزی و محلی برای انبار داشتنداتا 
 شوندها را شامل میساب، سردو ، ابزارهای بافندگی و سفال بیشترین یافتهسنگ
(Hamlin 1975 .)ج از خارر مورد قابل توجه تدفین افراد بزرگسال به مانند یانیک تپه د

 (.1381:101گرفته است )هول زیستگاه صورت می
فیروز و پیزدلی در حاجی هایسپس در تپه ،های دالما تپهآثار این دوره ابتدا از حفاری 

 .(1382:167شناسایی شد )ویت و دایسون  دشت سلدوز و در سیوان در نزدیکی ارومیه 
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 Binandeh et al 2012, Nobari et)هم در جنوب دریاچه ارومیه در محوطه الوین  اخیرای

al 2012و دوه )(گوز در شمال دریاچه شناسایی شده استAbedi et al, 2015)   همچنین
 نوبری و پورفرج)است آثار مشابه دالما در منطقۀ اردبیل و محوطۀ قوشا تپه نیز گزارز شده

های منقوز فالبید قدیم همراه با سهای منقوز مرحلۀ سیاهدر چغاماران سفال (.1385
همچنین  .های دالما در کنگاور هستنداست که مشابه با نمونهدست آمده عبید به دالمار
 در بین IIIدهندۀ دورۀ عبید ای برای دورۀ دالما در ناحیۀ کنگاور نشانهای جداگانهمشابهت

در کاوشهای  اطراف بیجار نیز در اطراف  .(1382:168النهرین است )ویت و دایسون 
( این نوع سفالها به 1393( و تپه قشال  )مترجم و شریفی 1392موچشی ساعد اوزن )زلق

تا حدودی  حوضه دریاچه ارومیهکرمانشاه نسبت به  ۀهای منطقسفال اند. ظاهرایدست آمده
 ق اطراف بوده استطاز این حوضه به مناگسترز این نوع سفال را  هستند وجدیدتر 

(Levin and young 1988.) 

و یک روستای  است VIIIمعرف فرهنگ حسنلویدر جلگه سلدوز ثار پیزدلی آ
مال عرا  نقوز پیزدلی مشابه فرهنگ سفالی عبید در ش .پیشه در این دوره استکشاورز
 فرهنگ پیزدلی مدت زمان طوالنی در منطقه استمرار .(Dyson and Young 1960) است

ده دست آم توجهی از فرهنگ پیزدلی بهکه در حسنلو بقایای قابل طوریبه  داشته است
اخر دهد و احتماالی در اووسنگ جدید قرار میمالرت فرهنگ عبید را در مس .است

 (.Mellaart 1966)شود که نفوذ آن در پیزدلی آشکار می است فرهنگ عبید

 شامل آن سفال .تپه در نزدیکی ارومیه استگوی های این دورهاز دیگر محوطه
های گوز لبه سه دورای و دالبرها در حلقهرنگ نوارهای نیمسیاه های هندسیطرح

که  M-Nفار  .(Burton-Brown 1948) دار به موازات هم استهاشورزده و خطوط موج
 دارای سفال نخودی کمرنگ، لعاب سفید، ،سنگ جدید است ومربوط به فرهنگ مس

وی گ  M براون طبقۀ. تاس لعاب خاکستری و سفال قرمز صیقلی با پوشش رقیقی از لعاب
ید شمالی گهاری کرده و از نظر فرهنگی در قلمرو عب .م تاریخ  3300تپه را در حدود 

 .گهاری دایسون برای پیزدلی استکه کمی جدیدتر از تاریخ(Dyson 1957)داند می

 النهرین، اطراف دریاچۀ وان و نخجوان که سفال دروۀ حلف یافتبرخالف بین
سه فقح  در ناحیۀ ماکو .بینیممال غرب ایران نفوذ این فرهنگ را نمیدر ش ،استشده
تبح ید مراست که شاسنگ جدید با سفال عبید شناسایی شدهومسۀ مربوط به دور استقرار

  (.Kroll 2004: 46) النهرین و ایران باشدبا تجارت ابسیدین بین ارمنستان، شر  ترکیه، بین
  رق آناتولی. 2-3

تنها جایی از آناتولی است که با خشکی ارتباط دارد و از طریق سلسله شر  ترکیه 
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ها و دشتهای هموار است. شود و شامل کوهارتفاعاتی به ایران و شمال سوریه مرتبح می
های توروس در مرز شرقی و پونتوس در سواحل جنوبی نیز این سرزمین را احاطه کوه
که یک رشته از آنها از  هایی وجود داردوهه کلسلس ،های شرقی. در میان کوهاستکرده

متر دارد  3000و بلندی در حدود  پیوندهای ایران میطریق سواحل دریای سیاه به کوه
 هایهای آتشفشانی و گدازههمچنین در این قسمت شاهد فعالیت  (6: 1385)فیروزمندی 

اطراف آرارت قرار دارد مرز این کشور با ایران و نواحی  بازالت و توف هستیم که بیشتر در
 بسیار مهم دیگر دریاچه وان در پدیدۀهای اصلی رودخانه ارس است. و یکی از سرچشمه

گیری فرهنگ و تمدنهای ترکیه نقش قابل توجهی دارد. یکی این بخش است که در شکل
 از مهمترین منابع ابسیدین نیز در این منطقه قرار دارد.

تپه اولین در اوایل قرن بیستم شروع شد و تیلکی منطقهشناسی در این فعالیتهای باستان
 ,Korfmann)آمد دستای بود که کاوز شد و شواهد دوره نوسنگی از آن بهمحوطه

، پولور و گوزلوا در دشت ارزروم مورد کاوز های کارازچنین در ادامۀ محوطههم  (1982
ها و مطالعاتی را در این سیچارلز برنی نیز برر (Sagona , 2000)گرفتند و بررسی قرار
های پیش از تاریخی مورد به بعد پگوهش 1990 ۀ. از ده(Burney, 1958)قسمت انجام داد 

  (،Sagona, 2000) هویو هایی چون ساستوجه واقع شد و کاوشهایی در محوطه
کایا و دیل (Kozbe, 2004)، کاراگوندوز(Sagona etal,1993)  تپهبویو 
(Çilingiroğlu, 1993 )وان و مناطق اطراف  اطراف دریاچۀهای روشمند در و بررسی

خوبی  شناسی نسبتایهای باستانفعالیت آرارات و مرزهای ایران صورت گرفت. اگرچه اخیرای
سنگ این وهای زیادی در مورد فرهنگ نوسنگی و مسهم نادانستهگرفته اما بازصورت

 یای آثار اورارتویی در شر  ترکیه است و گاهغن ،شاید یکی از دالیل .ناحیه وجود دارد
و توجه بیشتر بدون کاوز نیز قابل رؤیت هستند  برخی از ساختارهای باقیمانده این دوره

 ۀدر حوض ،تر اشاره شدطور که پیشاست. همانشناسان را به خود جلن کردهباستان
 ارومیه نیز این موضوع صاد  است. ۀدریاچ

سنگ بین اواخر دوره نوسنگی و ومس دورهن منطقه در چارچوب گاهنگاری ای
 .م پیشنهاد شده است که فاز  3000تا  4800زمانی بین  ۀگیرد و بازکوروارس قرار می

گیرد میبر .م را در 3000تا  4000خر آن از  و فاز میانی و مت 4000تا  4800لیه آن اوّ
(Kiguradze and Sagona 2003.)  دوره نوسنگی درالیهIII  تیلکی تپه با سفالهای منقوز

شود النهرین و سوریه است، مشخد میزمان شمال بینهای همکه مشابه فرهنگ 3حلف
(Watson 1982گستردگی جغرافیایی سفال حلف به .)به مانند  یحدی است که گاه

 (.Palumbi 2007شود )ارو  از سیستم بسیار وسیع صحبت می
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دین با ت ابسیالبادتیلکی تپه در م احتماالی ،ور این محوطهبا توجه به منابع ابسیدین مجا 
 است. ظاهرای هداشت تعاملهای نوسنگی اطراف نقش داشته و از همین رو با این مراکز محوطه

ال گیرد و تا به حمیششم قبل از میالد قرار ۀاز لحا  زمانی توسنگی این منطقه در هزار
 است. شناسایی نشده لیه در این منطقههای نوسنگی اوّفرهنگ

. عمده سفالهای این استهدست آمدبه IIدر تیلکی تپه  نیز سنگومس ۀدور آثار ابتدایی
گشته و ها به خارج بربا گردن کوتاه و گاههای های گود و سفالساز و کاسهدوره دست

 ,Palumbi) دوره جنوب قفقاز و اطراف آرارتهای همشاموت گیاهی است که در محوطه

شوند. این نوع سفالهای دست ساز که شاموت میو شمال غرب ایران نیز دیده (2007
یعی در این مناطق و ( بعد از حلف به طور وسchaff tempered ceramic)گیاهی دارند

 ,Esinتپه )(، دگرمنGülçür, 2000تپه )از جمله در نورسن  کنندمی پیرامون گسترز پیدا

وان که در بررسی این ناحیه  ۀ( و اطراف دریاچTrufelli, 1997) VIIIتپه ( و ارسالن1983
، ارومیه ۀ دریاچۀمانند حوض(. در اینجا هم بهOzfirat, 2006است )وفور دیده شدهبه

هایی غیر قابل انکار از چند که نشانه  هرهای این دوره وسعت قابل توجهی نداردمحوطه
سنگ دیده ودر اواخر دوره مس سوریه خصوصای النهرین وطقی چون شمال بیناباط با منتار
 شود.می
 . ب ث و برر ی2-4

-پارینه ۀاز دور ارومیه ۀدریاچ ۀحوض خصوصای ،شمال غرب ایرانمحیطی شرایح زیست

 ۀدورآثار های مختلف جمعیتی بوده است. سنگی تا کنون مورد توجه و استقبال گروه
غار ،  (Jaubert et al, 2006(، شیوتو )1385رود )نادری، حاشیۀ سیمینه سنگی ازپارینه
اطراف  ،(1383،بیگلری و غفاری)منطقۀ مراغه  (1385، ترینکاوسو   Coon, 1951تمتمان )

با  . ظاهرایاست( و برخی مناطق دیگر به دست آمده1383 ،حیدری و قصیدیان)تخت سلیمان 
برای زیست مساعد  میالدقبل از هفتم  ۀتا هزارشود که هوایی مواجه میوتغییرات آب

حوضه دریاچه ارومیه شاهد تغیراتی است که امکان از آن و پس (kroll, 2016) استنبوده
-آن در اگرچه (.Binandeh et al, 2012آورد )استقرار اولین جوامع نوسنگی را فراهم می

 Braidwood etal,1960) جارمو همچون هاییمحوطه النهرینبین شمال در زاگرس سوی

; Braidwood,1983) ،حسونا (Lloyd etal,1945 )سور بستان،  شمشارا (Matthews 

etal, 2016 ; Simone, etal, 2012  )و شناسایی خر مت نوسنگی تا سفال بدون نوسنگی از 
 را سفال بدون نوسنگی آثار که ایمحوطه ایران غرب شمال در حال به تا ،اندشده کاوز
 مشابه هایفرهنگ همان استقرار ترینقدیمی ظاهرای و استنشده شناسایی باشد داشتهبردر
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 یافتن به امید. 4اندپراکنده ارومیه دریاچه ۀحوض و اطراف در اغلن که هستند فیروزحاجی
 (.kroll, 2016) دارد تردید جای نیز اولیه نوسنگی از ایمحوطه

مهاجرت مردمان  ۀا  نتیجآذربایجان ر)حاجی فیروز( در  نشینی اولیههرچند ویت روستا
های سطحی انجام اساس دادههایی برداند، در چند سال اخیر پگوهششمال بین النهرین می

تر از حاجی فیروز، گسترز های قدیمیشده که ضمن اشاره به احتمال وجود فرهنگ
النهرین به شمال غرب ایران را انکار های نوسنگی در اثر مهاجرت از شمال بینفرهنگ
اصلی  ۀزیاد از کاه به عنوان آمیز ۀتر با پخت ناقد و استفادهایی ابتداییکنند و به سفالمی

فیروز ت سفالگری ماقبل حاجیسنّ ۀمربوط به دور ین که ظاهرایئشکل و فقدان تزو ساگی
های این منطقه سفالی، از بررسی سطحی محوطهر این قطعات بیشت کنند.اشاره می
عیت این است که آثار   اما واق(89: 1387یی و آجرلو، )طالاست شدهآوریجمع
قرابت بسیار نزدیکی دارد. ارتباط النهرین های همزمان در شمال بینآمده به فرهنگدستبه

شین و حاج عمران با شمال چون کیل یارومیه از طریق کرویدورهای ۀدریاچ ۀحوض
 .تزاگرس مرکزی اس خصوصای ،مناطق تر از برقراری ارتباط با سایرالنهرین بسیار سهلبین
اما در  ،جغرافیای وسیعی از مناطق یافت شده ۀچند سفال حلف در شر  آناتولی و گسترهر

 (.Kroll, 2004شود )داخل ایران حتی در مرزهای شرقی آناتولی یافت نمی
سنگ اشغال ومسدورۀ  ارومیه با استقرارهای  ، حوضۀ دریاچۀنوسنگی ۀبعد از دورِ

ود. در این دوره با افزایش جمعیت مواجه هستیم، نیاز به فضای بیشتر و دسترسی به شمی
دالما در شمال غرب ایران شکوفا شده و سنت است. منابع موجن پراکندگی استقرارها شده

 (.Henrickson and Vitali, 1987است )تر گسترز یافتهها به مناطق جنوبیاز طریق دره
النهرین همزمان است و سفالهای نوع در بین 4و اوایل عبید  3عبید  ت سفالگری دالما باسنّ

خیت  و ( Abboud Jasim, 1983) عبادهدر عرا  از مناطق کرکو ، تل نشادار فشاری
پراکندگی جغرافیایی گسترده و غیر عادی سفالهای دالما در غرب  است.مشاهده شده قاسم 

و  گیرندمرکزی و شمالی را در برمی ایران اهمیت بسزایی دارد. این سفالها مناطق زاگرس
 است.با سفال شاخد عبید و حلف در حمرین درشر  عرا  دیده شده

(. هملین به 1382:101، داند )هولسولکی کوچ نشینان را عامل پراکندگی این سفالها می 
جوار نام کرمانشاه و مناطق هم ۀمنطق ،النهرینکند و از بیناشاره می ترپیوندهای گسترده

بین دشت قزوین و شمال  ۀهمچنین نفوذ این فرهنگ در منطق  (Hamlin, 1975)  بردمی
است )خسروی و قرارهای کوچرو در مقیاس کم گزارز شدهتغرب ایران به صورت اس

است و شده. سفالهای دالما در هر منطقه به صورت بومی و محلی تولید می(1388دیگران، 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Sabah+Abboud+Jasim%22&wc=on
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 ۀشناختی گستردرغم شباهت گونهعلی ،هیچ مدرکی دال بر تجارت گسترده سفالهای دالما
 .(Henrickson and Vitali, 1987آن یافت نشده است )

ما با اشت ارا نیز در نظر د اگرچه در بحث تشابهات فرهنگی باید روند تکامل جوامع 
ز ثر ا رسد این فرهنگ نیز بیشتر متبه نظر می ،شدهتوجه به مدار  و شواهد گقته

ت. در منتقل شده اس شمالی کوهی زاگرسهای میانالنهرین است و از طریق درهبین
 ن هکتارندیبیش از چ یی این زمان وسعت قابل توجهی دارند و گاههاالنهرین استقراربین

تاهای ی روسارومیه بیشتر استقرارهای دالمای ۀدریاچ ۀکه در حوضحالی  دروسعت دارند
فیایی غراثر از محیح ج هستند که شاید مت هکتار یک تا سه ۀکشاورز کوچک و در انداز

 دهد.باشد که اجازه رشد بیشتر این استقرارها را نمی
وی پی سنگی بنا شده و ر ردیوارها از خشت ب (Burton-Brown, 1948)تپه در گوی
الحظه مشکل های مستطیلتپه نیز آثاری از خانهدر یانیک ها مستطیل شکل است.پالن خانه
ا پالن بهایی خانه Mدیوارها از خشت وگاهی فاقد پی سنگی هستند. در طبقه شده که 
 تپه،(. ابزارهای مسی نیز از گویBurney,1956)شکل با پی سنگی وجود داردمستطیل
ای بر ثیر قابل مالحظه فرهنگ حلف نفوذ وت است.دست آمدهتپه به نیک و تیلکییا

 شاهدهماین عامل در تیلکی به خوبی قابل  است،فرهنگهای همزمان مجاور خود داشته
ر شکل ابه دوجود تش البته نفوذ حلف تا سواحل دریای مدیترانه قابل ردگیری است.  است
لف و رهنگ حف النهرین خصوصایآثار نفوذ فرهنگهای بینین سفالهای این دو ناحیه ئتز و

ر یانیک د ، Mتپهسنگ جدید میانه درگویوسانی فرهنگ مسهم ز ورعبید است. گست
 (.Hewing, 2004گیری است )برا  قابل ردو تل VIIتپه ارسالن،  XI-IX گاورا

ک و کلوتیغدار کالبا لعاب گلی قرمز دا یظروف تپه ارومیه و در گوی ۀدر شر  دریاچ
همچنین   (Burney 1964) ظروف نسبتای ناز  و منقوز مشابه ظروف پیزدلی هستند

دهد که می شواهد نشان .دنشباهت دارالنهرین در بین   IX-XIبا نمونۀ گاورای ی که ظروف
ر ید دعصر با بقایای گاورای میانی و جدبخش جدیدتر بقایای کالکلوتیک یانیک هم

، ایسونویت و د)شمالی بقایای کالکلوتیک جدید در ناحیۀ آناتولی است النهرین بین
های قابل مقایسه با سفال در آناتولی تپهرسالنا (VII)سنگ وهای مسدر الیه (172: 1382
 در آناتولیتپه تیلکی سنگ جدیدوهای مسالیه و( Hewing, 2004) تپهتپه، یانیکگوی
 .استمعرفی شده VIII در دشت سلدوز با حسنلو آثار کالکلوتیک جدید که .است

سنگ  غرب و جنوب دریاچه ارومیه وهای مسدر محوطه فراوانیبه  که سفالهای عبید
لیه ابسیدین در پیوند باشد که از ارمنستان و شر  وستد اوّشود، ممکن است با دادیافت می

به هرحال ابسیدین  .(Kroll, 2004است  )رسیدهالنهرین شمالی میترکیه به مرکز ایران و بین
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حوضه دریاچه ارومیه نه فقح از اطراف دریاچه وان بلکه از منابع متفاوت در جاههای 
 هایدره و طریق دشتها از روابح این(.Niknami et a,l 2010)است شدهمتفاوت تامین می

 نیشابور از و الجورد سنگ پامیر هایکوهستان است و ازشدهمی انجام عبورکوهستانی قابل
است  شدهمی حمل اناتولی غرب و شر  نواحی به قلع و مس ایران غرب معادن از نیز و

 (. 1350)فانیان، 
 
 گيرجنتيجم .3

-ارینهپ ۀاز دور ارومیه ۀدریاچ ۀحوض خصوصای ،شمال غرب ایرانمحیطی شرایح زیست

ست در به است. آثاهای مختلف جمعیتی بوده سنگی تا کنون مورد توجه و استقبال گروه
شمال  ن درهای همزمابه فرهنگ از حوضۀ دریاچۀ ارومیه در دوران پیش از تاریخ، آمده
ت قابل وسع هاراستقرابیشتر النهرین در بیناگرچه  النهرین قرابت بسیار نزدیکی دارد.بین

میه ارو ۀدریاچ ۀدر حوض اما ،بیش از چندین هکتار وسعت دارند یتوجهی دارند و گاه
ثر از  د متهستند که شای هکتار یک تا سه ۀکوچک و در انداز ییشتر روستاهای کشاورزب

 .اددرشد بیشتر این استقرارها را نمی ۀمحیح جغرافیایی باشد که اجاز
ا بران دریاچه ارومیه از طریق کرویدورهای چون کیل شین و حاج عم ۀارتباط حوض 

مرکزی  اگرسز خصوصای ،ارتباط با سایر مناطقتر از برقراری النهرین بسیار سهلشمال بین
 ایران غرب شمال میان ارتباط ،سنگومس ۀشناسی در دورباستان شواهد اساس بر. تاس

 صورت میهروا ۀدریاچ حوالی و ارس رود شر  ارزروم، طریق از ناتولیآ وشر 
رومیه ا ۀچااین ارتباطات بیشتر از طریق مناطق کوهستانی شمال غربی دری .استرفتهگمی
 های معمول ارتباطی است.که امروزه نیز یکی از راه بوده

 
 هایادداشت

  است بوده مرکزی -شمالی زاگرس در توسعه حال در اولیه روستاهای ت ثیرهای برآیند، تپهقره و تپهاهرنجان . 1

 همین حالبااین  اندهشد مسکون دریاچه غرب اراضی در و آمده سفال با نوسنگی قدیم دورۀ اواخر در مهاجرانی

 زاگرس مهاجران جلن و جهب اصلی دلیل و عامل: کندمی مواجه جدید سؤال با را شناسانباستان، مهاجرت فرضیه

 اقلیم تدریجی تغییر با که است این محتمل جواب ؟است بوده چه ارومیه دریاچۀ درحوزۀ سکونت به مرکزی -شمالی

 قدیم نوسنگی دورۀ مردمان از شماری. م.   6500 تا 7000 حدود در معتدل و بارانی به خشک و سرد شرایح از منطقه

 ابسیدین سنگ منابع همچنین کرده اند  مهاجرت مرتعی و حاصلخیز اراضی جستجوی در اینجا به زاگرس از سفال با

 و جلن عوامل یگرد از، دارد وجود وان دریاچه حدود تا ارومیه دریاچه غرب فعال غیر آتشفشانی اراضی در که منطقه

 ,Ajorlo و 1392 آجورلو) دارد سنجش و بررسی قابلیت هم فرضیات این دو هر، البته. است بوده ایشان جهب
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2013) 

حدوده رج از مبه صورت کلی ویگگیهایی چون ازدیاد جمعیت، تولید غهای مازاد، انتقال گورستان به خا . 2

تولید  یوارها ودکنج  وبست درز قالن برای تولید خشت و کاربرد قفلگری، استفاده ااستقراری، استفاده از چرخ سفال

 (.117: 1395های شناخت و تمایز این دوره است )ملک شهمیرزادی شمش مس به روز گدازکاری از مؤلّفه

 (Campell, 2007و  1392در آناتولی، حلف بیشتر منطبق با نوسنگی جدید است )بنگرید به آجورلو،  .3

گی به نوسن ومیه  راهای حوضۀ دریاچه ارکه پیشتر اشاره شد آقای طالیی و آجورلو برخی از محوطه طورهمان .4

 قدیم نسبت می دهند.

 

 کتابوامم
 هاالف. کتاب 

 . تهران: سمت. وا ی و هور آ ياج صغيربا تان(. 1385.فیروزمندی، بهمن. ) 1
ۀ نام. پایانتپم  لما قره زنی در اهرنجان وبرر ی و گمانم (.1374. کارگر، بهمن)2

 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 .حلف دورة پايان تا  وگیپاريوم دورة از الوهرينبين تاريخ از پيش (.1393) راجر.، . متیوز3

 اسالمی.  هنر دانشگاه تبریز: نشر اول. آجرلو. چاپ بهرام ترجمۀ

هزار دود هشت هزار  ال تا دوگاهوگارج ايران از ح(. 1382. ویت، مری و .ر.دایسون. )4

 . ترجمۀ اکبر پورفرج و احمد چایچی. چاپ اول . تهران: نسل باران.پيش از ميالد

 هاب. مقالم

نوسنگی  از اندازیچشم ارومیه، دریاچۀ منطقۀ در قدیم نوسنگی دورۀ» (.1392) بهرام.، .آجورلو5 
 32-25 صد، اول شمارۀ اول، الس.  رق تمدن و هور آ لوامة .«زاگرس هایسنّت ت ثیر و شدن
 . سال وا یايران هاجپژوهش .«نوسنگی عصر در ایران دیرین اقلیم» (.1391) .________. 6
 .20-1 صد، 1 شمارۀ .2
 در میانی گیسنپارینه صنایع کشف مقدماتی گزارز» (.1383) غفاری. رضا و فریدون، . بیگلری7

 المللیبين همايش مقاالت مجموعم .«ارومیه دریاچه شرقی جنوب، مراغه نزدیکی

 فرهنگی میراث سازمان آذرنوز. مسعود کوشش به .غرب  مال حوتة :ايران  وا یبا تان
 .26 – 19 شناسی، صدباستان پگوهشکده (،پگوهشگاه)وگردشگری

 و ترجمه .«مهتمت غار از انسان به منسوب ران استخوان بازنگری»(. 1385) اریک.، . ترینکاوس8
 .11 ص، دوم سال . وا یبا تان بیگلری. فریدون تلخید

 در شناختیباستان هایبررسی مقدماتی گزارز»(. 1383) قصیدیان. الهام و سامان، .حیدری9



 66 گیری ارتباطات حوضۀ دریاچۀ...شکل /

 .«پلیستوسن اواخر در شناختیباستان شواهد اساس بر سلیمان تخت منطقۀ تراورتنی هایقسمت
 کوشش به. غرب  مال حوتة :اناير  وا یبا تان المللیبين همايش مقاالت مجموعم
 شناسی،باستان پگوهشکده (،پگوهشگاه)وگردشگری  فرهنگی میراث سازمان آذرنوز. مسعود
شناختی در های باستاننتایج دومین فصل پگوهش» (.1386. حیدری، رضا. )10 .43-27 صد

-203 ، صد 1، ج  7، شمارۀ  وا یهاج با تانگزارش. «1385محوطه باستانی ربح سردشت 
218 . 

 تا نوسنگی دورۀ از ارومیه دشت تاریخ از پیش استقرارهای»، (1393) بهروز.، محمدی. خان11
 ششم. و پنجم . سالمدر   وا یبا تان هاجپژوهش دوآ لوامم .«سنگومس عصر پایان
 .143-161 صد، یازدهم و دهم شمارۀ
رود در بهرحوضۀ آبریز ا»(. 1388بیگی. )خسروی، شکوه. خطین شهیدی، حمید و سجاد علی. 12

يام پ، «وسنگ: مروری بر استقرارهای دالمایی حاشیۀ شمال غربی مرکز فالت ایراندورۀ مس

 .52-37صد  ، 12. شمارۀ 6. دورۀ  وا با تان

یخ حوضه الگوهای استقراری پیش از تار»(. 1387. )بیننده علی و ، حمید.شهیدی خطین. 13
. . شیراز وا ان  ووب آ ياالمللی  با تانت دومين همايش بينخالصم مقاال. «سیمینه رود

 .44ص 

تحلیل نوسنگی شدن شر  آذربایجان » ( .1388)  .هگبری نوبریو علیرضا  حسن درخشی،. 14
، 12ماره . ش وا پيام با تان. «شناسی قوشاتپه شهریری)استان اردبیل( بر مبنای شواهد باستان

 .12تا  1 صد

 بابا(،لبر)خانزنی در تپه جگزارز مقدماتی گمانه»(. 1383. رزّاقی، حسین و حمید فهیمی. )15
وم، د. سال هجدهم. شماره  وا ی و تاريخمجلة با تان.  «1375آذربایجان غربی، مرداد 

 .59-52صد
نگ: وسمس ۀدر دور اوزنگیر رودخانه قزلآب ۀحوض» (.1392) .ی، امیرجنسمو . ساعد16

 .3 ۀور.  دن وا ی ايراهاج با تانپژوهش. «شناختی شهرستان بیجارهای باستانبراساس بررسی
 .50-25 صد، 5 ۀشمار

، «ذربایجاندرآمدی بر بازنگری عصر نوسنگی در آ»(. 1387. طالیی، حسن و بهرام آجرلو. )17
 .99-77، صد 85ماره ش .مجلم دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران

-وان( مقدمه -های کلکولیتیک بین دو دریاچه )رضائیهروابح فرهنگ»(. 1350. )خسرو فانیان، .18

هاج رر یب ،«بندی تاریخ ادوار باستانیاری و طبقهای بر دوران کلکولیتیک نامگه

 .52 - 15 ، صد37شماره  ی.تاريخ

مجموعم مقاالت . «IB،1381-1378قاالیچی:زیرتو مرکز مانا الیه »(. 1383. کارگر، بهمن. )19

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/259706/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/14971/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%87%da%98%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074589/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84)-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074589/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84)-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074589/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84)-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074589/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84)-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074589/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84)-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074589/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84)-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/10570/%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88_%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/334/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/334/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/15357
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/15357


/مطالعات ایرانی مجلّۀ  67 

. به کوشش مسعود آذرنوز،  وا ی ايران: حوتة  مال غربالمللی با تانهمايش بين
 . 245-229صد  سی.شناسازمان میراث فرهنگی وگردشگری )پگوهشگاه(. پگوهشکده باستان

االها )توکن( و حلیلی بر کارکرد و ماهیت نماد کت»(. 1393. مترجم، عباس و مهناز شریفی. )20 
 وا ی هاج با تانپژوهش «وسنگی تپه قشال  تالوار، کردستانمس ۀهای گلی در دورپیکر 

 .46-27 صد، 7 ۀشمار .4 ۀور. دايران

-پگوهش مس سنگی در فالت مرکزی ایران براساس دورۀ»(. 1395شهمیزادی، صاد . ). ملک21

د و آآتاب آمد دليل آقتاب. مجموعم مقاالتی در تجليل و تمجي «.های طرح بازنگری سیلک

 .135-115. جلد دوم. نسخه دیجیتالی، صد تکريم خودم
 هایسترا در قدیم سنگیپارینه احتمالی شواهد کشف گزارز» (.1385) رحمت.، . نادری22

 .12-5 صد، 5 شمارۀ سوم سال . وا با تان پيام، «رودسیمینه رودخانۀ

  ج. منابع التین
23.Abedi Akbar, Behrooz Omrani  and Azam Karimifar (2015), Fifth and 

fourth millennium BC in north-western Iran Dalma and Pisdeli 

revisited, Documenta Praehistorica XLII , 321-338. 

24. Ajorloo, B.(2013).  "The Early Neolithic Period in the Urmia Lake Region 

A Prospect of Neolithization and Impression of Zagros Traditions". jocO 

quarterly, Vol.1, No.1. Pp 31-40. 

25.Alizadeh K., Eghbal H. and Samei S.( 2015). “Approaches to Social 

Complexity in Kura-Araxes Culture: a View from Kohne Shahar (Ravaz) in 

Chaldiran, Iranian Azerbaijan”. Paleorient 41(1): 37–54. 

26.Binandeh, A & B. Kargar .(2008). “Ghour Ghaleh Jan Aqa: a Mannaean 

fortress in north-western Iran”. Antiquity 82 (315). 

(http://antiquity.ac.uk/projgall/315.html) 

27.Binandeh, A, A. H. Nobari, J. Neyestani, and H. Vahdati Nasab. (2012). 

“New Archaeological Research in North West of Iran, Prehistoric 

Settlement of Little Zab River Basin”. International Journal of Humanities, 

Vol. 19(2). Pp. 27-42. 

28.Braidwood, R. J., and B. Howe. (1960). PrehistoricInvestigations in Iraqi 

Kurdistan, Chicago: University of Chicago Press. 



 68 گیری ارتباطات حوضۀ دریاچۀ...شکل /

28.Braidwood, R. J.1983, JARMO CHRONOLOGY, in L. S. Braiwood, 

R.J.Braiwood, B. Howe, C. A. Reed and P. J. Watson (eds.), Prehistoric 

archaeology along the Zagros flanks, The Oriental institute of the 

University of Chicago, vol. 105: 537-540. 

29.Broushaki, F., Thomas, M.G., Link, V., López, S., van Dorp, L., Kirsanow, 

K., Hofmanová, Z., Diekmann, Y., Cassidy, L.M., Díez-del-Molino, D. and 

Kousathanas, A., 2016. “Early Neolithic genomes from the eastern Fertile 

Crescent”. Science, 353(6298), pp.499-503. 

30.Burney, C. A.  1961. “Excavations at Yanik Tepe, North-West Iran”. Iraq 

23 (2). Pp. 138–153. 

31.Burney, C. A.  1962. “The Excavations at Yanik Tepe, Azerbaijan, 1961 

Second Preliminary Report”. Iraq 24 (2). Pp. 134–152. 

32.Burney, C. A.  1964. “Excavations at yanik Tepe, Azerbaijan , 1962 : 

secend preliminary report . Iraq 26. pp. 54-61. 

33.Burney, C. A. 1970a. “Excavation at Haftavan Tepe 1968: First 

Preliminary Report”. Iran 8.pp. 157–171. 

34.Burney, C. A. 1970b. “Haftavan Tepe,” in “Survey of Excavations in Iran 

during 1968–69”. Iran 8.pp 182–183. 

35.Burney, C. A. 1972. “Excavation at Haftavan Tepe 1969: Second 

Preliminary Report”. Iran 10. Pp. 127–142. 

36.Burney, C. A. 1973. “Excavation at Haftavan Tepe 1971: Third 

Preliminary Report”. Iran 11.pp. 153–172. 

37.Burney, Charles. 1958. Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early 

Bronze Age. Anatolian Studies 8: 157–209. 

38.Burton-Brown, T. 1951. Excavations in Azarbaijan, 1948. London: John 

Murray. 

39. Brain 2000. Houseaholds in Transition: Neolithic Social Organization 

within Southwest Asia. In Life in Neolithic Farming Communities: Social 

Organization, Identity, and Differentiation. Ian Kuijt, ed. pp: 63-98, New 

York: Kluwer Academic/Plenum. 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  69 

40.Cauvin, J., M.-C. Cauvin, D. Helmer and G.Willcox .1997.“L'homme et son 

environnement au Levant nord entre 30000 et 7500 BP”. Palèorient 23(2): 

51-70. 

41.Çilingiroğlu, A., 1993. Van-Dilkaya Höyüğü Kazıları Kapanış. XIV. Kazı 

Sonuçları Toplantısı-I, pp.469-489. 

42.Coon, C. S. 1951. Cave Exploration in Iran 1949. Museum Monographs. 

The University Museum, University of Pennsylvania Philadelphia. 

43.Dyson, R. H. Jr. 1956. “Pennsylvania Survey in Iran”. Archaeology 9(4). 

Pp. 284-85. 

44.Dyson, R. H. Jr. 1972. “Excavations at Hasanlu in 1970.” In Pope, Arthur 

Upham. (ed.). Assisted by P. Ackerman. A Survey of Persian Art 17 (New 

York: Oxford University Press).pp.  3357-3376. 

45.Dyson, R. H., Jr & Young, T. C., Jr. 1960. “The Solduz Valley, Iran: Pisdeli 

Tepe” .Antiquity 40. Pp. 19–27. 

46.Esin, Ufuk. 1983. Zur Datierung der Vorgeschichtlichen Schichten von 

Değirmentepe bei Malatya in der Ostliche Türkei. In Beitrage zur 

Altertumskunde Kleinsasiens, Festchrift fur Kurt Bittel , ed. Rainer M. 

Boehmer and HaraldHauptmann, 175–90. Mainz: Philipp von Zabern. 

47.Gülçür, Sevil. 2000. Norşuntepe: Die Chalkolitische Keramik. In 

Chronologies des Pays du Caucase et de l’Euphrate aux IV–III Millenaires , 

ed. Catherine Marro and Harald Hauptmann, 375–418. Paris: Institut 

Français d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul. 

48.Hamlin, C. 1975. “Dalma Tepe”. Iran XIII. Pp.111-127. 

49.Helwing, B. 2004. “The late chalclotic period in the northern Zagros a 

reappraisal of the cueernt status of research”. in M. Azarnoush (ed.). 

Proceedings of International Symposium on Iranian Archaeology, Northwest 

Region. Tehran. pp.11-23 . 

50.Henrickson, E. F., and Vidali,V., 1987. The Dalma Tradition: Prehistoric 

interregional cultural integration in the highland of western Iran. 

Pal´eorient 13: 37–46. 



 70 گیری ارتباطات حوضۀ دریاچۀ...شکل /

51.Jaubert Jacques, Fereidoun Biglari, Jean-Guillaume Bordes, Laurent 

Bruxelles, Vincent Mourre, Sonia Shidrang, Rahmat Naderi and Simko 

Alipour, 2006. New Research on Paleolithic of Iran: Preliminary Report of 

200Iranian-French Joint Mission, Archaeological Reports 4, pp. 17-26, 

Iranian Center for Archaeological Research, Tehran. (In English, with an 

Farsi abstract) 

52.Kargar, Bahman. & A. Binandeh. 2009. “A preliminary report of 

excavations at Rabat tepe (NW-Iran)”. Iranica Antiqua XLIV. pp 113-129. 

53.Kearton R. R. B. 1969. Survey in Azerbaijan. In Survey of excavations in 

Iran, 1967–8. Iran 7: 186–187. 1970. A Study of Settlement in the Salmas 

Valley, West Azerbaijan, Iran. Manuscript in the files of the Hasanl Project. 

University of Pennsylvania. Philadelphia. 

54.Khatib-shahidi, Hamid. 2006. “Recent Investigations at Hasanlu and 

Reconsideration of its Upper Strata”. International Journal of Humanities 

13. pp. 17-28. 

55.Kiguradze, Tamaz and Antonio Sagona. 2003. On the Origins of the Kura-

Araks Cultural Complex. In Archaeology in the Borderlands: Investigations 

in Caucasia and Beyond , ed. Adam Smith and Karen S. Rubinson, 38–94. Los 

Angeles: Cotsen Institute of Archaeology. 

56.Kliess, W. 1976. "Urartaische Platze Im Iran (Stand Der Forschang 

Herbst 1975)". AMI. PP: 33. 

57.Korfmann, Manfred. 1982. Tilkitepe . Tübingen: Verlag Ernst Wasmuth. 

58.Kozbe, G. (2004) Activity areas and social organization within Early 

Trans-Caucasian houses at Karagündüz Höyük, Van, in A. Sagona (ed.) A 

View from The Highlands: Archaeological Studies in Honour of Charles 

Burney (Ancient Near Eastern Studies Supplement Series 12). Peeters: 

Louvain. 

59.Kroll, S. 2005. “The Southern Urmia Basin in The Early Iron Age”. Iranica 

Antiqua XL. Pp. 65-85. 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  71 

60.Kroll, S. 2005. Prehistoric Sttlement Patterns in the Maku and 

Khoy:Regions of Iranian Western Azarbaijan, in: Azarnoush, M. (ed.), 

Proceedings of International Symposium on Iranian Archaeology:Nortwest 

Region.Tehran: Iranian Center for Archaeological Reserch :46-53. 

61.Kroll. S. 2016. Neolithisation in North-Western Iran, Anatolian Metal VII, 

Anatolien und seine Nachbarn vor 10.000 Jahren, Anatolia and neighbours 

10.000 years ago, Ünsal Yalçın (ed.) Bochum 2016, 167-171 (179-183 in 

printed version.) 

62.Kromer, K. & A. Lippert. 1976. “Die  Sterreichischen Ausgrabungen am 

Kordlar Tepe in Aserbaidschan”. Mitteilungen der Anthropologischen 

Gesellschaft in Wien 106. Pp. 65–82. 

63.Levine, L. D. and Young, T. C. (1986) A summary of the ceramic 

assemblages of the Central Western Zagros from the Middle Neolithic to 

the Late Third Millenium B.C. In Colloques Internationaux CNRS, pari, 15-

53. 

64.Lloyd, Seton , Fuad Safar and Robert J. Braidwood.(1945). Tell Hassuna 

Excavations by the Iraq Government Directorate General of Antiquities in 

1943 and 1944. Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 4, pp. 255-289, 

1945 

65.Matthews Roger, Wendy Matthews and Kamal Rasheed Raheem. (2016). 

Current Investigations into the Early Neolithic of the Zagros Foothills of 

Iraqi Kurdistan, in Konstantinos Kopanias and John MacGinnis(eds.) The 

Archaeology of the Kurdistan Regionof Iraq and Adjacent Regions. 219-228. 

66.Maziar S. 2010. Excavations at Kohne Pasgah Tepesi, the Araxes Valley, 

Northwest Iran: First Preliminary Report. Ancient Near Eastern Studies 47: 

165–193. 

67.Mellart, J. 1966. The Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East 

and Anatolia, Beirut: Khayats. 



 72 گیری ارتباطات حوضۀ دریاچۀ...شکل /

68.Moore, Andrew M.T., Gordon Hillman, and Anthony Legge. 2000. Village 

on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra, Oxford: 

Oxford University Press. 

69.Muscarella, O. W. 1971a . “Sé Girdan”. Iran 9. Pp. 169-170 . 

70.Muscarella, O. W. 1971b. “Qalatgah: An Urartian Site in Northwestern 

Iran”. Expedition 13(3-4). Pp. 44-49. 

71.Muscarella, O. W. 2003.  “The Chrnology and Culture of Se Gridan: 

Phase III. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia”. International 

journal of Comparative Studies in History and Archaeology 9. Pp. 31-117. 

72.Muscarella, O.W. 1968. “Excavation at Dinkha Tepe 1966”. 

Metropolitan Museum of Art Bulletin 27(3). Pp. 96-187. 

73.Muscarella, O.W. 1969. “The Tumuli at Se Gridan: A Preliminary 

Report”. Metropolitan Museum Journal 2. Pp. 5-25. 

74.Muscarella, O.W. 1973. “Excavation at Agrab Tepe”. Metropolitan 

Museum Journal 8. Pp.47-76. 

75.Muscarella, O.W. 1974. “The Iron Age at Dinkha Tepe,Iran”. 

Metropolitan Museum Journal 9. Pp. 35-90. 

76.Niknami, K.A., Amirkhiz,A.C. and Glascock, M.D., (2010). Provenance 

studies  of Chalcolithic obsidian artefacts fom near Lake Urumia, 

Northwestern Iran  Using WXRF Analysis. Archaeometry 52: 19-30 

77.Nobari, A. H, A. Binandeh, J. Neyestani, and H. Vahdati Nasab. 2012. 

“Excavation in Lavin Tepe in Northwest Iran”. Ancient Near Eastern Studies 

Vol 49. Pp. 95-117. 

78.Omrani B., Khatib Shahidi H. and Abedi A. 2012. Early Bronze Age, New 

Migrants and the Beginning of Township in Azerbaijan, NW Iran. Iranica 

Antiqua XLVIII: 1–27. 

79.Ozfırat, Aynur. 2006. Pre-Classical Survey in Eastern Turkey. Fifth 

Preliminary Report. Van Lake Basin and Mt. Ağrı Region. Studi Micenei ed 

Egeo Anatolici 48: 177–207. 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  73 

80.Palumbi, Giulio. 2007. A Preliminary Analysis on the Prehistoric Pottery 

from Aratashen (Armenia). In Les Cultures du Caucase (VIe–IIIe millenaires 

avant notre ere). Leurs Relations avec le Proche-Orient , ed. Bertille 

Lyonnet, 63–72. Paris: CNRS Editions. 

81.Pecorella, P. E. & M. Salvini. 1984. Tra lo Zagros e l”Urmia: ricerche 

storiche ed archeologiche nell”Azerbaigian iraniano (Incunabula Graeca 

78). Roma. 

82.Sagona, A. 2000. Sos Höyük and the Erzurum region in late prehistory: 

A provisional chronology for northeast Anatolia. In C. Marro and H. 

Hauptmann (eds), Chronologies des pays du Caucase et de l’Euphrate aux 

IVè–IIIè millénaires, pp 329–373. Paris: de Boccard 

83.Sagona, A., Pemberton, E., & McPhee, I. (1993). Excavations at 

Büyüktepe Höyük, 1992 Third Preliminary Report. Anatolian Studies, 43, 

69-83. 

84.Sagona, Antonio.2000. Sos Huyük and the Erzurum Region in Late 

Prehistory: A Provisional Chronology for Northeast Anatolia. In 

Chronologies des Pays du Caucase et del’Euphrate aux IV–III Millenaires , 

ed. Catherine Marro and Harald Hauptmann,329–74. Institut Français 

d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul, Varia Anatolica, vol.11. Paris: De Boccard. 

85.Simone Mühl , Nieuwenhuyse Olivier, Berghuijs Koen. 2012. A Late 

Neolithic “fishing net” from Kurdistan, Northern Iraq?. Paléorient, , vol. 38, 

n1-2. pp. 141-147; 

86.Solecki R. L., Solecki R. S. 1973. Tepe Sevan: A Dalma period site in the 

Margavar valley, Azerbaijan, Iran. Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi 

University 3: 98–117. 

87.Solecki, R. 1999. “An Archaeological Survey in West Azerbaijan, Iran”. In 

Alizadeh, A. & Malek shahmirzadi, S. & Majidzadeh,Y. (eds.),  32 Articles in 

Honner Ezat Olah Negahban (Tehran). Pp. 28-43 

88.Swiney, S. 1975. “Survey in North-West Iran 1971”. East and West 25. 

pp. 77-96. 



 74 گیری ارتباطات حوضۀ دریاچۀ...شکل /

89. Talai, Hasn  1983.“Pottery Evidence From Ahranjan Tepe, A Neolithic 

Site in the Salmas Plain (Azerbaijan, Iran) ”. AMI., Band 16, pp.7-18. 

90.Trufelli, Franca. 1997. Ceramic Correlations and Cultural Relations in 

IVth Millennium Eastern Anatolia and Syro-Mesopotamia. Studi Micenei 

ed Egeo Anatolici 39.1: 5–33. 

91.Voight, M.M. 1983. Haji Firouz Tepe the Neolithic Settlement. The 

University Museum, University of Pennsylvania. 

92.Watson, Patty J. 1982. Th e Halafi an Pottery of Tilkitepe, Seen in the 

Hittite Museum, Ankara (Citadel), 1955. In Tilkitepe , ed. Manfred 

Korfmann, 203–12. Tübingen: Verlag Ernst Wasmuth. 

 



 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1397تابستانو  بهار، سومو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

 در زبان آار ی« از»هاج معوايی حرف اتاآة نقش
 1احسان چنگیزیکتر د                                                                                                             

  چکيده
ررسی بگردد و زبان به مانند موجودی زنده در طی زمان، دستخوز تغییر و تحوّالت می

د و های آن در صورت کنونی بدون در نظر گرفتن تغییرات درزمانی، پگوهشی ناقویگگی
استان، ، فارسی بهای اوستاییزبان در« از»اضافۀ  های معنایی حرفنارساست. در این مقاله، نقش

ا و نیز هزبان این های دستورفارسی میانه، پارتی، فارسی دری و فارسی امروز، با استفاده از داده
صورت  در زبان اوستایی و فارسی باستان به« از»است. شدههای هر یک بررسینامهواژه

hača/hačā  آمده و از ریشۀhak-  صورت  است. در فارسی میانه به« همراهی کردن»به معنیaz 
فه به صورت است. در زبان سنسکریت ودایی، این حرف اضاماندهباقی ažو در پارتی به صورت 

sačā باستان انی دورۀهای ایراست، اما در زبانرفتهکاربرای داللت بر نقش معنایی همراهی به ،
ی اوستایی هار دست نیست. در زباند hača/hačāای از کدگهاری نقش معنایی همراهی با نشانه

سبن، روز  های معنایی مختلفی از جمله خاستگاه، جدایی،بر نقش hača/hačāو فارسی باستان 
ر برده و افزون در فارسی میانه و پارتی نیز این کارکردها را حفظ ک ažو  azاست. داللت داشته
ن ند. افزواکردهجزء و کل را کدگهاریهای معنایی دیگری مانند ابزار، جنس، مقایسه، و آن، نقش

یی ی معناهاکدگهاری نقش« از»بر کارکردهای ادوار پیشین، در فارسی دری و فارسی امروز، 
توان یمجنس  های معنایی، مانند ابزار ودیگری را بر عهده دارد و در کدگهاری برخی از نقش

 را جایگزین آن ساخت.« با»حرف اضافۀ 
 
 رف اضافه، از، با، نقش معنایی.ح: جديکل جهاواژه

                                                           

 24/10/1396 :مقاله نهایی پهیرز تاریخ                              18/01/1396:مقاله دریافت تاریخ 
 ehsan.changizi@atu.ac.ir                           :        ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ا تاديار گروه زبانشوا ی دانشگاه عالمم طباطبائی .1

mailto:ehsan.changizi@atu.ac.ir
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 مقدّمم. 1

( grammatical morpheme( تکواژهای دستوری )adpositionحروف اضافه )     
معنایی  های( یا نقشgrammatical relationsهستند که برای نشان دادن روابح دستوری )

(semantic rolesبه )ه بای ایرانی هتر زبانروند. برخی حروف اضافه در ادوار کهنکارمی
ا تعددی رهای معنایی مها نیز روابح دستوری یا نقشاند و در آن دورهرفتهکار می
توری وابح دساند. در زبان فارسی معاصر نیز، هر یک از حروف اضافه رکردهمیکدگهاری
ار ا از ادوکنند. برخی از این کارکردهمیهای معنایی گوناگونی را کدگهاری یا نقش
ه ر، بهای جدیدتان جزء کارکردهای این حروف بوده و برخی دیگر در دورهپیشین زب

های قشح یا ناست و این تکواژها، ابزاری برای بیان روابشدهکارکردهای پیشین افزوده
در  ، است کهیکی از حروف اضافۀ زبان فارسی معاصر «از»اند. حرف اضافۀ دیگر نیز شده
-شته( کاربرد داOld Persian (OP.)فارسی باستان )( و Avestan (Av.)زبان اوستایی )

 ی ایرانیهاانهای دورۀ باستان، زباست. در این مقاله کارکرد این حرف اضافه، در زبان
(، Middle Persian (MP.)ویگه فارسی میانه )(، بهWestern Middle Iranianمیانۀ غربی )

 کارکرد و تحوّالتی را از نظر چه« از»خواهد شد که و مشخد و فارسی معاصر، بررسی
 است.سرگهاشتههای معنایی پشتنقش

 .  بيان مسئلم1ه1

ها ند که تنکمیهای معنایی متعددی را کدگهاریدر فارسی امروز نقش« از»حرف اضافۀ 
 گردد: چند نمونه ذکرمی

  (.453: 1349(: از خانه بیرون آمدم )صادقی، sourceر خاستگاه )1
 (.222: 1374الدینی، ةشود )مشکوانسان از کار زیاد خسته می (:causeر علت )2
: 1375یوی، بودند )انوری و گ(: پشت بام را از کاهگل پوشاندهinstrumentر ابزار )3
 شود. « از»تواند جایگزین می« با»(. در این کارکرد 257
 (. 163: 1387(: از جلوی دانشگاه گهشتیم )ماهوتیان، pathر مسیر/راه )4

بان ر گهشتۀ زدر ادوا« از»شود که میهای متعدد، این پرسش مطرحبا توجه به این نقش
ت  اسهای یافتفارسی چه کارکردهایی داشته و در تحوالت زبان چه کارکردهای تازه

ن انند بیاها، متاست و در برخی بافبر معنی ابزار نیز داللت کرده« از»چگونه حرف اضافۀ 
 شود. جایگزین« با»تواند با حرف اضافۀ می مفهوم ابزار یا جنس
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 . پيشيوة ت قيق2ه1

ند. ارا برشمرده« از»در غالن کتن دستور زبان فارسی، کارکردهای حرف اضافۀ 
وز، سی امررا در متون ادب فارسی )فارسی دری( و فار« از»دستورهای سنتی کارکردهای 

ی و ، یاسمهای از این تحقیقاتونهاند. نمدر هم آمیخته و در کنار یکدیگر ذکرکرده
( است. 318: 1384( و شریعت )159تا157: 1389پور )(، خیام217تا215: 1371دیگران )
کردهدری( اشاره در متون ادب فارسی )فارسی« از»( به دو کارکردِ 12: 1365ذوالنّور نیز )

از متون ادب  اوانهای فر( مثال161تا150: 1347رهبر )است. در میان این تحقیقات، خطین
 است. در نظرگرفته« از»کارکرد برای  29فارسی ذکر کرده و 

( صورت 292: 1387( و ابوالقاسمی )311: 1377خانلری )در میان این تحقیقات، تنها ناتل
ن ار پیشین در ادوهای معنایی آ، اما به نقشاندرا ذکرکرده« از»فارسی باستان و اوستایی 

در « از»ای معنایی ه( تنها به نقش317تا 311اند. ناتل خانلری )همان: نکردهایزبان اشاره
ابوالقاسمی  است.هایی برای هر نقش ذکرکردهداشته و مثالمتون نظم و نثر فارسی توجه
نی، و ی و مکااست: مبدأ زماندر متون ادب فارسی ذکرکرده« از»)همان( دو کارکرد برای 
 الیه.رابطۀ مضاف و مضاف

  223تا222: 1374الدینی )ة( و مشکو57تا56« 1355(، وفائی )456تا453: 1349) صادقی
را در زبان فارسی امروز مد نظر داشته و هشت کارکرد « از»( تنها کارکرد 113تا112: 1388
، 156، 147: 1387( نه کارکرد و ماهوتیان )259تا257: 1375اند. انوری و گیوی )برشمرده
 ,Windfuhrاند. ویندفور )در فارسی معاصر ذکرکرده« از»رای ( سه کارکرد ب165تا163

 است.در فارسی معاصر ذکرکرده« از»( چهار نقش معنایی برای 441 :2010

 ت و ترورت پژوهش. اهمي3ّه 1

ررسی و ب گرددزبان به مانند موجودی زنده در طی زمان، دستخوز تغییر و تحوالت می
و  ناقد پگوهشی در نظر گرفتن تغییرات درزمانی،های آن در صورت کنونی بدون ویگگی

د وز، بایدر فارسی امر «از»کارکردهای معنایی حرف اضافۀ نارساست. برای آگاهی از 
توجه  ا موردفارسی و سیر تحوالت آن ر کاکردهای این حرف اضافه در ادوار پیشین زبان
 مطالعۀ ن، بهو پیشینۀ آ در زبان فارسی« از»قرار داد. از سوی دیگر، شناخت کارکردهای 

 رساند.های ایرانی یاری میها و گویشکارکرد آن در سایر زبان
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 برر ی. ب ث و 2
و نیز  استان،بهای اوستایی و فارسی های معنایی در زباندر آغاز بحث، شیوۀ بیان نقش
ای هصورت و« از»شود و سپس دربارۀ کارکردهای مختلف میفارسی میانه و پارتی معرفی
 گردد.میها و نیز زبان فارسی بحثکهن آن در این زبان

 های اوستایی و فارسی باستان. زبان1ر2
 یرانیواشاخۀ هندی (Sanskritاوستایی و فارسی باستان همراه با زبان سنسکریت )

(Indo-Iranian) یواروپاهای هندیزبان( یIndo-Europeanرا شکل )سه  دهند. هرمی
 زبان جزء 

های ش( هستند و برای کدگهاری روابح دستوری و نقinflectionalهای تصریفی )زبان
ی که برای این هایدر دستورزبان اند.کردهاستفاده (case marking) نشانیمعنایی از حالت
اند: فتهنظرگردر (caseاست، برای اسم، صفت و ضمیر هشت حالت )شدهسه زبان نوشته

(، دری dative(، برایی )genitive(، اضافی )accusativeلی )(، مفعوnominativeفاعلی )
(locative( ازی ،)ablative( بایی ،)instrumental( و ندایی )vocativeاین ح .)ها الت

های اند. گاه برخی از حالتکردههای معنایی را کدگهاریروابح دستوری و نقش
بوده که با  hačā/hača حروف اضافهاند. یکی از شدهغیرفاعلی با حرف اضافه نیز همراه 

 حالت ازی یا بایی همراه 
 در زبان فارسی بازماندۀ آن است. « از»است و شده
 . آار ی ميانم و پارتی2ه2

ه جای بست و ارفتهنشانی ساختواژی در فارسی میانه و پارتی از میانجنس و نظام حالت
ها یا اژهنقش نحوی یا معنایی و ( و کاربرد حروف اضافهword orderای )آن، نظم سازه

 گروه 
ی بازماندۀ در پارت ažدر فارسی میانه و  azاست. حرف اضافۀ دادهها را نشان میواژه

hačā/hača  ار های اوستایی و فارسی باستان است و قبل از متمم خود قرزباندر 
 در  hačā/hačaاست. این حرف اضافه در فارسی میانه و پارتی، کارکردهای گرفتهمی
ی، حرف نشانلتظام حادارد. افزون بر آن، با از میان رفتن نهای دورۀ باستان را برعهدهزبان
باستان بر  های اوستایی و فارسیدر زبان hačā/hačaعالوه بر کارکردهایی که  azاضافه 

 است. های معنایی دیگری نیز گشتهعهده داشته، ابزاری برای کدگهاری نقش
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 «از»ردهاج معوايی . کارک3ه2

در « از»که  های معناییشود. نقشمیبررسی« از»در این بخش، کارکردهای معنایی 
 ندر زبا هایی کهل بر سه گونه است: نقشکند، از نظر تحوّمیکدگهاری فارسی امروز

ارسی میانه و هایی که در فاند  نقششدهبازنمایی hačā/hačaاوستایی و فارسی باستان با 
« از»ی امروز با هایی که در فارسی دری و فارساند  و نقشبازنمایی شده ažو  azرتی با پا

 د. واهدشخاند. هر یک از این تحوالت، ذیل هر نقش معنایی توضیح دادهکدگهاری شده
 hačā/hača. کارکرد آغازين 1ه3ه2

 به کار بوده و قبل یا بعد از متمم خود sačā در زبان سنسکریت hačā/hača معادل
داشته و با کاررفته و بر نقش معنایی همراهی داللتودا بهتنها در ریگ sačāاست. رفته

است  این نکته در غالن کتبی که به دستور زبان سنسکریت حالت دری همراه بوده
 § :Whitney, 1889: § 1126; Macdonell, 1968است )اند، ذکر شدهپرداخته

619:) 
 

asme. bhūta sumatir vāṃ sā sačā 

 ما

.plstloc.proun.1 

شما  اندیشینیک باشد

 )مثنی(

 با آن

 (.Macdonell, 1917: 91تان با ما باشد )اندیشیآن نیک                                 

-بنابراین، نخستین کارکرد معنایی این حرف اضافه داللت بر نقشِ معناییِ همراهی بوده

از ریشۀ  -hača* اسم( grammaticalizied) شدۀتوریصورت دس  hačā/hača است.
sak-/hak-  است )مشتق بوده« کردنکردن، دنبالهمراهی»معنای بهKent, 1953: § 

212; Bubenik, 2006: 134 .)( 212 § :1953کنت)  از»معنی این حرف اضافه را »
سبنِ، مطابق لۀ، بهوسیهاز، ب»( معانی Bartholomae, 1960: 1174است. بارتلمه )دانسته
با، به »( آنرا به معنی Jackson, 1892: § 735است. جکسن )را برای آن ذکرکرده« با، در
های اوستایی و فارسی باستان غالبای با حالت است. این حرف اضافه در زباندانسته« سبنِ 

-هاری های معنایی متعددی را کدگرفته و نقشکارازی یا بایی و گاه با حالت اضافی به

 است.کرده

 . ابزار2ه3ه2

را جایگزین « با»توان کند و مینقش معنایی ابزار را کدگهاری می« از»در فارسی امروز 
آن کرد. در زبان فارسی باستان و اوستایی شواهدی از کدگهاری نقش معنایی همراهی با 

hačā/hača دهدر دست نیست، بلکه نقش معنایی همراهی با حالت بایی کدگهاری ش-
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ر 3ر2گونه که در (. همانReichelt, 1909: §446-447; Kent, 1953: 252است )
در زبان  sačāبوده و « همراهی کردن»به معنی  -sak-/hakاز ریشۀ  hačā/hačaشد، گفته

است. بنابراین، این حرف اضافه هم از منظر داشتهسنسکریت بر نقش معنایی همراهی داللت
توانسته معنی همراهی ودا، میظر کارکردِ کهنتر آن در متن ریگشناختی، و هم از منریشه

کند، اما شواهدی از کاربرد این حرف اضافه را در زبان اوستایی و فارسی باستان کدگهاری
برای کدگهاری این نقش در دست نیست، اما در فارسی میانه و پارتی، شواهدی از 

 وجود دارد. برای بیان نقش معنایی همراهی  ažو   azکاربرد
نای ، برای کدگهاری معکه پس از متمم آمده hammisهمراه با  azدر فارسی میانه 

 (:Brunner, 1977: 143اند )کاررفتههمراهی به
 hammis … aswārān az xwad MP. 

  خود با سواران ... با

āmad. tišnagīh ud gursagīh ō 

 به گرسنگی و تشنگی شد

 (.Brunner, 1977: 143بابکان،  خودز با سواران ... گرسنه و تشنه شد )کارنامۀ اردشیر                                  
ن مفهوم تقابل )مبارزه کردن( برای بیا -padkārهمراه با فعل  ažدر پارۀ زیر از پارتی، 

(contrastکه خود زیرمجموعۀ همراهی است، به )است:کاررفته 
Pth. u=t mā parmāyāh kē až 

 با که اندیش/فکر نکن نَر رت ر و 

tō pad afrasāgīft padkārēnd. 

 مبارزه کنند تحقیر به تو

 (.Boyce, 1975: 50مانوی،  ر جدل کنند )متونر نکن که با تو از سر تحقیر و تنفّو تصوّ                             

« از»اربرد کر شواهدی از شود میهمچنین، در متون ادب فارسی ر که فارسی دری نامیده
هاری گنام« تمصاحبت و معی»رهبر این کارکرد را شود. خطینمیبرای بیان همراهی یافت

 (: 91: 1347رهبر، است )خطینکرده
ت یمان نیسا  هر کرا سر نیست تن نیست و هر کرا صبر نیست از تنهمچنانست که سر از ايمان صبر 

 (.92: 1347بر، ره)کیمیای سعادت، به نقل از خطین
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رهبر طینخاست. « همراهی»( نیز گسترز معنی interaction« )تعامل»و « تقابل»مفهوم 
 است:نامیده« مقایسه و نسبت»( این دو کارکرد را 92: 1347)

 سپرر بیرفکنم ز تهوبا همه تیرغ برکشرم و   شهری اگر به خون من جمع شوند و متّفرق

 (92: 1347رهبر، )سعدی، به نقل از خطین
 برندیرش که پیرش او بپائری  نررمی ز  يهرای گاو چررا  

 (91: 1347رهبر، )ناصرخسرو، به نقل از خطین 

ه کگی است ا باناما شرکت حیوان دیگر با مردم اندر گفتار چنان است که مر بیشتر حیوان را هر یک ر

 ، به نقلصرخسرو)زادالمسافرین نا دماز مرمر او راست و آن بانگ ازو بمنزلت نطق است  صۀیآن بانگ خا

 (.92: 1347رهبر، از خطین

های رتنی، صوهای ایرانی مانند گونۀ بابلی زبان مازندراها و گویشدر برخی از زبان
هاشمی  است )چنگیزی وکاررفتهبرای بیان مفهوم همراهی به hačā/hačaبازمانده از 
 (.153: 1395کمانگر، 

رود. معنای ابزار و وسیله کارمینها برای داللت بر مفهوم ابزار بهت« از»در فارسی امروز، 
 :Narrog, 2009مشتق از معنای همراهی است و این دو معنا همواره با یکدیگر همراهند )

ای که بر معنی همراهی و مالزمت داللت دارد، با اسم جانداری (. اگر حرف اضافه559
شود، بر جان همراهاللت دارد و اگر با اسمی بیهمراه شود، بر معنی همراهی و مالزمت د

(. در فارسی باستان و اوستایی Ibid, 595; Luraghi, 2003: 47دارد ) معنی ابزار داللت
برای بیان مفهوم ابزار در دست نیست، اما در فارسی میانه  hačā/hačaشواهدی از کاربرد 

 است:کردهبر مفهوم ابزار داللت azگاه 
MP. ēn puhl … az xīr xwēš framād bastan. 

 ساختن فرمود خویش سرمایه از/با ... پل این 

 (.Brunner, 1977: 147زآباد، فرمود این پل را ...  از سرمایه خودز/ با سرمایۀ خودز بسازند )کتیبۀ فیرو              
dēsīd. az-i=š tan hān kē MP. 

  که آن تن رَش ر از/با ساخته شده است

 (.Brunner, 1977: 146است )متون مانوی، که آن تن از آن/با آن ساخته شده             

ه بر نقش کاست  azای ساخته شده با اضافهحرف ها، گروهوابستۀ برخی صفات یا اسم
 است: کردهمعنایی ابزار داللت
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ud nān az purr … jāmag MP. 

  جام  پر از نان و

dahēd. driyōšān ō … pēm 

 شیر  به درویشان بدهد

، 64: 1385محصل،     راشد 3بند  ،16جام ... پر از نان و شیر/پر با شیر و نان ... به درویشان بدهد )زادسپرم، فصل        

204.) 

 رهبرینست. خطابرای داللت بر مفهوم ابزار به کار رفته« از»در متون فارسی دری نیز، 
: 1384ریعت )( و ش159: 1389پور )، خیام«ت و واسطهاستعان»( این مفهوم را 77: 1347)
اند. نامیده« فعل وسیله و واسطۀ جریان( »314: 1377خانلری )و ناتل« استعانت»( آن را 318
و  صاحبتم»رهبر برخی از شواهدی را که به بیان مفهوم ابزار مربوط است، ذیل خطین
 است:آورده« معیت

اسطه وخویش بی د ت ازکَت آن روشن نبشتی و عرضه کردی ]غالمان[ با وی بگفتندی تا وی نُ

 (.77: 1347رهبر، )بیهقی، به نقل از خطین

هبر: رخطین خویش فرونشانی )بیهقی، به نقل از از د تاین حدیث را خواهی به فرمان ما و خواهی 

95.) 
 (.91 :1347هبر، رخطینرازی، به نقل از درست بانگ نماز کند ... )ابوالفتوح  نيت ازهر که یک سال 

  خههرد ازگفررت پیغمبررر عررداوت 
              ج 

 از جاهل رسرد بهتر از مهری که 
 

 (91: 1347رهبر، )مولوی، به نقل از خطین

« با»، «از»ای ج هن بتوااست و میبرای بیان مفهوم ابزار به کار رفته« از»در فارسی معاصر، 
 کرد:را جایگزین

 (.258: 1375بودند )انوری و گیوی، پوشانده پشت بام را از کاهگل

 «(.از»کند )فرهنگ سخن، ذیل از را سیر میاز آهنگری شکم زن و بچه

 (.21: 1376قاسمی، شود )ابوالمیهای مختلف مضارع ساختههای خاص فعل امر به مادهفعل امر از پیوستن شناسه

 ریرا کدگها است و معنی ابزارهمراه « از»غالبای با « پر»در فارسی معاصر متمم صفت 
 کند:می

 پر از آب
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 تواند ظاهرشود:یا کسرۀ اضافه هم می« با»گاهی « از»به جای 

 پر با آب/ پرِ آب

فهوم ابزار مبرای بیان  hačā/hačaهای های ایرانی نیز، از بازماندهدر برخی از گویش
 (. 153: 1395کمانگر، شود )ن. . چنگیزی و هاشمیمیاستفاده
 :Narrog, 2010گسترز معنی همراهی و ابزار است )(« mannerروز/ شیوه )»معنی 

-ای که بر معنی همراهی و ابزار داللت( و مفاهیم انتزاعی همراه با حرف اضافه242-243

های زیر، حالت ازی همراه کنند. در پارهمیدارند، نقش معنایی روز / شیوه را کدگهاری
 است:کردهعنایی روز را کدگهارینقش م hačaبا حرف اضافۀ 

… frāyazāiti paurva yatāra=vā=dim Av. 

  او را ر )حرف( ر هر یک نخست بستاید ...

hača. aŋuhyaţ zrazdātōiţ 
 ذهن با

abl.sg.f. ahvā- 

 مطمئن

abl.sg.f. 

zrazdātī- 

 (.3ند ب، 1هادخت نسک   9، بند 10هر یک نخست او را بستاید ... با ذهن مطمئن )یشت               
aŋuhe … yensyasča ahmi nurąm Av. 

  اکنون هستم ور ستودنی  برای جهان

vahištāţ. yaţ hača ašāţ astvaite 

 بهترین

abl.sg.n. 

vahišta- 

 راستی با )حرف تعریف(

abl.sh.n. 

aša- 

 مادی

 (.15، بند 8یشت )و ... هستم  ی ستودنیاکنون با بهترین راستی برای جهان ماد                             
 ت: اسکاررفتهبرای داللت بر مفهوم روز به ažدر پارۀ زیر از زبان پارتی، 

Pth. harw kē hamwadād až pawāg parmānag. 

 اندیشه پا  از/با  ایمان آورد کس هر 

 (.Brunner, 1977: 148مانوی،  بیاورد )متونهر که با اندیشه پا  ایمان                              
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( 83: 1347)رهبر کاررفته و خطینبرای بیان مفهوم شیوه/روز به« از»در فارسی دری، 
 است: نامیده« حال»این کارکرد را 

 (.97: 1347رهبر، الخیر، به نقل از خطین)ابو از  ر نخوتسالم دادم جواب داد 

 آور افرراسیابجنگپس پشت          تاب ازتهمتن بر انگیخت رخش 

 (83رهبر: )فردوسی، به نقل از خطین 

 دوستری بردز سوی خانۀ خرراب   تابجست از یک غریبی خانه می

 «(از»، به نقل از دهخدا، ذیل )مولوی 

نیز  ابزار تنها بر نقش ابزار داللت دارد و« از»در زبان فارسی معاصر، حرف اضافۀ 
در  چندنیز گسترز ابزار است. هر یا شیوه وزریگر گسترز همراهی است. از سوی د

و دبان این تر زهنندارد، اما در ادوار کبر مفهوم همراهی و روز داللت« از»فارسی امروز، 
 است. کردهنقش معنایی را نیز بازنمایی

 .  وس3ه3ه2

ست. اجنس  توان آن را گسترز معنی ابزار دانست، مفهومیکی دیگر از مفاهیمی که می
بان اوستایی برای ز(. در 5ر3ر2نیز مرتبح دانست )ن. . « خاستگاه»توان با فهوم را میاین م

ر د (.Reichelt, 1909: §498است )شدهبیان مفهوم جنس، از حالت اضافی استفاده
 : استکاررفتهبه az، برای بیان این مفهوم حرف اضافۀ فارسی میانه

gil az passāzišn … xānag MP. 

  خانه  تساخ از گل

dār. ud sang ud 

 و سنگ و چوب

 (. 502، 221، 77: 1385  راشدمحصل، 1، بند 29ساخت خانه از/با گل و سنگ و چوب است )زادسپرم، فصل             

د نس وجوجبرای بیان مفهوم « از»در فارسی دری نیز، شواهدی از کاربرد حرف اضافۀ 
: 1371یگران )دو یاسمی و « تبیین جنس( »79: 1347رهبر )دارد. این نقش معنایی را خطین

: 1377نلری )خا، و ناتل«بیان جنس( »159: 1389پور )( و خیام318: 1384(، شریعت )215
 است:نامیده« های مختلفنوع، جنس و گونه( »313

 (.313: 1377خانلری، است )بلعمی، به نقل از ناتل از  وگها آن کوه
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 کرالهز آههن ساعد  ز آهوهش  سیاهدرفشش سیاه است و خفتان 

 (215: 1371)فردوسی، به نقل از یاسمی،  

 پس ای بنده افتادگی کن چو خا   آفرریدت خرداونرد پا  ز خهاک

 (159: 1389پور، )به نقل از خیام 

 شود:مینشان داده« از»در فارسی معاصر، بیان مفهوم جنس با حرف اضافۀ 
 «(.از»سخن، ذیل  سقف خانه از آهن است )فرهنگ

 (222: 1374الدینی، ةاین انگشتر از طالست )مشکو

 .  بم و علت4ه3ه2

hača است )کاررفتهدر اوستایی برای بیان مفهوم سبن یا علت بهReichelt, 1909: 

§483:) 
.ti.γnītaipa šaētāţ… hača taxmō... nā Av. 

 ثروت کندنبرد می
abl.sg  

  مرد دلیر      به سبب

 (.67، بند 13کند )یشت مرد دلیر ... به سبن ثروت نبرد می                          

 : (Brunner, 1977: 145است )کاررفتهبرای بیان مفهوم سبن به azدر فارسی میانه نیز 
awištābīhist. wād ud dard ud tab az MP. 

  از تن و درد و باد رنجور شد

، 56:  1385شد محصل، ، را2، بند 8سبن تن و درد و باد به رنج آمد )زادسپرم، فصل از تن و درد و باد )نفخ(/ به 

193 ،478.) 
widrāy. gyān bramēd burz wxarindag tabag durā až Pth. 

  از آتش سوزان بلعنده صدای بلند گرید جان رنجور

 (.Brunner, 1977: 146تون مانوی، جان رنجور از )به سبن( آتش سوزان و بلعنده با صدای بلند گریه کند )م  

ن: هبر )هماراست. خطینشدهنشان داده« از»در فارسی دری، مفهوم سبن با حرف اضافۀ 
( عنوان 318: 1384( و شریعت )158: 1389پور )(، خیام216: 1371(، یاسمی و دیگران )80
« علت و سبن»را آن( هم 313: 1377اند. خانلری )را برای بیان این معنی برگزیده« سببّیت»

 است: نامیده
 (.313: 1377خانلری، تنگ همی بود از سخن آن کافران )ترجمۀ تفسیر طبری، به نقل از ناتلدل

   



 86 «از»های معنایی حرف اضافۀ نقش /

 پس خدا بنمودشان عجز بشر از بطرگر خدا خواهد نگفتند 

 (215: 1371)مولوی، به نقل از یاسمی و دیگران:  

 ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست  ماست انداماز قامت نا از بیهر چه هست 

 (77: 1347رهبر، )حافظ، به نقل از خطین 

 رود:میکاربرای داللت بر مفهوم سبن به« از»در فارسی معاصر نیز، 

 از تن مرد )فرهنگ سخن(.   

 (.56: 1355آخرز از زور ناتوانی بستری شدم )هدایت، زنده به گور، به نقل از وفائی، 

  تگاه. خا5ه3ه2

است. در زبان اوستایی و شدهکدگهاری« از»این نقش معنایی از دورۀ باستان تا معاصر با 
است کاررفتهبرای داللت بر نقش معنایی خاستگاه یا مبدأ به hačā/hačaفارسی باستان، 

(Reichelt, 1909: § 472-478; Kent, 1953: §253, 271; Skjærvø: 2010: 

112:) 
… uzbarənte āpō yaţ Av. 

  وقتی هاآب شوندسرازیر می 

hača. zrayaŋhaţ 

 دریا از

abl.sg.n 

 (.65، بند 13ند )یشت شوها ... از دریا سرازیر میوقتی آب                                                  

است فتهرکاربرای بیان مفهوم خاستگاه به ažو  azدر فارسی میانه و پارتی نیز، 
(Brunner, 1977: 141, 144 ،287: 1387  ابوالقاسمی :) 

hamē waxšēnd. az-i=š urwar sardag hamāg kē=š MP. 

  رش ر که همه نوع گیاه رش ر از رویندمی

 (.466، 179، 46: 1385  راشدمحصل، 39، بند 3روید )زادسپرم، فصل نوع گیاه از آن میکه همه                

gurg. az mēš ... tarsēd frāz MP. 
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  )پیشوند فعل( ترسد  میش از گرگ

 (.509، 235، 84  راشدمحصل، 32، بند 30ترسد )زادسپرم، فصل میش از گرگ می                    

ا عناوین بدر فارسی دری، سه کارکرد معنایی « از»( برای 78تا76: 1347رهبر )خطین
ه کردنقل هاییکرده و در ذیل هر یک نمونهذکر« انتساب»و « اختصاص»، «ابتدای غایت»

آغاز و ( »216: 1371مربوطند. یاسمی )« مبدأ و منش »یا « خاستگاه»که همگی به حوزۀ 
نقطۀ آغاز زمانی یا »( 312تا311: 1377خانلری )، ناتل«ابتدا( »157: 1389پور )، خیام«ابتدا
-هنامید« نجام کاراأ زمانی و مکانی نشان دادن مبد»( آنرا 292: 1387و ابوالقاسمی )« مکانی
 اند:

 :1347بر، رهطینخبخدمت این پادشاه پیوست )تاریخ بیهقی، به نقل از  از چهارده  الگیاین خواجه ... 

76.) 

-ز ناتلاه نقل بالتجیم،  عۀبکشید تا بر سوی تخارستان )التفهیم الاوائل الصنا هاج طبر تاناز کوه  

 (.312: 1377خانلری، 

 

 ز ايزد دادارمدان تو نیک و بدی جز   قضا و قدر کردگار عالم راست همه

 (78: 1347رهبر، )مسعود سعد سلمان، به نقل از خطین 

 ست:، داللت بر مفهوم خاستگاه ا«از»در فارسی معاصر، پرکاربردترین کارکرد 
 (.257: 1375از صبح راه افتادیم )انوری و گیوی، 

 (.259گیرد )همو: سرچشمه می های کردستانسفیدرود از کوه

 «(.از»این شعر از فردوسی است )فرهنگ سخن، ذیل 

 (separation. جدایی )6ر3ر2
است. در زبان اوستایی شدهنشان داده« از»مفهوم جدایی از دورۀ باستان تا معاصر، با 

hača است )کاررفتهبرای بیان این مفهوم بهReichelt, 1909: §473; Kent, 1953: 

§271; Skjærvø: 2010: 112:) 
yimaţ xšaētāt. hača apanəmata arənōvx Av. 

 جمشید

abl.sg.m. 

  فرّه دور شد از
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 (.35د ، بن14فرّه از جمشید دور شد )یشت                                         

 ,Brunnerاست )شدهنشان داده ažو  azدر فارسی میانه و پارتی نیز مفهوم جدایی با 

1977: 141:) 
dāšt. abāz rān-šahrē az āb frāsyāb MP. 

  افراسیاب آب از ایرانشهر باز داشت

 .(473، 188، 52   راشدمحصل،4، بند 4افراسیاب آب را از ایرانشهر بازداشت )زادسپرم، فصل                 

ل سی دری، ذیرهایی از این کارکرد معنایی را در متون فا( نمونه86: 1347رهبر )خطین
فهوم را مخانلری نیز این است. ناتلذکرکرده« فصل و تمیز»و « عوض و بدل»عناوین 

 است:دانسته« ی چیزی از چیز دیگریجدا»
 (.312: 1377، خانلریجداکردند )تاریخ بیهقی، به نقل از ناتل از پايشغالمان دیگر آمدند و موزه 

نقل  یهقی، بهب)تاریخ  از ناممکنو ممکن را  از ز ترا و نیکو  از باطلپس این تواند دانست حق را 

 از 

 (.86: 1347رهبر، خطین

 بسیار پرکاربرد است:« از»در فارسی معاصر نیز، بیان این مفهوم با 
 او را از مرگ نجات داد.

 «(.از»شناسد )فرهنگ سخن، ذیل دوست از دشمن نمی

، («passiveمجهول )»در ساخت (« agentعامل )». در زبان اوستایی، کنندۀ کار یا 7ر3ر2
 ;Bartholomae, 1961: 1750است )همراه بوده hačaدر حالت ازی و با حرف اضافۀ 

Kent, 1953: §271شمارآورد )ن. . توان خاستگاه نیز به(. این نقش معنایی را می
اند و عامل همچون (  در این کاربرد، وقایع به مانند موجودی متحر  تصورشده6ر3ر2
 (:Luraghi, 2003: 31-32است )گرفتهتای در مکان که وقایع از او نشئنقطه

us.zayeinti. nara dva nərəbyō hača dvaēibya Av. 

 زاده شود

pass. 

 انسان

nom.sg 

 دو

nom.sg 

 انسان

abl.du 

 دو از

abl.du 

 

 (.41 ، بند2د )وندیداد سان دیگر زایناز هر دو انسان دو انسان دیگر زاده شود / هر دو انسان، دو ان             
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 ,Brunnerاست )کاررفتهبرای کدگهاری کنندۀ کار )عامل( به  azمیانه،در فارسی

1977: 146:) 
čiyōn kē nimāyēm u=tān MP. 

  رتان ر و نشان دهم که چگونه

yazdān. az dēw zad bawād 

 نابود شود دیو با ایزدان

 (.21، بند 110: 1374ا نشان دهم که چگونه دیو را ایزدان نابود کنند )نوابی، و به شم                   

ری ا کدگهارهمراه با اسم، نقش معنایی عامل « از»ها، در فارسی دری، در برخی ساخت
 ، و «صاصاخت»( این معنی را 318: 1384( و شریعت )77: 1347رهبر )است. خطینکرده
 اند:امیدهن« وظیفه( »159: 1389پور )خیام

 تروان نشرسترنبیرکار نمری  کار بستن ز من از توگفتن 

 (.159: 1389پور، )نظامی، به نقل از خیام 

از  و برز تو ا، ضعف از من، ستر از تو، جرم از من، عفو از توبندۀ من، گر زانک عهر خواهی، عهر 

  من

 (.77رهبر: االسرار، به نقل از خطین)کشف

همراه « از»ا بها ها یا فعلز همچون فارسی دری، گاه متمم برخی اسمدر فارسی معاصر نی
 کند:میرا کدگهاری« عامل»است و نقش معنایی 

 «(.از»از من گفتن است )فرهنگ سخن، ذیل 

 شود. « از»تواند جایگزین می« با»در این مفهوم 

 (comparision. مقايسم )8ه3ه2

ت ازی حال ر مفهوم مقایسه داللت داشته دردر زبان اوستایی، متمم صفت تفضیلی که ب
م با حرف (. در فارسی میانه و پارتی، بیان این مفهوReichelt, 1909: 481است )بوده
 است: دهبومتمم صفت تفضیلی با این حرف اضافه همراه شده ونشان داده až/azاضافۀ 

grāmīgtar. ud āzarmīgtar kanīzagān abārīg az … kanīzag=ē MP. 

  کنیزی  از دیگر کنیزکان ترمحترم و ترگرامی

 (.23تا22: 1374وشی، فره ،1، بند 2تر از دیگر کنیزکان )کارنامۀ اردشیر بابکان، فصل تر و گرامیکنیزی ... محترم 

wuzurgistar. čē im až Pth. 
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  از این چه بزرگتر

 (Boyce, 1975:35گتر از این چیست؟ )متون مانوی، بزر                                                   

-ادهدنشان همراه بوده و مفهوم مقایسه را« از»در فارسی دری، متمم صفت تفضیلی با 

است نامیده «تعریف»را با متمم صفت تفضیلی « از»( کاربرد 92: 1347رهبر )است  خطین
پور یامخو « تفضیل( »318: 1384(  شریعت )315: 1377خانلری، (   )ناتل80: 1347)
 اند:نامیده«  واسطۀ تفضیل( »159: 1389)

 (.315: 1377خانلری، به حدیث )ترجمۀ تفسیر طبری، به نقل از ناتل تر از خداجرا تگوجکیست 

 خداوندا مرا آن ده که آن به  بمجاودان  ز عمروصال او 

 (159: 1389پور، )حافظ، به نقل از خیام 
 ایسه نی مقصر نیز همراه با متمم صفت تفضیلی نیز، برای بیان معدر فارسی معا« از»
 است:کاررفتهبه

 (.223: 1374، الدینیمشکوۀاحمد از علی داناتر است )

 (.56: 1355ی، یبود )وفاهای مرا شمردهزودتر از همه او دندان

 (respect. بيان يک  وبم و بعد از موتوع )9ه3ه2

ا در و تنه داردیا یک بعد از ابعاد مختلف چیزی داللت این نقش معنایی بر یک جنبه
: 1347)رهبر یناست. این مفهوم را خطکاررفتهبه« از»فارسی دری و معاصر با حرف اضافۀ 

  «از حیثِ »و « اعتبارِ  به»به معنی « قید تمیز( »159: 1389پور )است. خیامنامیده« توضیح( »83
ین کارکرد ای برای انمونه« از حیث»ز ذیل عنوان ( نی318: 1384است. شریعت )دانسته

 است:ذکرکرده
 ]از جهت نسل و نگاد[ یک دختر بیش نداشت  از عقمفردوسی در آن دیه، شوکتی تمام داشت، و 

 (.83: 1347 رهبر،عروضی، به نقل از خطین )نظامی                                                                               

 تر از ماهی شیم؟است کسی نرمماه دیده  ز روج و اندامماه و ماهی را مانی تو 

 (159: 1389پور، )ابوحنیفۀ اسکافی، به نقل از خیام

 هرزاران بیرش ز  همهار خردو  دو چشم یک تن کم از  مار

 (1374:39)رودکی، به نقل از دبیرسیاقی،  

 کند:میمفهوم را بیان این« از»در فارسی معاصر نیز، 

 «(.از»از زیبایی نظیر ندارد )فرهنگ سخن، ذیل 

 نه از بچه شانس داشتم نه از شوهر )همان(.
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 (.318: 1384رسد )شریعت، از علم کسی به پای او نمی

آن را ذیل  توانهمراه است و می« از»شود، با میگفته موضوعی که دربارۀ آن سخن
 همین مفهوم قرارداد:

 کنیم.دانشگاه صحبت از

 (partitive. رابطة  زء و کل يا اتاآة بخشی/تقسيمی )10ه3ه2

است شدهنشانی بازنماییاین رابطه در زبان فارسی باستان و اوستایی از طریق حالت
(Reichelt, 1909:§496; Kent, 1953:§250/D; Skjærvø, 2010: 109.)  در

 ,Brunnerاست )شدهنشان داده azخشی با فارسی میانه، رابطۀ جزء و کل یا اضافۀ ب

1977: 145:) 

... kas=ē mard ān frazandān az MP. 

  از فرزندان آن مرد کسی 

 (.6: 1374وشی، رهف، 18، بند 1کسی از فرزندان آن مَرد ... )کارنامۀ ارشیر بابکان، فصل                    

hrmazd.ō dām=ī az tis nā MP. 

  آن چیز از آفریده رِر ر اورمزد

 (.Brunner, 1977: 145آن چیز از آفریدگان اورمزد )ماتیکان یوشت فریان،                  

ند، ر دارالیهی که رابطۀ جزء و کل با یکدیگدر فارسی دری نیز، بین مضاف و مضاف
: 1371ران )(، یاسمی و دیگ318: 1384(، شریعت )79: 1347است. خطین رهبر )آمده« از»

 (312: 1377نلری )خااند. ناتلنامیده« تبعیپ»( این معنی را 158: 1389پور )(، و خیام215
 است:دهذکرکر« ای، قسمتی از گروهی، جزئی از چیزیپاره»این معنی را برای بیان 

 (.215: 1371را شنیدم ... )سعدی، به نقل از یاسمی و دیگران،  يکی از ملوک عرب

 لتابه نقل از ن بزرگوارتر است به هر هنری )مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری، انشهراير، از اين هفت کشور

 (.313: 1377خانلری، 

 است:شدهنشان داده« از»در فارسی معاصر نیز، رابطۀ بخشی با 

 (.112: 1388، الدینیمشکوۀبرخی از دانشجویان )

 (.65: 1355ائی، احمد، به نقل از وفها صورتش مثل چغندر قرمز بود )آلیکی از بچه
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 ز ا نیمفهوم بخش یا تقسیم، برشمردن انواع چیزی یا ذکر اجزاء یک مفهوم کلی ر
 گیرد: دربرمی

 «(.از»ها و ... )فرهنگ سخن، ذیل همه آمده بودند از معلمان و اولیای بچه

 (.259: 1375شده از هیدروژن و اکسیگن )انوری و گیوی، آب ترکین

 . مسير11ه3ه2

ارد. داللت کند، دمیعنایی بر مسیر، راه یا جریانی که چیزی در آن حرکتاین نقش م 
رهبر است. خطینشدهدر فارسی دری انجام« از»کدگهاری این مفهوم با حرف اضافۀ 

 . 2اندنامیده 1«مجاوزت»( این کارکرد معنایی را 158: 1389پور )( و خیام90: 1347)
 (.90: 1347ر، رهبریا رسیدیم )سفرنامۀ ناصرخسرو، به نقل از خطینعرفه دو فرسنگ بگهشتیم، بلن د ازچون 

 به نقل از  )گلستان، ا باشدحلقۀ انگشتری بگهراند، خاتم او ر ازفرمود تا انگشتری بر گنبد عضد کردند تا هر که تیر 

 (.90رهبر: خطین

 شود: در فارسی معاصر نیز به همین روز انجام می
 (.164، 163: 1387)ماهوتیان، از جلوی دانشگاه گهشتیم 

 (.56: 1355ها باال رفتم )سه قطره خون، به نقل از وفائی، از پله

 

 گيرج. نتيجم3
های معنایی ابزار، جنس، سبن، خاستگاه، در زبان فارسی معاصر، نقش «از»حرف اضافۀ 

ها از نقش کند. برخی از اینمیجدایی، عامل، مقایسه، جزء و کل، جنبه و مسیر را بازنمایی
است و برخی دیگر در فارسی میانه و فارسی آغاز جزء کارکردهای این حرف اضافه بوده

در زبان سنسکریت  sacāاند. این حرف اضافه بازماندۀ شدهدری به کارکردهای آن افزوده
در فارسی میانه است. با توجه با  azدر زبان اوستایی و فارسی باستان و  hačā/hača ،ودایی
شود که نقش معنایی میکهن این حرف اضافه و ریشۀ آن، این نتیجه حاصل صورت

در زبان اوستایی و فارسی  hačā/hačaترین کارکرد این حرف اضافه است. همراهی کهن
است و این کردههای معنایی خاستگاه، جدایی، سبن، و عامل را بازنماییباستان نقش
ر عهده دارد. در فارسی میانه و پارتی به دلیل از میان در فارسی امروز نیز ب« از»کارکردها را 

یافته و عالوه بر کارکردهای دورۀ افزایش az/ažنشانی، کارکردهای رفتن نظام حالت
است گرفتههای معناییِ جنس، مقایسه و جزء و کل را نیز بر عهدهباستان، کدگهاری نقش
در فارسی دری و فارسی معاصر برای « از» شوند.میبازنمایی« از»که در فارسی امروز نیز با 
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است. آنچه کاررفتههای معنایی بیان یک جنبه و بُعد از موضوع و مسیر نیز بهداللت بر نقش
-در فارسی امروز، مفهوم ابزار را کدگهاری« از»در این میان قابل توجه است، آن است که 

شود. مفهوم ابزار گسترز میارینیز کدگه« با»کند. این کارکرد معنایی با حرف اضافۀ می
-مفهوم همراهی است و کدگهاری مفهوم همراهی کارکرد اولیۀ این حرف اضافه بوده

تواند برای کدگهاری می« با»همانند حرف اضافۀ « از»است. بدین ترتین، حرف اضافۀ 
  رود.کارمفهوم ابزار نیز به

 
 هاياددا ت

 ا یاسمی واین مفهوم ر«(. مجاوزت»)فرهنگ معین، ذیل مدخل  است« از جایی گهشتن»ر مجاوزت به معنی 1

شتمل بر ماند کر کردهذهایی که رسد اشکال چاپی باشد. نمونهاند که به نظر می( مجاورت نامیده216: 1371دیگران )

 را « خاستگاه»معنی « از»همین معنی است جز یک نمونه: چاره از دست ما رفت. در این جمله 

 کند.میبازنمایی

 اسکردهاین بیت از سعدی را نقل« مجاوزت»( در ذیل نقش معنایی 158: 1389پور )ر خیام2

 جز آه بیوه زنی               اگر بر شدی دودی از روزنینبودی به

 کند.میرا بازنمایی« خاستگاه»معنی « از»در این بیت حرف اضافۀ 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 وم انسانیدانشکدۀ ادبیّات و عل

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1397 تابستانو  بهار، سومو  سیشمارۀ  ،همشانزسال 
 

روخش) بواج امامزاده م مدج(آتشکدة ا  
  اهدج ديگر از  هر با تانی الشتر 

                                                                                                 مهدی حیدری)نویسندۀ مسئول(1
                                                                     دکتر عباس مترجم2

                                                   

 چکيده
ر ه پیش دالشتر نام بخش مرکزی دشتی کوچک است که در شمال لرستان جای دارد. چند ده   

بودن در زیر ها مدفونشت الشتر بنایی موسوم به امامزاده محمدی، پس از قرنناحیه شمالی د
اهالی  سوی خا ، شناسایی شد. امامزاده محمدی نامی جدید است که کمتر از نیم سده پیش، از

ه دست ن بنا بل ایگهاری به سبن یافتن سنگ قبریست که از داخالشتر به این بنا داده شد. این نام
ه، لوم بودن نامعآگونه بناها که هویّت صاحن یک رسم دیرینه، ایرانیان معموال اینآمد. براساس 

ین بنا اد که اشان دهای صورت گرفته از بنای امامزاده محمدی، ناند. بررسینهادهنام می« امامزاده»
ه نوعی ک لیۀ آنح اوّاحتماالی متعلّق به دوره سلجوقیان بوده است. با ت مّل بیشتر در این بنا، طر

وره نا دو دین بداد، مشخد گردید. بر این اساس، اچهارتاقی از دوران پیش از اسالم را نشان می
ایی جفرافی های تاریخی ودهد. از سویی، گزارزآبادانی از دوران پیش و پس از اسالم را نشان می

کنند. به ییه یاد مدر این ناح« اروخش»و آتشکدۀ « الیشتر»در متون اسالمی، از شهری آباد با نام 
طالعه شد. مرسد، بین بنای امامزاده محمدی و آتشکدۀ اروخش ارتباطی وجود داشته بانظر می

 حول این موضوعات وجه همت نگارندگان در این پگوهش قرار گرفته است.
 

 ریخیجغرافیای تاآتشکده اروخش،  ،بنای امامزاده محمدی الشتر،: دجکلي هاجواژه

                                                           

 24/02/1396 :مقاله نهایی پهیرز تاریخ                  04/07/1395: مقاله دریافت تاریخ 
 aazrrnn@gmail.com                        :مسئول هنشانی پست الکترونیک نویسند

 همدان ج يوا وا ی دانشگاه بوعلی. دانشجوج دکترج با تان1

  يوا وا ی دانشگاه بوعلیدانشيار گروه با تان. 2
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 مممقدّ .1

ت و ه از ماهیّ جای پهنۀ سرزمین ایران امروزی، بناهای متعدّدی وجود دارد کجایدر    
ناها زترین بو را اطالع هستیم. بناهای آرامگاهی از جمله پررمزکارکردهای اوّلیه آنها بی

ای از امهنرهآیند. بسیاری از این دست بناها به سبن عدم وجود کتیبه و یا شجبشمار می
ها هرمگاآگونه رسد، که صاحبان ایناند. به نظر میخته باقی ماندهمتوفّی آن، ناشنا

ین یا ان داند  اما اینکه صاحبان قبور از بزرگهای برجسته در زمان خود بودهشخصیّت
یان ه ایراننجا کپاسخ روشن و دقیقی در پی نخواهد داشت. با این حال، از آاند، دولت بوده

ویی دیگر، ساند. از میدهگونه بناها را غالبا امامزاده ناند، اینبه اهل بیت ارادتی دیرینه دار
اره از ، هموویگه در ایرانهای اسالمی، بهگیری بناهای آرمگاهی در سرزمینپیشینۀ شکل

 سوی محقّقین مورد بحث بوده است. 
ل و گیری بناهای آرمگاهی مطرح است، در مورد تکامیکی از نظریاتی که در شکل

ن آید  تاکنویمّیت بناهای چهارتاقی دورۀ ساسانی است. این ایده به نظر درست تغییر ماه
پیش از  ربوط بهمنها بناهای متعدّدی از دورۀ اسالمی در ایران شناسایی شده که بنای اوّلیه آ

مزاده اما اسالم و به صورت چهارتاقی بوده است. در این ارتباط، در این پگوهش بنای
ی شناسای س ازرسد بنای اولیه آن چهارتاقی از دورۀ ساسانی بوده، پمحمدی که به نظر می

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 بيان مسئلم  رح و. 1-1

ران جای ای جای همانطور که گفته شد، به سبن ارادتی که ایرانیان به اهل بیت دارند، در
ها امزادهاین ام از . در بسیاریاندبناهای متعدّدی وجود دارد که با نام امامزاده شهرت یافته

ده امزاهویت واقعی صاحن قبور نامشخد است  یکی از این بناها، بنای موسوم به ام
ای جمحمدی است. این بنا در غرب روستای امیر و یک کیلومتری شمال شهر الشتر 

 بنا، شناسی اینهای باستانهای معماری و سایر یافتهاست. پگوهش در مورد شاخصهگرفته
ره توان دو دویتواند ادوار ساخت و مرمّت این بنا را نشان دهد. با دقت در این بنا ممی

وره م )دساخت مربوط به دوران پیش از اسالم )احتماال دوره ساسانی( و پس از اسال
ان ا نشسلجوقی( را تشخید داد. بنای دورۀ پیش از اسالم طرح یک چهارتاقی کوچک ر

ای قبرهمیه، قی با اضافه نمودن دیوارهایی در اطراف بنای اولدهد و بنای دوره سلجومی
 چهارگوز گنبدداری را شکل داده است.

نگاران مسلمان در خان و جغرافیوقتی که منابع و کتن بر جای مانده از مورّ از سویی، 
. در خوریمکنیم، در اغلن موارد به نام الشتر نیز بر میرا مطالعه میبا لرستان و جبال  ارتباط

و « یشتر»، «اشتر»، «الیشتر»، «الشدر»، «لیشتر»، «الشتر»الشتر در اشکال گوناگون  این منابع از
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. در ی داردنشان دور هایگهشته درشده است. وجود این مطالن، از اهمیت الشتر  یاد... 
کنون به جهت عدم انجام ن شهر یاد شده است. مت سفانه، تاغالن منابع از الشتر با عنوا

شهر باستانی الشتر در  شناسی در الشتر، از وجود و موقعیتهای باستانها و کاوزگوهشپ
جمله در  در منابع اسالمی از از سویی دیگر،داریم.  یترین اطالعاز اسالم، کم پیش و پس
نام برده شده است. به همان « اروخش» مستوفی از وجود آتشکده حمداهلل نزهۀالقلوب

 نداریم. این آتشکده در الشتر نیز اطالع دقیقی  دالیل فو ، از وجود

د یق شواهاند و از طربر این اساس، نگارندگان سؤاالت زیر را حول این بنا مطرح نموده
 شناختی سعی در تحلیل آن دارند:باستان

 ای است؟بنای امامزاده محمدی متعلّق به چه دوره
  بنای اولیه امامزاده محمدی به چه صورتی بوده است؟ 

رتباطی اده، شتوان بین بنای اولیه آن و آتشکدۀ اروخش که در منابع از آن یاد آیا می
 برقرار نمود؟ 

لشتر خی اتواند در تحلیل مسائل حول جغرافیای تاریبنای امامزاده محمدی چگونه می
 مؤثّر واقع گردد؟

 ة پژوهش. پيشيو1-2

ن ستانی آهای باه و بررسی محوطهاستاین به مطالع در شهرستان الشتر پیش از همه، اورل
ردید های عصر مفرغ الشتر شناسایی گدر طی بررسی ایشان برخی از محوطهپرداخت. 

(Stin:1940.280-300). شناسی که در شمال های باستانکلر گاف، در طی بررسی
 .(Goff:1968)م. داشت، از الشتر نیز دیدن نمود 1967-1963های لرستان در طی سال

 ت الشتر پرداخت که برخی ازهای باستانی دشاندنبرگ به بررسی محوطهلویی و
د را غاکبوچهای عصر مفرغ دشت الشتر از جمله تپه گریران، تپه بتکی، چغابال و محوطه

 (. 95، 1379معرفی نمود )واندنبرگ:
ه.ز حمید ایزدپناه با هدف معرفی آثار باستانی لرستان، تعداد قابل توجهی  1348در سال 

از آثار استان لرستان و شهرستان الشتر را شناسایی کرد و بعدها تحت عنوان کتابی با 
. ایزدپناه در این کتاب برای نخستین به چاپ رساند آثار باستانی و تاریخی لرستانمضمون 

ه.ز علی سجادی از  1376(. در سال 1376)ایزدپناه: بردبار از بنای امامزاده محمدی نام می
موریت مطالعه و بررسی شهرستان الشتر را  یراث فرهنگی استان لرستان مم ۀطرف ادار

میراث فرهنگی استان لرستان نگهداری  ۀیافت. گزارز کار ایشان هم اکنون در ادار
از ه.ز داوود داوودی  1386و  1385(. همچنین در سال های 1376شود )سجادی:می
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صل، به مطالعه آثار باستانی و تاریخی میراث فرهنگی استان لرستان در طی دو ف ۀطرف ادار
. بنای امامزاده محمدی در این فصل از بررسی الشتر ثبت و شهرستان الشتر پرداخت

  (. 1386و  1385)داوودی: مستندسازی شد
 . ترورت و اهميت پژوهش1-3

ا پشت انی ررسد بنای امامزاده محمدی دو دوره آبادطور که گفته شد، به نظر میهمان
ین دو ااز  شناختی هرکدامهای باستانهای معماری و یافتهده باشد. تحلیل شاخصهسر نها

طلن مدن این شوشنرتواند پرده از ادوار ساخت و مرمّت این بنا بردارد. دوره در این بنا می
 مامزادهتر از بنای اتوانیم به شناختی دقیقاز دو جهت دارای اهمیت است: نخست، ما می

ه بمحمدی  زادهم. در گام دوم، اگر بتوانیم بپهیریم که بنای اولیه اماممحمدی دست یابی
 های مربوط بهتوانیم در تحلیلصورت چهارتاقی از دوران پیش از اسالم بوده، می

ن این، اینابربجغرافیای تاریخی الشتر و جایگاه آتشکده اروخش یک گام به جلو برداریم  
 . عات حول جغرافیای تاریخی الشتر باشدتواند آغاز خوبی برای مطالپگوهش می

 . ب ث2
 ت، و عت و حدود  غراآيايی الشتر. موقعي2-1ّ 

اد قرار دارد. آبکیلومتری شمال شهر خرم 50شهرستان سلسله در شمال استان لرستان و در 
ی س مرکزهای مرتفع زاگراین شهرستان از شمال به رشته کوه گرین )گری( که از کوه

وند ای نهاو سراسر شمال لرستان را در برگرفته و در حد فاصل بین شهرهشود محسوب می
، از آبادرمخز سمت جنوب و شر  به شهرستان گردد. ااست، محدود میالشتر قرار گرفتهو 

 گردد. غرب به شهرستان نورآباد منتهی میشمال شرقی به شهرستان بروجرد و از 
کزی شهرستان سلسله را شامل مر دشت الشتر یک دشت کم وسعت است که بخش

متر مربع کیلو 1788(. شهرستان سلسله بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 1شود )نقشه می

 این شهرستان شهرستان استان، از نظر وسعت رتبه ششم را دارد. 10وسعت دارد که در بین 

 ستانر دهشش دهستان دارد که چها دارای دو بخش مرکزی و فیروزآباد است و جمعای

 یی درو قال و یوسفوند در بخش مرکزی و دو دهستان فیروزآباد دوآب، قلعه مظفری، هنام

 (.22: 1388، بخش فیروزآباد قرار دارند )آذری فر
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 (1396موقعیت دشت الشتر در استان لرستان )نگارندگان  :1نقشه 

 مخت رج از  غراآياج تاريخی و و م تسميم الشتر -2-2

نظر  ت. بهمسکن کاسیان بوده اسوایل هزاره اول شمال لرستان در طول هزاره دوم و ا
شد. شده با رفتهبرخی از اسامی از جمله رودخانه کشکان در الشتر از نام کاسیان گ ،رسدمی

الیپی  یی وهای جاده خراسان بین کردستان و لرستان برخالف مانارهدر دوره آشور نو د
ه ت شدعوض، قلمروهای کوچک بسیاری یاف ای نداشته است. درسازمان سیاسی یکپارچه

: 1382ن،خوانند، است )لویآلی( می )بل« شهردار»که هریک تحت کنترل آنچه آشوریان 
های اتوریبخشی از امپر رسد منطقه الشتر تا ظهور اسالم در ایران،به نظر می(. 451

 هخامنشی، اشکانی و ساسانی بوده است.
 العالمودحدب طالن زیادی نوشته شده است. اولین کتادر منابع اسالمی در مورد الشتر م
ای طقهرا من ثبت نموده و لیشتر« لیشتر»است که آن را  من المشر  الی المشر  ال مغرب

. یاقوت (141: 1362)حدودالعالم من المشر  الی المغرب،  استخیز توصیف کردهبند 
 «مسالک و ممالک»اصطخری در و  (13: 1977)حموی،  «معجم البلدان»حموی در 
کان الشتر اند. گاهی اوقات منوشته« الشتر»ا به صورت الشتر ر (163: 1340)اصطخری، 

ت اسهاشتباه ثبت شده است  یاقوت حموی الشتر را میان همدان و نهاوند ذکر کرد
ذکر  رددر باب دهم  نزهۀالقلوبۀ سوم  مستوفی در مقالحمداهلل .(13: 1977)حموی، 

ه خانآتش هری وسح است و جای نزه و دروالیشتر ش»برد: نام می« یشترال»کردستان از 
 (.107: 1362)مستوفی،« استنام بودهاروخش

(، 102: 1366)ابن حوقل،  «الشتر» االرضصورۀعالوه بر موارد فو  ابن حوقل در 
 رراحۀالصدو، راوندی در (55: 1392)نیشابوری،  «اشتر» سلجوقنامهالدین نیشابوری در ظهیر
« الشتر» عالم آرای عباسی، اسکندر بیک ترکمان در (209: 1385)راوندی،  «یشترل»
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ذکر « الشدر»ر را الشت سرگهشت مسعودیالسلطان در ( و ظل86-81: 1317)ترکمان، 
 .(606: 1368السلطان، )ظلاند کرده

ی توضیحاتکیوان پهلوان بعد از . در باب وجه تسمیه الشتر مطلن دقیقی وجود ندارد
 ن االشتاط بیبه ارتب شاه پهلوی(،در استان مازندران )زادگاه رضا «االشت»مفصل در باب 
گردد. وی میران ساکن در االشت به الشتر بپردازد. به اعتقاد وی ریشه مردمو الشتر می

انی باست ها مقدس است، فصل مشتر  بین اعتقاداتخا ، آب و آتش را که برای االشتی
 کند: ل میی نققل از ایرج افشار سیستانداند. کیهان پهلوان به نشتر میشت و المردم اال
ه بر این محل دین زرتشت وجود آتشکده د ۀبه دلیل رخن« شترو»و « الیشتر»وجه مشتر  میان  

ایان لولوبی ر از خدیشتاخورد... در کتیبه آنوبانی نی پادشاه لولوبی به واژه ایشتار یا الهه اچشم می
وجه اشترا   ا الشترتر یخوریم که با واژه الیشاند، برمیکه آنها را نیاکان لرها نیز شمرده یا لولوها

ستر، ستار و انی و اسری توان واژه الشتر را از همان واژه ایشتار و اشتر بابلی و عشرتهدارد، ولی نمی
 اندا گرفتهرن واژه ، ایستاره ایرانی دانست که ایرانیان باستان به دلیل دلبستگی به ملیت و نگاد خود

 (27-52: 1385)پهلوان، .استتبدیل شده« اشتر»و با گهشت زمان ایشتار به 
که  ه داشتعقید پورداوودشادروان استاد »کند: ط نقل میدر این ارتبا ایزدپناهحمید 

نیسا  به نام ز آنهای خود االیشتر باید مرکز اصلی همان سرزمینی باشد که داریوز در کتیبه
ای تشکدهیشتر آویگه آنکه در ال، بهسرزمینی که اسبان و مردان خوب دارد  استام بردهن

 (.257: 1376وجود داشته است )ایزدپناه،« ارخش»یا « اروخش»قدیمی موسوم به 
 . بواج مو وم بم امامزاده م مدج2-4

در  تر وبنای موسوم به امامزاده محمدی در یک کیلومتری شمال غربی شهر فعلی الش
وضعیت  (. از نظر2متری جنوب غربی روستای امیر سفلی قرار گرفته است )نقشه  200

مین ح زز سطاا  گنبد مقداری تر از سطح زمین که تظاهری، این اثر بنایی است که پایین
است  ای کوچکاز دور شبیه به تپها  را خا  گرفته که باالتر قرار گرفته است. روی ت

 (. 1)شکل 
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 (1396گیری بنای امامزاده محمدی )نگارندگان کروکی محل قرار، 2نقشه 

 

 
 (1395: بنای امامزاده محمدی )نگارندگان 1شکل 

د. هنگامی که ا  گنبدی باشکرد که این تپه کوچک، تها پیش کسی خیال نمیتا سال»

 ای پیدا شد که اهالی با خاکبرداری آن قسمت،زدند، تصادفا حفرهاطراف آن را شخم می

ای شد. دریغا که پس از مدتی عدهقسمتی از آن از زیر خا  نمایان  و در مقبره را یافتند

را شبانه شکافتند و قبر این یافتن به ثروت، ، به دنبال یافتن گنج و به طمع دستغارتگر

، قبری بوده که شبانه ]بنای امامزاده محمدی[ی او را بیرون ریختند. در میان آن هااستخوان

اند. سنگ قبری منشوری شکلی سکلت مدفون را از آن بیرون ریختهآن را کنده و ا افرادی
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ل فرهنگ و هنر لرستان نگهداری ک ۀبر روی آن قرار داشته که اینک در موزه ادار

شود. روی این سنگ کلماتی بوده، شکسته و از بین رفته است، ولی بر طرفین آن به می

 اال هو و المالئکه و اولو من الرحیم. شهد اهلل انه ال اهللبسم اهلل الرح»خح کوفی نوشته شده: 

کنند که بر می دانند و ادعا می« محمدی»نام  (. اهالی آن را مقبره شخصی به2)شکل « العلم

 (.273: 1376)ایزدپناه،« دو طرف سنگ منشوری است .استسنگ نوشته این نام بوده

 
 (343: 1376حمدی )ایزد پناه،: سنگ قبر مکشوفه از بنای امامزاده م2شکل 

رد. ورودی متر طول دا 7این بنا به صورت مربع شکل است که هر ضلع بیرونی آن حدود 
ر است. بنا از مت 5/4بنا رو به شر  و داخل بنا به صورت صلیبی و هر ضلع داخلی آن حدود 

د جوا ونما است. در درون هر ضلع داخلی یک تهدو نوع مصالح آجر و سنگ ساخته شد
اند. شدهتهر و سایر نواحی از سنگ ساخها و گنبد از آج(. بخشی از پایه3دارد )شکل 

یست نمشخد  قیقایارتفاع بنا با توجه به اینکه در زیر سطح زمین های اطراف قرار گرفته، د
 است. گنبد این بناتهمتر کل بنا ارتفاع داش 4رسد حدود با توجه به ورودی بنا، به نظر میاما 
-نگ ساختهسیواره موازی که از دو د ،است. در ورودی بناضلعی قرار گرفته 8 ۀر پایب

 (. 5و  4مشخد است )شکل جود دارد که کاربرد دقیق آنها نااند، وشده
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 (1395: نمای داخلی بنای امامزاده محمدی )نگارندگان 3شکل 

 . ت ليل و مقايسم گونم  واختی 2-4-1

ن به آه از مورد بررسی قرار گرفته، با توجه به سنگ قبری کبنایی که در این پگوهش 
 اریختدست آمده، نخست باید آن را یک بنای آرامگاهی به شمار آوریم. اصوال در 

نه ن دو گوشود. ایمعماری آرامگاهی ایرانی، تنها دو گونه اساسی بنای آرامگاهی دیده می
 دپوز. های گنبهای آرامگاهی و چهارگوزعبارتند از: برج
ددار های گنبآید که نخستین بناهای آرامگاهی ایرانی انواعی از چهارگوزبه نظر می

ای خود ری( جاست. با این حال، در طی قرون میانۀ اسالمی )قرون چهارم تا ششم هجبوده
ز ادیگری  نوع اند و در دورۀ سلجوقی بیش از هررا از نظر محبوبّیت به برج مقبرها داده

. این مطلن هرگز (279: 1389گاهی، از این فرم استفاده شده است )هیلن براند، بناهای آرام
ق به ی متعلّتعدّداست. بناهای مبدان معنا نیست که از فرم چهارگوز گنبددار استفاده نشده

اند. هه شدای باشکوه به صورت چهارگوز گنبددار ساختاین دوره وجود دارد که به شیوه
لویان همدان، ع(، گنبد سرخ مراغه، گنبد 106: 1385مرو )کیانی،  آرامگاه سلطان سنجر در
 گردند.( از آن دست محسوب می132-156: 1390)حاتم،  بقعۀ پیرمسلم در تاکستان

بنای امامزاده محمدی الشتر جزو بناهای آرامگاهی با فرم چهارگوز گنبدپوز محسوب 

ناسی برجای مانده، این بنا متعلّق به دورۀ شرسد با توجه به شواهد باستانگردد. به نظر میمی

گردد. بنای امامزاده سلجوقی بوده باشد. اوّلین نکته در این زمینه، به طرح و پالن بنا بازمی

محمدی از نظر پالن با بنای میرزبیر سیرجان )بنای از دوره آل مظفر( چه از نظر پالن و چه 

مانند است، کامالی وجه اشترا  دارد ایوان از نظر شکل ورودی بنا که شامل دو دیوار کوتاه
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(. دو دیوار کوتاه ورودی 77: 1378بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسالمی،  المعارفدایرۀ)

هایی از آن را سراغ داریم. در دهد که از دورۀ اشکانیان نمونهبنا طرح ایوانی را شکل می

گردد. رواج کامل ایوان، اده میدوره پس از اسالم تا دوره سلجوقی از این شیوه استف

بخصوص بناهای چهار ایوانی، از دورۀ سلجوقیان است. استفاده از ایوان در بناهای 

شود. استفاده از ایوان و یا طرح مشابه ایوان در میوبیش دیدهآرامگاهی دورۀ سلجوقی کم

و  325، 262، شود )همانمیپیر تاکستان، گنبد سرخ مراغه، گنبدعلویان همدان دیده هعبق

 (. این بناها از نظر پالن و شکل ورودی با امامزاده محمدی قرابت دارند.333

 
 (1396: پالن بنای امامزاده محمدی )نگارندگان 4شکل 

 

 
 (1396: نمای بنای امامزاده محمدی )نگارندگان 5شکل 
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ین بنا اساب های لعاب آبی انتشناسی امامزاده محمدی شامل کاشیهای باستاندیگر یافته

ورت صدانیم در دورۀ سلجوقی به (. می6کند )شکل تر میرا به دورۀ سلجوقی محتمل

اب های لعاست. تعداد کم کاشیمحدود از تزئین کاشی در کنار آجرکاری استفاده شده

ار کن شیوه ست. ایآمده از این بنا گویای استفادۀ محدود از کاشی در این بنا ادستآبی به

ه رخ مراغسنبد ای در دورۀ سلجوقی رواج دارد. نمونۀ این نوع تزئین در گدوره بیش از هر

-ار بردهکبه  به عنوان اولین بنایی از دوره سلجوقی که در آن ترکین تزئین آجر و کاشی

 (.248: 1390شود )حاتم، میشده، دیده

 
 (211: 1385دار امامزاده محمدی )داوودی، : قطعات کاشی و سفال لعاب6شکل 

مقایسۀ سنگ  آمده از این بنا است.دستنکتۀ آخر در این مورد، مربوط به سنگ قبر به
ار و کیوه قبر امامزاده محمدی با سنگ قبور دورۀ سلجوقی در ناحیۀ همدان، از نظر ش

(. 1376، یکاتلی و هامب  1389دهد )نظری، هایی را نشان میسانیهای آن، همسبک نوشته
ت نا، صحّین بادورۀ سلجوقی )مربوط به خاندان برسقی الشتر( در جوار  وجود قبرستانی از

نیز  رستانکند. سنگ قبر امامزاده محمدی با سنگ قبور این قباین مطلن را تقویت می
 (.179: 1385مشابهت دارد )داوودی، 
شناختی در بنای امامزاده محمدی موجن گردیده نگارندگان بنای برخی شواهد باستان

ترین شواهد در این ا بنایی ثانویه دانسته و بنای اوّلیۀ آن را نوعی چهاتاقی بدانند. مهمفعلی ر

های معماری بنای امامزاده محمدی است. نگارندگان با زمینه در درجۀ اول مربوط به شیوه

دقت در شیوۀ دیوارچینی در این بنا، متوجه عدم چفت و بست دیوارها در ناحیه بین 

های تا  و دیوار بیرونی حکایت از دو دیوار بیرونی شدند. عدم اتصال پایه های گنبد وپایه
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(. از سویی، گنبد این بنا بر روی پایه گنبدها ساخته شده و 7دوره ساخت بنا دارد )شکل 

 ماند. دیوار بیرونی در ایستایی بنا ت ثیری ندارید و بنا بدون آن دیوار هم پا برجا می

 
 (1396یوارها در بنای امامزاده محمدی )نگارندگان عدم جفت شدن د :7شکل 

ای دار سازی کف بنا است. بناهایی از این دست عموماینکتۀ دیگر، عدم رؤیت کرسی
 ایی بنازیب اند. کرسی بناها چون نمایان بوده برکرسی جهت احداث بنا بر روی آن بوده

منظم  دازه وانی بریده، یکهاسنگاست  به همین سبن، معموالی از تختهتاثیرگهار بوده
 (. 256: 1390است )حاتم، شدهجهت ساخت آن استفاده می

ا یرسد، کرسی و شود  به نظر میسازی دیده نمیدر بنای امامزاده محمدی این کرسی
وجه ترد قابل ای که در این موباشد. نکتهتر مدفون شدههای قدیمیهای بنا در زیر نهشتهپایه

قبر  ه سنگکدهندۀ آن است نگ قبر از کف فعلی بناست. این نکته نشاناست، پیدا شدن س
توفّی ن دفن مزما تر قرار دارد. اگر بنای اوّلیۀ امامزاده محمدی باای قدیمیبر روی نهشته
 های بنا را رؤیت کنیم. توانستیم کرسی و یا پایهیکی بود، می

ارتفاع با  متر است. این 5/2د از سویی دیگر، ارتفاع کم کف بنا تا سقف است که حدو

تر ای حدود یک مکند. احتماالی نهشتهمتری بنا تناسن درستی ایجاد نمی 7توجه به اضالع 

-شده فاع بناارت شدناز کف بنای اوّلیه تا محل تدفین متوّفی در بنای ثانویه، موجن کوتاه

ای بنا ع و پهنتفاناسن ارباشد. اگر طرح چهارتاقی اوّلیه را بازسازی کنیم خواهیم دید که ت

 (.8-10تری خواهد داشت )شکل حالت منطقی
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 ( 1396: پالن بنای چهارتاقی )نگارندگان 8شکل 

 
 (1396: نمای بنای چهارتاقی  )نگارندگان 9شکل 

 

 
 (1396: پرسپکتیو بنای چهارتاقی )نگارندگان 10شکل 
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های ایهپودن نمحداث گنبد، با پخدر امامزاده محمدی جهت تبدیل مربع به دایره برای ا

نبد را کل، گشها نسبت به دیوارهای بیرونی ایجاد فضایی چلیپایی آمدن پایهگنبد و پیش
-دهشدور اند  بدین ترتین، شکل مربع به هشت ضلعی تبدیل و ایجاد گنبد مقشکل داده

می سالان رسد و با سبک و سیا  دورااست. این شیوۀ ساخت گنبد، ابتدایی به نظر می
هت جمی، چندان قرابتی ندارد. اصوالی در ادوار اسالمی بخصوص در قرون میانی اسال

فاده ر استکنج و گوشواره جهت این منظوساخت و پوشش فضای مربع از انواع فیلپا، سه
ی دورۀ کنج در بناها(. تکنیک سه1368  گدار و همکاران، 1387شده است )پیرنیا، 
جرکاری آحی از ها بسیار ساده و در واقع طرکنجد  با این حال، سهشومیساسانی نیز دیده

 جهت ایجاد گنبد هستند.
پ، پهام پور )ابنای بازسازی شده چهارتاقی با بناهای چهارتاقی دورۀ ساسانی شامل نیاس

 فر و امینی،آباد )محمدیچک، علی، تنگ چکباغصالح، فراشبند، درهکنار(، 87تا: بی
شناختی نه( تشابه گو59و  56: 1393شیخ )کاظمی، آباد(، دهظهیرشیر )قطن (133: 1394
 دارد.

نگ ر و سکاررفته در اغلن بناهای چهارتاقی ذکرشده، سنگ است. ترکین آجمصالح به
ایر سگنبد،  ثنایشود. در بنای امامزاده محمدی به استنیز در بناهای دورۀ ساسانی دیده می

 ر ابعاددن بنا رفته در ایکارآجرهای بهاست. تراشیده ساخته شدههای نهای بنا از سنگبخش
است بوده مورد استفاده همه ادواردر  (. این نوع آجر تقریبای 11هستند )شکل  20×20

 (.381: 1385)ابوالقاسمی،

 
 : طرح آجر به کار رفته در بنای امامزاده محمدی11شکل 

 گيرجنتيجم. 3
که در این پگوهش ارائه شد، بنای موسوم به امامزاده هایی بنابر مستندات و تحلیل

دهد. بنایی که امروزه شاهد آن هستیم، با محمدی دو دورۀ ساخت و مرمّت را نشان می
است. این بنا از نظر فرم توجه به سنگ قبری که از آن به دست آمده، بنایی آرامگاهی بوده

ه ورودی به شکل ایوان است که و ساختار معماری شامل یک چهارگوز گنبددار با درگا
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با گنبد علویان همدان، گنبد سرخ مراغه، بقعه پیر تاکستان )سلجوقی(، بخصوص بنای میر 
زبیر سیرجان )آل مظفر( قابل مقایسه است  بنابراین، بنای امامزاده محمدی از نظر فرم و 

یانی اسالمی اجزای ساختاری با سبک معماری بناهای چهارگوز گنبددار ایران در قرون م
های لعاب آبی نیز که شناسی شامل سنگ قبر و کاشیهای باستانهمسانی دارد. دیگر یافته

 نمایند.با سبک و سیا  دورۀ سلجوقی تشابه دارند، این نظر را تقویت می
شود. میداده شخیدبا ت مل بیشتر در این بنا، طرح بنای چهارتاقی به عنوان بنای اوّلیه ت

است. تهگرف هایی است که در حول اجزای کالبدی بنا صورتتر براساس تحلیلاین ایده بیش
داسیون ا فنهای گنبد و دیوارهای بیرونی بنا، عدم رؤیت کرسی و یعدم چفت و بست پایه

رهای ون دیواا بدهای قدیمی، استواری بنبنا، قرارگیری سنگ قبر بنای ثانویه بر روی نهشته
ورۀ دارتاقی ای چهشده چهارتاقی با بناهکند. طرح بازسازینی میبیرونی، این نظر را پشتیبا

 ظهیرشیر ،آبادچک، علیباغ، تنگ چکصالح، فراشبند، درهکنار ساسانی نیاسر،
 دهد. شناختی نشان میتشابه گونهشیخ دهو  آباد()قطن

 تشکدهآ تر ونگاری اسالمی از شهر باستانی الشاز سویی، در منابع جغرافیایی و تاریخ
لیه ای اوّهای صورت گرفته در این پگوهش، بنبا توجه به تحلیلاند. اروخش یاد نموده
ر دی دتواند آتشکده اروخش باشد. محل قرارگیری امامزاده محمامامزاده محمدی می

های حوطهمهای پرتراکم این دشت از نظر تعداد شمال دشت الشتر به عنوان یکی از بخش
دوار توانیم امییمکند. بر این اساس، یشتر ما را به این نظر ترغین میباستانی و تاریخی، ب

ها و شک بررسیباشیم شهر باستانی الشتر در جایی پیرامون امامزاده محمدی باشد. بی
 ارد. برد تواند پرده از این مسئلههای بیشتر حول این موضوع در این ناحیه میپگوهش
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 ر کرماندانشگاه شهید باهن

 1397 تابستانو  بهار، سومو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

  خاک زرند د ت ةدر موطقخواهی ر مرا م بارانتطوّ  ير

 1( نویسندۀ مسئول)نيا عمرانيم  بيحآ دکتر                                                                                         

 2 خرالسادات احمدج گوهرجآ                                                                                                                                     

 چکيده

مرکز  یلومتریک 105کیلومتری از شهرستان زرند،  30 ۀدهستان دشت خا  در فاصل  
نطقۀ مشکالت میکی از اّهم  رقی آن قرار دارد.جهت جغرافیایی شمال ش و دراستان کرمان 
تگاه خواهی که خاسمراسم باراناست.  یآبیبو  یسالخشکدهستان دشت خا ، کویری 

. ستطبیعی ا یقوا در مقابلناتوانی انسان  ینوع انگریب است، و خشکباران آن مناطق کم
غییر ردم در تمو  حاکم بودهدر اکثر مناطق ایران  یبارانکمو  یسالخشک کهنیابه  با توجه

 اجتماعی یهاهعرصخواهی پا به ینی بارانیآ یهاشینما اند،هشرایح موفقیت چندانی نداشت
 خواهیمراسم باران .را در جامعه حاکم ساختاجتماعی  نوعی تسکین روحی و ،گهاشته

ی نسبت به مراسم مشابه و سیر تکامل توجهقابل یهاتفاوتخا  با  دهستان دشت
اطن ما در بااست،  ظاهر متفاوتخواهی در تمام رسوم باران با ،و خاص خود فردنحصربهم

ارد تا الز د. مقالۀ حاضر تکه همانا نزول باران است کندیمیک هدف و حقیقت را دنبال 
هی و خوارانسم باتکاملی مرا به سیر ی،اکتابخانهتحلیلی و مبتنی بر ابزار  -به شکل توصیفی
 بح با آن در منطقۀ دشت خا  زرند کرمان بپردازد.نمادهای مرت
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 مممقدّ.1

های صورتن بهخواهی در اکثر مناطق ایرامربوط به باران آیینی یهاشینمابرگزاری 
 رانیکشور اقصا نقاط در ا یسالخشکوقوع بر  دال امراین  .گرددیم مختلف برگزار

ستحکام شدن نیازهای روحی و ابرآورده، خواهیبارانمهم مراسم  یهایگگیواز  است.
د  ن انپیوندهای اجتماعی است. خاستگاه این مراسم مربوط به مناطقی است که بارا

ن زمی اکهازآنج  دناهبود)هوابین(  اصطالحبهو مردم همیشه چشم به آسمان داشته و  باردیم
 نمایشی آیینمتوسل به  جهت دریافت نزوالت آسمانی است،منبع ارتزا  مردم  نیترهمم

 .استاساطیر و نمادهای آب و باران  یادآوریکه نوعی  شوندیمدرخواست باران 
روز ته امکه انسان نخستین و حتی انسان پیشرف ییهاآیین ۀاست که بخش عمد شدهگفته»

 .(297: 1377بهار،)« خواهی استبرکت، کنندیماجرا 
 پژوهشپيشيوة . 2 – 1

 ا  زرندخ دشت ۀدر منطق آن و نمادهای مرتبح بهخواهی بارانمراسم تاکنون دربارۀ 
، 1394 در سال از: اندعبارتزمینه  نیدر ا  اما برخی از آثار مرتبح نشدهنوشتهای مقاله
ی آیین هاعروسکبر  آناهیتا یبخشجانبررسی ردپای »با عنوان  یامقالهنیا، بهروزی
 ر، در اثه پیداستکه از عنوان مقال گونههمان. منتشر کردند فصلنامۀ تئاتر در« خواهیباران
ل . در سااستهباران پرداخته شد یهاعروسکنمایشی  یهاجنبهبه بررسی و تحلیل  مهکور
 منتشرلک کدر ماهنامۀ « دعای باران در کازرون»با عنوان  یامقاله، حاتمی، در 1371

 ،1391در سال  .شودیمشهر کازرون را شامل خواهی بارانکردند که مقاله فقح مراسم 
در خواهی نباراو  یاژدها کشمطالعۀ تطبیقی »را با عنوان  یامقالهغالمرضا خلعتبری، 
 . چاپ کردند در مجلۀ مطالعات ایرانی« ادبیات کهن ایران و هند

و باورهای مربوط  هانییآآب، را تحت عنوان ، مصطفی خلعتبری، کتابی 1387در سال 
در سال  ا منتشر شد.یمسصداو مرکز تحقیقات توسح نوشتند که عامهفرهنگبه آن در 
در  ،«خاتونچمچهخواهی باراننگاهی به مراسم »را با عنوان  یامقاله، عاشورپور، 1387

کوسه، گشنیز و » ، میرشکرایی، مقالۀ1381در سال  چاپ کردند. فصلنامۀ تخصصی تئاتر
همایش تدوین ساختند که توسح  نامهگهیو را برای« باران، سروز پیرمغان یهاعروسک

 یهانییآ یهاپاره ییرمزگشا»، نعمت طاوسی، در مقالۀ 1391در سال  نشر ثریا چاپ شد.
که در مجلۀ مطالعات ایرانی کرمان چاپ شد، به بررسی و تحلیل کلی  «ایرانخواهی باران
را نوشتند  بوکه باران ، هاشمی، کتاب1385در سال  پرداختند.خواهی بارانا در آیین نماده
، یداهلل آقا عباسی، در کتاب 1389. در سال پگوهشگاه میراث فرهنگی منتشر شد ۀلیوسبهکه 
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این  یهانییآبرخی از « خواهینمایش ایرانی و باران» در فصل ،دانشنامۀ نمایش ایرانی
 ند.مراسم را برشمرد

 ت پژوهش. ترورت و اهمي1-3ّ

 آیینی یهاشینماخشک ایران، بخش بزرگی از بودن فالت نیمبارانبا توجه به کم
ۀ نکت ست.وده اافز مرزوبومبر غنای فرهنگی این  مربوط به آب و باران بوده که این مراسم

که  هاستآنبرجسته در برگزاری  یهاتفاوتوجود  آیینی،این مراسم  در مورد توجهقابل
و داید در اهمیت و ضرورِت این پگوهش را ب .کشور استدر  هافرهنگخردهع بیانگر تنوّ

 امر زیر دانست:
 یهاتفاوتدر دهستان دشت خا  و خواهی باران آیینیبررسی سیر تکاملی مراسم -

 مشترکات فراوان با سایر مناطق استان کرمان. باوجودآن  فردمنحصربه

راسم این م نقرارگرفتبه  با توجهنسل جدید. ) این فرهنگ اصیل بهمعرفی و شناساندن -
 در بوتۀ فراموشی.(

 
 ب ث و برر ی. 2
 خاک در دهستان د ت خواهیبارانمرا م . 2-1

را  فرادیااهالی ده  و نباریدن باران به مدت طوالنی، یسالخشکهنگام بروز  درگهشته
 «دارد لو نامی زرند کرمان این مترسک تادر روستاها». کردندیمگردانی انتخاب جهت تالو
بر آن  و شدهساختهتالو درواقع همان مترسکی است که با چوب  .(86: 1387)خلعتبری،
 ،دسر هستنپ والیافراد منتخن با استفاده از چند کود  و نوجوان که معم. اندپوشاندهلباس 
 و با کنندیمهدیه  طلن ،روستا مراجعه کرده یهاخانهبه  و گروهی یک دسته صورتبه

م را اعال حضور خود – میپردازیمو آوازها به آن  هانغمهکه در بحث  -خواندن اشعاری 
 .ندینمایم
که صدای آن نوعی  استباالی سر مترسک  یازنگولهاین مراسم وجود  یهایگگیاز و 

در  ،باشندیمکه گندم و آرد  هاهیهد یآورجمع. بعد از استگردان اعالم حضور دسته تالو
که در اصطالح محلی  گردندیمپخت  گردی کوچک صورتبه هانانیکی از اهالی ۀ خان
 یهانانبیشتر نسبت به  یضخامت باکوچک  یهاقرص صورتبهنام دارد. نان کلو « ولُکُ»
 .کوچک نان است یهاقرصاز  یکیدرمهره  ۀتعبی توجهقابله تنک. شودیم پخت گرید

میل  شدهپختهاز نان  ،یک روز خاص در مسجد ده جمع شدهسپس تمام اهالی در 
  شودیممُهره در نان چه کسی پیدا  نندیتا ببهمه منتظرند  هانانمصرف  نیدر ح .ندینمایم
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بوده و مانع باریدن باران  کارگنهکسی که عنوان به شخد را آنمهره پیدا شد  کهیوقت
 به بال ،بینش جادو چهارچوبدر »ت کنند تسمه مجازا تا با ،است به وسح معرکه آورده

به جبران خسرانی که وارد  بایستی که ایشان شودیمیا افرادی نازل  دسبن کردار فر
را  آنهاو  کنندیمهم شخد یا اشخاص را متّ ،د. در جوامع بدوی با نزول بالنبرآی اندکرده

این زمان شخد متهم  ( در159: 1371)جاهوا، « .دهندیمدر برابر شواهد و مدار  قرار 
چند  از که بعد کندیمکه چند روزی به وی فرصت دهند و ضمانت  کندیمدرخواست 

 . ردیپهیمپایان  بدین ترتین مراسم موقتای .روز باران خواهد بارید
 د متهمشخ ،پا گردیدههمان معرکه بر نبارد،اگر باران مقرر بعد از پایان مهلت ِ

 ر کتابد باران ببارد. ،با این مکافات عمل دایش تا دگردیمظاهری مجازات  صورتبه
ه تازیان و ضرب با توبهبرخی گناهان » .شودیممقدس زرتشتیان گناه به اقسام مختلفی تقسیم 

یگر ی گناهان دولی برخ  شوندیمد و بخشیده ننام دار «آگرُفت»که  رودیماز بین  هاآناثر 
و  هاآیین ۀدر کلی .(320: 1376)بهار،« شودیمنمحو  هانآبا تازیانه اثر  ،سنگین بوده
زات د مجاگناه خو تناسنبهنهی شده است و مجرم باید  کارهای زشت و ناپسند ،هافرهنگ
 شدهاشاره کارگنهوجود شخد  ۀواسطبهدر روایات اسالمی نیز به عدم نزول باران  .شود
 .است
 ی بارانحضرت موسی )ع( چند مرتبه تقاضا شد و یسالدچار خشک لیاسرائیاست که بن شدهتیروا 

 کنمیجاب نمهمراهان تو را مست و خداوند متعال وحی کرد که من دعای تو .اما باران نبارید  کرد

 :عرض کرد)ع( موسی حضرت  که بر کار خود اصرار دارد. هست ینیچمیان شما سخن کهیدرحال

از  شما را ای موسی من :خطاب شد ؟بیرون کنیمرا از میان خود  او کیست تا نیچدگارا این سخنرپرو

  ردندوبه کتبدون استثنا  لیاسرائیبن ۀهم رونیازا !کنم ینیچآنگاه خود سخن ،دارمیبازم ینیچسخن

 (291: 1381 ،1/مجلسی) .باران و رحمت الهی نازل شد ،جهیدرنت

 خواهی در ا تان کرماننگاهی بم مرا م باران. 2-2

 بابکدر  هر «اهلل بارونی» را مم. 1 - 2-2  

از جوانران  یاعده ،داشت ریت خبارز باران از زمان مناسبش  کهیهنگامدر فصل زمستان 
. در شرن شدیمکه طی سه شن انجام  کردندیم ونیبارعشایر اقدام به برگزاری مراسم اهلل 

ی هرا آتشری، یاهر»: گفتنردیم صرداهمو  رفتنردیم هاخانرهدر  باهماول چند نفر از جوانان 
 طرفبره ،هم در آن بود سوختهمین زغالاز  ییهاپارهمقداری خاکستر که  خانهبصاح« آتشی

اُوی،  یمرا»: زنندیمو صدا  رفتندیم هاخانهبعد همان گروه به در  شن .کردیمایشان پرت 
ر . دنددیپاشریمآب  یاکاسرهبرر روی ایشران  هاصراحبخانه)اُو به معنی آب( که  «اُوی یما
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ترا  گفتنردیمچند برار ایرن شرعار را « های آردی، های آردی» :گفتندیم صداهمشن سوم 
با صدای بلند  ،دادینمو آرد  کردیم. اگر کسی زفتی دادیم آنهامقداری آرد به  خانهبصاح
  .دادیمو آرد  شدیممجبور  تا« کُتُمبه و کُتُمبه خونه رویت بِِِِِِِِِتُمبه»: گفتندیم

 یامهررهو داخرل ایرن خمیرر  کردندیمخمیری درست  ،آردها کردنجمعز جوانان پس ا
. کردنردیمنزد حاضران تقسیم  ،شدیمپخته  سپس این نان را که داخل اجا  ،دادندیمقرار 

تررا ببیننررد مهررره در تکرره نرران چرره کسرری  شرردیمبررسرری  دقتبرره سررهم هررر یررک از حضررار
یک هفته  چند روز مثالی :گفتدیم فردبه آن  شدیماین مرحله کار جدی  از است.قرارگرفته

ترک کآن فررد را  دیربارینماگرر در ایرن مردت براران  ،فرصت داری دعا کنی باران ببرارد
ه سرکره مرثالی  کرردیممحل یا هر فرد محترم دیگری ضرمانت  دیسفشیر کهنیاتا  زدندیم

و  کردنردیمدعرا  براهم اصدهماصوالی  هاشن. در این باردیمباران  روز دیگر مهلت بدهید،
تشنگی  ( زیرخاکن، ازهاسبزه)=  هانرمهبارون بی پایون بده.  ،اهلل، خدا بارون بده»: گفتندیم

 .(44: 1393، یساالر) «هالکن
 در کوهستان پاريزکرمان خواهیباران .2 -2 - 2

یش ا آرارسالی چند تن از دختران زیبای روستا هنگام خشک به ،کرمان زیدر کوهستان پار
به  قدیمی صورت گروهی بر سر مزاریها نیز بهآندهند  می شانکنند و سبویی پرآب به دستمی
ریزند. یروند و آب سبوها را بر خا  آن مزار مکه در باالی کوه است، می« خا  سید»نام 

 ( 362: 1363ریزی،باستانی پا) .کنندجمعه این کار را می یهاشن ، دختران تا آمدن باران، هر هفته
  ير ان آبادعزتخواهی در ايل قرابی و باران .3 -2-2

تى به حید  کنند تا باران بیاپشتی را از درخت آویزان میدر ایل قرایی سیرجان، ال 
آباد ر عزتد( 67: 1378، )فرهادی« .کنیمتا باران نبارد آزادت نمی»گویند: پشت میال 

) همان:  .یایدبکنند، با این نیت که باران زندانی میای مسی سیرجان، سوسکی را زیر کاسه
68 )  
 خواهی در باآت باران .4 -2 -2

کردند که انتخاب می« شاه بارون»عنوان سالی، کشاورزان فردی را بهدر بافت به هنگام خشک
کردند که درکودکی در مسئول اجرای مراسمی با همین عنوان بود. معموالی کسی را انتخاب می

گزید و دربرده بود. شاه بارون نیز وزیری را برای خود برمی افتاده و جان سالم به آب
یا مقوایی بلندی برسر  یپوستآمدند. شاه بارون کالهسایرکشاورزان سپاهیان او به شمار می

دنده  یهاقاپ گوسفند و استخوان یهاپوشید، حمایلی از استخوانگهاشت، پوستینی وارونه میمی
طرف راست و استخوانی بزرگ و دراز به سمت انداخت، غربالی بهگاو و قوچ بر گردن میو شاخ 
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ها گرفت  سپس صورت خود را با آرد سفید و گونهآویخت و شمشیری به دست میچپ خود می
گرفتند و نشاندند و تخت را بر دوز میکرد. سپاهیان او را بر تخت روانی میرا با دوده سیاه می

 کردند. گرداندند  گروهی نیز با ساز و دهل آنها را همراهی میها میدر کوچههنگام شن
 بارون /ون بدهخواند: اهلل خدا بارمی خواهیشاه بارون در طول راه، اشعاری با مضمون باران

ا که ان آن ررگردبپایون بده/گندم به اربابون بده/ جو به خردارون بده  مردم پس از هر مصرع، بی
 پاهیانشسبارون و  نام داشت، زیرا شاه« آبگیران»کردند. شن اول رع اول بود، تکرار میهمان مص
و  ای شگونا دارها این کار رنپاشیدند. آآنها آب می رویرسیدند، اهل خانه ای که میبه هر خانه

ر هدر  ارونبشاه نام داشت، مردم به سپاهیان« گیرانهیمه»دانستند. شن دوم نشانۀ بارز باران می
ر خانه ه، اهل شد. در این شننامیده می« رانیآردگ»دادند. شن سوم خانه یک یا دوشاخه هیزم می

 دادند. ها مقداری آرد یا گندم، پول یا خوراکی میبه آن
ای هرهپختند و مآمد، از هدایای مردم کماچ )نوعی نان( میمینشن باران  سهاگر در مدت این 

 ، او راافتادکردند. مهره در نان هرکس میاچ را میان جمعیت تقسیم میگهاشتند و کمدر آن می
 زدند، تاسختی کتک میبستند و بهدرختی می ن نباریدن باران، بهمسبّ  ور عنوان گناهکابه

عود ز موزودی باران بیاید. اگر تا روداد که بهشد و قول میآمد و ضامنش میسفیدی میریش
 باستانی) .زدندبستند و کتک میفرد گناهکار یا ضامنش را به درخت می آمد، دوبارهباران نمی
 ( 309: 1363پاریزی، 
ديگر  خواهیمرا م باران خاک با دهستان د ت خواهیتفاوت مرا م باران. 2-3

 مواطق ا تان کرمان

ا  خ در مناطقی که شبیه به دهستان دشت خواهیباران آیینیدر برگزاری نمایش 
در  ه آن راکچند تفاوت عمده وجود دارد )راورِکرمان و روستاهای آن( ، رددگیمبرگزار 

جعه به گردان با مرامترسک ۀدر مناطق دیگر دست. استکرده فردمنحصربهسطح استان 
را  پول آنها.  کنندیمپول هم طلن  ، عالوه بر آرد و گندم ،در هنگام غروب هاخانهدرب 
را  شدهتهپخ. نان کنندیماز آرد و گندم نان تهیه ، سیم کردهبین خود تق الزحمهحق عنوانبه

 قسمت ،سکه .کنندیمتقسیم  «تالو گردان»دستۀ بین  ،شدههیتعب یاسکهکه در آن از قبل 
ز ایکی هنگام در این . کنندیممجازات  ،معرکه آوردهمیان را به  او، هرکس شد

اران ینده بآمعتقد بودند ظرف چند روز  آنها با این عمل ...شودیمضامن وی  دانیسفشیر
 به شرح زیر است:  اساسی یهاتفاوتبرخی از این  خواهد بارید.

 است. صورت آرد و گندم بهفقح  در دهستان دشت خا  طلن هدیه  -
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 به ،ابهاسم مشقرار دارد که در مر یازنگولهدر این دهستان باالی سر تالو یا مترسک  -
 .دشویمدست مترسک آویخته 

دن باریدر صورت ن ،زنندیدر این دهستان شخد متهم را با پیدا شدن مهره کتک نم -
 .ردیگیمجازات صورت م ،باران بعد از اتمام مهلت

مشابه  ، ولی در مراسمشودیمکوچک به مقدار نیاز پخت  یهاناندهستان  نیدر ا -
 .گرددیمیک نان بزرگ پخت شده که بین اعضای تالو تقسیم 

رکت در مراسم مشابه هنگام غروب حۀ تالوگردان در هنگام ظهراست  ت دستحرک -
 .کنندیم
 .شدن علم با توجه به گهر زمان و حهف تالواضافه-
 شدن طبل و حهف زنگوله باالی سر تالوضافها-

 .تالو گردانی ۀمههبی همراه با نغم دعاهایاستفاده از -
ی ، آدمکقباکیاست: با دو چوب و  صورتنیبد «تالوگردانی»آباد زرند اجرای در نعیم
ویزان )زنگولۀ بزرگ( به آن آ« درا » 5گهارند و کنند، کالهی بر سرز میدرست می

ه صدا ها را بدهد، زنگولهکه تکان میگیرد و درحالیکنند. یک نفر آن را به دست میمی
 ردانگآدمکگروه  رود ها میخواند و به در خانهمی خواهیبارانآورد، شعرهای درمی

  گویندبازی میلو  ،در شهرستان بافتو  ر ودر راد. پزنکنند و کماچ میآرد جمع می
شن  نطقه،مشود. در این کند، لو  نامیده میبارون را ایفا میزیرا شخصی که نقش شاه

سوزن  ها به لو  و جمعیت همراهشمعروف است و صاحبان خانه« گیرانسوزان»دوم به 
د چ، فرپزند. پس از تقسیم کماکماچ را در حسینیۀ محل می و دهندمی یقفلا سنجیا 

 ینیهگناهکار یعنی کسی که مهره نصیبش شده، به درخت توت یا گردویی که وسح حس
که  ل دهدضامن او شود و قو یتاکسخورد قدر کتک میشود و با تازیانه آناست بسته می
 بارد.روز دیگر باران ب 10تا یک هفته الى 

، اهل آبادی اصلهروند. در این فاگر در این مدت باران نبارید، مردم مجددای سراغ او می 
کنی، به نمی رحم گویند: خدایا! اگر به ماکنند و میدر موقع نماز برای بارز باران دعا می

  .گناه رحم کن که دوباره کتک نخورداین طفل بی
گویند. اهالی روی یک کدوی قلیانی می«  منتالوتالِ »در پسوجان سیرجان، به این مراسم 

کشند، کامل صورت انسان را می یکه باالی آن شبیه کلۀ آدم است با دوده یا زغال، اجزا
بندند، قبا یا گهارند، چوب دیگری را عمود بر چوب اول میآن را بر سر یک چوب می
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زن به در و به همراه یک دایره آویزندپوشانند، دو زنگوله هم به آن میباالپوشی بر آن می
 خوانند. را می خواهیبارانروند و شعرهای ها میخانه

ا رند، او یدا کیادگار سیرجان، اگر قول فرد گناهکار مبنی بر بارز باران تحقق پدر ده
رنگی  ایهپوشانند و اسن را هم با پارچکنند، لباس سبزرنگی به تنش میسوار اسبی می
دز را مز، چون راست گفته»گویند: روند و میها میبه در خانه آنگاه دهند زینت می
ده، باران آم کهاکنونآمد و معتقدند که قبالی به سبن شریربودن او باران نمی آنها«. بدهید

 . اوستنشانۀ پاکی و درستکاری 
  بهتالو در سرآسیاب شیش )بخش مرکزی شهرستان کرمان(، مترسکی است که کامالی

ش گهارند و کپنک تناست  مردم کاله نمدی بر سرز می شدهشیآراک چوپان شکل ی
 سهی طبارون هشود، مانند شاکنند. در کرمان، بیشتر مراسمی که با عنوان تالو برگزار میمی

 .یابدشن ادامه می
 خاک عواصر اصلی مرا م تالو گردانی دهستان د ت. 4 -2

ی طلن چنین است که زنان و دختران برا هیخوابارانبسیار رایج  یهانییآیکی از 
ند را مان ها آنسازند و در مواردی، خود یا پسربچهباران، عروسکی را با ظاهری زنانه می

ا رازهایی ، نییخواهبارانروند و ضمن خواندن اشعار ها میتالو بر دست گرفته، به در خانه
ها هتۀ بچآب روی عروسک، خواسکنند. اهل هر خانه نیز پس از پاشیدن از مردم طلن می

ا برنج یم و ها این نیازها را که موادی خوراکی مانند آرد، روغن، گنددهند. بچهرا می
اران دن بکنند باعث نباریگیرند که فکر میاست، یا برای تشخید گناهکاری به کار می

 کنند.یمیم قسرا میان مستمندان ت آنهاشده است، یا با نیت اینکه باران زودتر بیاید، 
گشنیزو  سیرجان، دختران عروسکی به نام گُل ینیادر ایل ر( 99: 1380)میرشکرایی، 
، به رفتهگدهند. پسرها نیز عروسک را بر دست کنند و آن را به دست پسرها میدرست می
ار دمیش بره ومد/اخوانند: ابر اومد و ابر اومد/ از سیِ کوه خَبْر روند و میها میدر خانه
گویند: ها میمۀ بچهینجا هااشتر با قطار اومد/ هلّله میشو  در  دار اومد/مد/ بزِ کره )بزغاله(او
داری ریزد و سپس مقخانه ابتدا روی گل گشنیزو آب میصاحن«. بعبع هلله میشو، بعبع»

یر آن ای در خمپزند و مهرهشده، کماچ میها از آرد گردآوریدهد. بچهها میآرد به بچه
ل بچاقچی در ای .(68: 1378، کوسه است )فرهادی یهارسمگهارند. بقیۀ مراسم مانند یم

  .(70) همان:  گویندمی« شابارون»یا « گشنیزو»سیرجان، به این عروسک 
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 در دهستان د ت خاک متر ک يا تالو -4-1 –2

از  هاشیماندر اکثر این   ریشه در اساطیر ایرانی دارد. خواهیباران آیینی یهاشینما
که  نامندیممترسک  ،سازندیمرا که  آنچهدر برخی از مناطق » . شودیممترسک استفاده 

ر د  .(184: 1381،)میرنیا   «پوشاندندیمو بر آن لباس  داشتندیبرمگاه آن را از سر کشتزار 
 اندتویمکه  پیوستگی میان عروسک و ایزد بانویی باشد دبای گمانیب، خواهیباران ِآیین

 خواهیانباررسم  را دربسیاری عروسک  از همین رو  سازی داشته باشدنقشی در باران
 .(53: 1387)عاشورپور، که ایزد آب و باروری است دانندیمایران نماد آناهیتا 

 یکی ،است عروسک نماد اوست شدهگفتهکه ( Ardvisura Anahita) تااهیسورآنیدورا 
 ه معنایبناهیتا آفزاینده و ، توانا به معنی سورصفت ویدورا ۀواژ . ایزد آب است یهاناماز 
در  هیتاآنا . آالیش استبی به معنای آب پا  و همیروو پا  است که به  نیعیب

وستا نام ایزد آب است که در کتاب اهم، که رودیمناهید به کار  صورتبهفارسی 
 .(430: 1377ومند سعید، )بر وصف شده است اندامخوززیبا و  یازهیدوش صورتبه
وزی رورز  فرشتۀ باران و نگهبان زدیا»است. او  یا تشتر به نام تیشتر ،ایزد دیگر باران 

و کشتزاران  شودیمبرخوردار  موقعبه یهاباراناست که از وجود او زمین پا  و از 
ت ورص. باران است ۀستار]عطارد[  تیشتر». (261: 1386)یاحقی، « گردندیمسیراب 

  .(475: 1377بهار، ) «ندیگویمفارسی به آن تیر  و دراوستایی آن تیشتریه 
ن است ای باراه خدک رآناهیتا و تیشتر باید باهم همکاری داشته باشند و تنها تیشت ،برای باریدن باران

 .رددگین مبارا درواقع نوعی ازدواج بین این دو ایزد  موجن سرسبزی و ریزز .شودیموجن نزول باران م

 ت باریدناران جهکه فرشته ب دهدینشان م دوکاوباران است و این کن ۀتیشتر فرشت ، در اساطیرسویی، از 

ت این ز با اوسباد نی به مبارزه برخیزد و در این مبارزه فرشته «اپوز» یسالسخت با دیو خشک یباید درنبرد

ز و بوی خو سبزی گیرند هابوم ،افندگیاهان دل خا  را بشک، روان گردد جوی آب،» که  خواهندیدو م

  (557: 1377)بهار،  .ردیسال را فراگاین سرزمین کهن ها و گیاهان،گل
 دیولو آذرخش ت خورندیگرزها به هم م یسالباران و دیو خشک ۀسخت بین فرشت ۀمبارز نیدر ا

کنده ها را پراو ابر آورندیمفرشته باد را از پای در، و سرانجام سپاه اپوز) دیو خشکی( پیروز شده گرددیم

 ریناپهانیابرد پناین »است  کماننیکه همان رنگ زنندیو به میمنت این پیروزی در آسمان طاقی م سازندیم

 ( 557: 1377بهار، ) .دارندیو ابرها را از باریدن بازم آورندیهمواره دیوان  باد را از پای درم  است

 باالج  رتالوة زنگول .1-1 -4- 2

نماد آگاهی دادن به  و طبلزنگوله دشت خا ، تحقیقات میدانی در دهستان  ر اساسب
گفتن اذان ،بخشیشکل دیگر این آگاهی و اهالی روستا جهت انجام مراسم خاص بوده
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دیگر استفاده از زنگوله و طبل  یا  در تفسیری .استهنگام وضع حمل زن حامله  موقعیب
  است.بخشی شته و نشانۀ مگدهانیان داقدمتی طوالنی در فرهنگ ایر، کوس
 تالو نغمم و آواز. 2 -1 -4- 2

ی دارا ،شودیمخوانده  خواهیباران آیینیکه در حین اجرای نمایش  ییهانغمهآوازها و 
ین همچن  شودیممضامین تشنگی زمین، گیاهان و مردم است و نماد نوعی نیایش محسوب 

 گالاز چنقراراست باران را که  شوندیمه خطاب به عروسک نیز خواند هانغمهاین 
هییج تنوعی تحریک و  درواقع. برزمین جاری سازد ،( نجات دادهیسالخشکاپوز)دیو 
 تماسلا اهش وباران است تا باران برزمین باریده شود و نوعی نیایش همراه با خوۀ فرشت

 است. یسالخشکجهت دفع و رفع 
 تالو من تالوتالو
 ، یا )وقت گل شفتالو(اره بارونبب )انشاءاهلل(شاال

 تالوی ما عمل داره
 داره )دوقلو( بزو سیاه جَمَل

دای خطاب به تالو )خ ،شودیماین ترانه که در مراسم دهستان دشت خا  خوانده 
 وتالو به خود  سوم شاهد نوعی اطمینان قلبی هستیم که گروه باران( است. در مصراع دوم و

در  .کندیممل ان حتمای خواهد بارید و تالو به وعدۀ خود عکه بار کنندیمدیگران تلقین 
 م روستاد مردز(که نشانه باروری، زندگی و  در نز)بُ شودیممصراع آخر نوعی نماد دیده 
ردم مر نزد دزها و گوسفندان است. ل( بُمَیدن)جَزایدوقلو همآننشانه فراوانی است که 
شت آن د تبعبه ببارد کهآن باران فراوان خواهد بود که در  بابرکتروستا سالی خوب و 

 ید. یاز هنددوقلو خواسرسبز، شیر گوسفندان و بزها زیاد و گوسفندان و بزهای حامله،  
 خاک درمرا م تالوگردانی دهستان د ت جا اطيرج برر ی نمادها. 5- 2

هم و با اندشتهبرافرادر اساطیر همیشه در برابر نمادهای خجسته و نیک نمادهای پلید قد 
 مانند اندیکی یدوگانگدرواقع این نمادهای متضاد در عین  . در جنگ و تضاد هستند

ز برخی ا . سازدیمشدن در عین تضاد و ناهمگونی جهان را  یکینیاکه  ،هیدورو یاسکه
 خواهیدشتخا  به شرح زیراست:نمادهای باران

 هديم. 2-5-1

در این  ازآنجاکهبه درگاه خدایان است.  سان اساطیریواقع نماد هدیۀ انگرفتن هدیه در
این خود نماد برکت  و آرزوی فراوانی  است. محدود به گندم و آرد  هاهیهددهستان 
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نماد برکت هم  ،خورا  برای انسان نیست گندم و فرآوردهای مرتبح با گندم، تنها» .است
 .(359: 1387)ماسه،  «هست
 علم. 2-5-2

وبر چوب خشک یا صناز  هاعلمنخستین ». گرفتندیمم بهره از عَلَخواهی باراندر مراسم 
  خود خداست صورتبهگاه  جایگاه خداوند و عنوانبهدر برخی اساطیر درخت بلند بوده 

ست  آن نی ون بریدن درخت به معنای نابودیچ ،حیات جاودان است همچنین نماد کیهان و
تالو و  یجابهدرواقع حضور علم  .(48: 1387)ستاری،  «دیرویماز جای قطع آن جوانه  و

علم  گریدعبارتبه  است از دیدگاه مههبی مردم و معنوی بلوغ فکری ۀدهندنشان ،مترسک
 .رت مطلق استدق عنوانبهحضور خداوند  ۀدهندنشان
 در د ت خاک زرند خواهیمرا م باران رل و تطوّ ير ت وّ. 2-6

واجه کری مف ۀبا سه مرحل تاکنونز گهشته فرهنگی انسان ا یهاارززافکار و  یدر بررس
: گیرد رارمیقاز این سه مرحله  یکیدرکه انسان با توجه به موقعیت زمانی خویش  میشویم
وره آغاز روندی که از اسط»است.  مرحله نیترندهیپادیر  و نیتریمیقداساطیری ۀ دور

اطیر را اسۀ دور .(8: 1376)کزازی ، «رسدیمگرفته است با گهشتن از فلسفه به دانش 
وم دمرحلۀ  .باشدیمکه سیر آن از برون به درون  ،بشر نامید ییدرونگرا ۀدور توانیم

حرکت  ست وا)فلسفه( درواقع پیوند زنندۀ اعتقادات بدوی به اعتقادات پیشرفته کنونی 
رفت صر پیشمرحلۀ سوم )دانش (ع .دهدیمتدریجی بینش انسان از درون به برون را نشان 

 هادهیپدبه شناخت  گرابرونو دانش و رنگ باختن اساطیر است که انسان با بینشی  علم
مون در پیرا را که آنچهانسان اساطیری هر  .پردازدیمعلم و دانش به پگوهش  و با رودیم

عی و س تهو آسمانی ساخ یمینو یانیآنها خدادرونی و ذهنی از  صورتبهخود دیده است 
  ردد.چیره گ هاآن پی ببرد و بر هادهیپداین  یسوآنجادویی به  تا با اوراد ،کرده است

 خواهی.  ير تکاملی مرا م باران2-7

 است: یبررسقابلاز سه زاویه خواهی بارانسیر تکاملی مراسم 
 انجام مرا م . 2-7-1

ی طبیعت را هادهیپدرسیده، انسان اساطیری ارثعقاید بدوی به ریت ثتحت انجام مراسم 
است. او خود را با طبیعت و طبیعت را در خود پنداشتهیمروح و قدرت ویگه ای دار
سعی داشته مشکالت  ،است و به علت کمبود امکانات و عدم پیشرفت علم و دانشدهیدیم

، حل است ساختهیمدر ذهن  آنهاشدن به طبیعت و خدایانی که از لو موانع خود را با متوسّ
و سعی داشته با مراسم   ستهینگریم روحیذعناصر  عنوانبه هاهدیپدبه این  جهیدرنتکند  
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مشکالت خویش  در حلقدمی  ،نگاه داشته یازخودراضرا  آنهاقربانی و هدایا  دعا،ع متنوّ
 بردارد. 
ای ا نیروهبواجهه سطح دانش و فناوری قرار دارد در م نیترنییپاطبیعی است انسان بدوی که در  کامالی

 کوشدیمی و قربان ۀ هدایاباعرض   بنابراین ندیبینمآنان  داشتننگاهی جز تالز برای راضی اچاره ،طبیعت

  (28: 1389)پیاده کوهسار، ی خویش را نیز از آنان طلن کند.هاخواستهتا 
یا و خواندن ترانه خطاب به او، دریافت هدا خدای باران، عنوانبهوجود مترسک 
مراسم  ه درسیدرارثبه ۀلیعقاید بدوی و اوّ ریت ث ۀدهندنشانهمه  ،از اودرخواست باران 
 دشت خا  است. تالوگردانی دهستان

 دورة بيوابين. 2 -7- 2

 گریدعبارتبه  دید توانیمدر این دوره نوعی عقالنیت در امتزاج اساطیر و مههن 
ه رین دوعلم و دانش، ا خصوصایافزایش سطح عقالنیت مردم و پیشرفت امکانات زندگی 

 لیهاوّ عتقاداتاپلی است که  ۀمنزلبهاین دوره  .استآورده به وجودرا با شرایح خاص خود 
جه به با تو گردانی دهستانسیر تکاملی مراسم تالو .زندیمبه اعتقادات الهی پیوند  را

 خصوصیات این دوره به شرح زیر است.
 نماد جهتنوعی  )که شدیمبه دست عروسک بسته  قبالی که  . زنگولة تالو2-7-2-1

الو تآگاهی بخشی به مردم در مورد انجام مراسم و مگده جهت درخواست باران از 
عی ضع نوتغییر مو نیا .شودیمدر این دوره به باالی سر تالو منتقل  ،(شودیممحسوب 

ران خدای با اندشدهمتوجه  کمکم. به این صورت که مردم گهاردیمعقالنیت را به نمایش 
ردم مذهن  ،ضمن درخواست باران از تالو گریدعبارتبه  کردن باران نیستریقادر به جا
دای درت خنه که مافو  قنوعی قدرت جاودا  است دهیواالتر گرده قدرتی برتر و متوجّ 

 دید. توانیممردم  و افکاردر عقاید  یدوگانگدوره نوعی  نیدر ا. باران است

الو من تالو ت» صورتبه «وقت گل شفتالو ن تالو /تالو تالو م»ترانۀ  .ترانة تالو.2 -2-7-2
رسوخ مههن  ۀدهندنشان تغییر پیدا کرده است. این لفظ)ایشااهلل(« تالو/  ایشااهلل بباره بارون

 متعالی به اندیشۀ مردم است.

 دوران تکامل اعتقادج. 3 -7- 2

را نسبت به  هاآنآن بر زندگی مردم دید  ریت ثدر این دوره پیشرفت علم و دانش و 
عقالنیت در انسان  رشد». سازدیممتوجه خداوند  ،عوض نموده یکلبهطبیعت و عناصر آن 

. مراسم (44: 1381)جوانمرد،« استل و ترقی مههن در جوامع شدهموجن تحوّ
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. شودیمل گردیده  و صورت اولیۀ آن منسوخ متحوّ کامالیدوره  نیدر اگردانی دهستان تالو
 ات به شرح زیراست:در این دوره تغییر

در این دوره مترسک حهف و علم جای  .ملَ.حرف متر ک و ايگزيوی ع3-1َ -2-7
 هاانهخبه درب  سپس ،برده و صحرااول به دشت  یمرحلهعلم را در  .شودیمگزین آن 

ول و پ ،وشتالوه بر آرد و گندم از مردم گع ،روال قبل برخالف. در این مراسم برندیم
اجد و هدایا صرف پختن آز و حلیم نهری در مس ۀهمو  گرددیمیافت سایر نهورات در

 عناصر وعصر پیشرفت به طبیعت  حهف مترسک بیانگر عدم توجه انسانِ .گرددیمتکایا 
غ انۀ بلوگاه نشخدایان و توجه به مههن و خدای یگانه است که این تغییر دید عنوانبهآن  

 فکری و مههبی مردم است.

به  را بخشیهمان نقش آگاهیاین عمل  .ی طبلويگزيو  ازنگولم  حرف. 2 -3 -2-7
 یینیآراسم که در سایر م طبل نمود مههبی زنگوله است گریدعبارتبه  کندیمبازی  ،مردم

 .ردیگیمقرار  مورداستفادههمچون تعزیه  
ارتباط کالمی که در  .حرف ترانم تالو و  ايگزيوی ا کارج چون صلوات .3-3 -2-7
رتباط اراسم ماما در این ، شدیمم مراجعه به درب منزل مردم به خواندن ترانه تالو هنگا

 .کندیمگفتگو نمود پیدا  صورتبه، داکردهیپکالمی گسترز 
ره در در این دوره مراسم پخت نان، گهاشتن مه .ی و نماز بارانگردانعلم .4 -3 -2-7
ان ی و نماز بارگردانعلم، شدهمنسوخ کامالیو تنبیه او  کارگنه، تشخید شخد هانانمیان 
زیرا در   شودیمنوعی کرامت انسانی برجسته  یگردانعلمدر مراسم  .گرددیمگزین جای

 ،استهداشت نمایشی ۀجنبو تنبیه او  کارگنهمراسم تالو و پخت نان اگرچه شناسایی شخد 
که در  کردیمایجاد  ر افکار عمومی نسبت به شخد منتخناما نوعی نگرز منفی د

اوی مس صورتبهرفته و در صورت نباریدن باران همه  نیاز باین نگرز  یگردانعلممراسم 
 . کنندیمدر نماز باران از گناهان خود توبه نموده و به درگاه خداوند التماس 

ین ادر دید مههن و اسالم به شکلی ج ریت ثگردانی تحت تالو ۀبه شیو خواهیبارانرسم 
منسوخ  یکلبهکه رسم پختن نان و مهره  صورتاینبه ،استداکردهیپدهستان ظهور 

 ،دهها مراجعه کرخانهعلم و طبل به درب  ۀلیوسبه یسالخشک باوجودگردیده است. افراد 
 لیم  یاحبا پختن  تیدرنها ،نموده یآورجمع استرد آ،گندم و نهورات را که شامل پول

  .ردیپهیمراسم پایان آز و تقسیم بین اهالی و نیازمندان م
دهستان به  یروحان بامردم همراه  ،شدهانجامبه نهورات  با توجهنباریدن باران  در صورت

مراسم  صورتبهکشور  که خواندن نماز باران در خوانندیمنماز باران  ،خارج از ده رفته
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از باران دعا یا نم مورددر  الزم به ذکر است روایات بسیاری .استساری و جاری  ،مههبی
 صورتبهو گاه  نمازخواندن صورتبهاست که گاه  واردشدهتوسح حضرت رسول اکرم 

  دعا بوده است.
 .دندکایت کرش ،آمده ربه نزد پیامب .ابن هشام آورده است که مردم مدینه با قحطی مواجه شدند  

که  شده استنقل یدیگر یجا چیزی نگهشت که باران باریدن گرفت. در .حضرت با دعا طلن باران کرد

ماز و رکعت ند و دایستاد و عبای خود را برگردان ،قبله کردروبه ،پیامبر برای طلن باران به مصلی رفت

 ( 15: 1387اسماعیل بخاری، ). بجای آورد

 گردانی دهستان د ت خاک. تأثير ا الم بر مرا م تالو2-8

ین اردم به مرد و کی تازه پیدا وسویباورهای ایرانیان نیز سمت ،با ورود دین  مبین اسالم 
عنوان یکی هبباران نیز   حقیقت پی بردند که تمام هستی در ید قدرت خداوند یگانه است.

آن  یسوکیعاملی است که  :است ذکرشدهن با تعاریف زیر آدر قر ،از مظاهر طبیعت
نن عمت که از جاد نیازدو سوی دیگر آن ا شودیمشکر است که از سوی عبد اظهار 

 (152ره/)بق «.ونِرُفُکالتَلی وَا ورُاشکُ م وَروکُذکُونی اَرُاذکُفَ»: ردیپهیمخداوند انجام 
زِّلُ وَ یُنَ»: شماردیبرمثار و برکات باران را انفال آ ۀ خداوند در سورحضرت   نیچنهم

َت   عَلی قُلُوبُِکم وَ یَُثبِّلِیربِحَ َونِ لشَّیطاجزَایُههِنَ عَنکُم رِ عَلَیُکم مِنَ السَّماءِ ماءی لِیَُطهِّرَکُم ِبه وَ
 .(11 /)انفال «بِهِ االَقدامَ
 .و زدايودگی ج ازخاصيت پاک الف.

 منابع برتسلح پلیدان  باعث کمبود آب، باراننبود  .زدايیزدايی و  يطانخاصيت و و مب.
 .شودیمت و تجاوز به حقو  دیگران آبی، گسسته شدن رشته مودّ

 .ها تدر برقرارج پيوند قلم مؤثرباران عامل ج. 

 از منابع یریگبهرهو انسان را در  دهدیهمسويی با طبيعت اآزايش م و نفسميزان اعتمادبم د.
برای  فهماندیموجود چنین تعاریفی ناب به انسان  .کندیمطبیعت و برداشتن موانع ترغین 

ت کاذب قدر پناه بردن به از این برکت الهی باید فقح به او متوسل شد و از یمندبهره
  .خیالی پرهیز کرد

 

 گيرجنتيجم. 3
است  و مردم در اکثر مناطق ایران حاکم بوده یبارانکمو  یسالخشک کهنیابه  با توجه
 یهاعرصهپا به  خواهیباران آیینی یهاشینما ،شرایح موفقیت چندانی نداشتند در تغییر
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که  را در جامعه حاکم ساختحکام اجتماعی نوعی تسکین روحی و است ،گهاشتهاجتماعی 
 :گرددیمنتایج زیر حاصل  خواهیبارانبا سیری در مراسم 

 .وده استبباران و خشک  مناطق کم آن، آیینیو نمایش  خواهیبارانخاستگاه رسوم  - 
نبال داما در باطن یک هدف و حقیقت را  ظاهر متفاوتدر خواهیبارانتمام رسوم  -
 .انا نزول باران استکه هم کنندیم
 خته استانی سادر ذهن خود خدای آنهااز  ،انسان اساطیری طبیعت را دارای روح پنداشته -

 .شدیممتوسل خواهی بارانهمچون   آیینیبه مراسم  آنهاکه جهت جلن رضایت 
از ت، اسوم غنای فرهنگی این رس ۀوجود نمادهای اساطیری فراوان در این مراسم نشان -
 فرشته باد و... ،یسالخشکته باران، دیو فرش لیقب

انش داساطیری به مرحلۀ  ۀمرحلشدن رسوم اساطیری، حرکت انسان از علت منسوخ -
 است.

لوغ ب ۀشانن از دیدگاه مههبی،  آنهاتغییر و تحوالت اساسی در رسوم  یا منسوخ شدن  -
 است. معنوی مردم  رشد وفکری 

 .مردم داده است دارهای ظهور اسالم سمت و سویی خاص به پن -
مشابه و  نسبت به مراسم توجهقابل یهاتفاوتخا  با دهستان دشتخواهی بارانمراسم 
شت دهستان اهم تغییرات در مراسم تالو گردانی دو خاص است.  فردمنحصربهسیر تکاملی 
ی واحد اساطیر است( به خدای یهایگگیو)که از  ییچندخداتبدیل  از: اندعبارتخا  
یانگر بکه وجود علم خواهی باران یااسطوره در مراسمهور ِمنِ تاریخی   ظال مکانو

 رجعت  وجود ندارد« من تاریخی»شخصیت تاریخی علمدار کربالست که در اساطیر این 
 که در اساطیر طی مراحل بدون توجه به درون است. یخودسازبه درون و 

 
  واممکتاب
 هاکتابالف. 
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 برر ی و ت ليل متون موسوب بم  اما م
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 کيدهچ
 اماسنجهای منسوب به گوییۀ پیشرندیدر برگ یجاماسبادگارینامه و اثر جاماسن دو

 ۀنیممنابع موجود در ز نیتریاصل سنیبهمندو متن همراه با متن زند نیهستند. ا
 یدارا یجاماسبادگارینامه و . متون جاماسندهندیم لیرا تشک یزرتشت شناسیفرجام
و  رییغز تدستخو خیبوده و در طول تار یپازند و فارس انه،یمیرسبه فا یمختلف یهابخش

 یهاشبخ یو محتوا یساختار کل یمقاله پس از بررس نیا در اند.شده یادیتحوالت ز
الت وّ تح ریو روشن کردن س ترقیشناخت دق یدر راستا ییهالیدو متن، تحل نیگوناگون ا

 و نیکوآمدن اعراب بر ت ریث ت شد.متون ارائه خواهد نیگسترز ا یچگونگو  یخیتار
 طالنم یبرخ ۀسیمقا ،یادگارجاماسبینامه و مطالن موجود در جاماسن یبرخ یریگشکل
 یرخب یو بررس سنیبهمنزند یعنی انهیم یفارس ۀشناسانمتن آخرت گریدو متن با د نیا

ی نوع جوداحتمال و نیمتون و همچن نیر اموجود د یخیتار یدادهایو رو یریمطالن اساط
 .خواهدشدهمقاله به آنها پرداخت نیاست که در ا یموارد گرینامه از ددر جاماسن وزن

نامه، جاماسن ،یزیمتون رستاخ ،یمتون پهلو ،یزرتشتشناسی فرجام هاج کليدج:واژه
 .یجاماسبادگاری

 
 

                                                           

 22/09/1396 :مقاله نهایی یرزپه ختاری                                 23/04/1396: مقاله دریافت تاریخ 
 goettingen.de-sraei@uni                          :    ۀ مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ا تاديار پژوهشی دانشگاه  ورج آگو ت گوتيوگن آلمان .1
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 مممقدّ. 1
ن ح و زباخاست متن کوتاهی به دست ما رسیده نامه به صورتی که امروزه بهجاماسن   

اصل حنامه و تر متن جاماسنجاماسبی به احتمال زیاد صورت گستردهپهلوی است. یادگار
و  ازندهایی از آن به صورت پهای بعدی است و بخشتکوین و گسترز این متن در دوره

 توانظر مح از این دو متن اند. با توجه به اینکههایی نیز به فارسی به دست ما رسیدهبخش
شوند. می ررسیمجموعۀ آن دو با هم ب معموالی ،واقع در دنبالۀ یکدیگر هستندمشابه و در

خش بسفانه  است. متتر از متن موجود امروزی بودهنامه گستردهمتن پهلوی جاماسن
 هی است.اوتک است متن نسبتایای از متن پهلوی از بین رفته وآنچه به دست ما رسیدهعمده

تن مر اساس بتوا اند اگر چه از نظر محجاماسبی آمدهمتون پازند و نیز فارسی که در یادگار
تون ر این مدد و تر از متن پهلوی هستنحال به مراتن گستردهاند اما با اینگرفتهپهلوی شکل

د که رسمیتوان یافت که در متن پهلوی موجود نیست. به نظرمطالن بسیار زیادی را می
 ،اندکردهام نهای گوناگون اقدنویسان تنها به نوشتن این متن به صورتنویسندگان و نسخه
لن مطا ،یدداهیم که خوطوریاند. بهنویسی مطالبی را نیز به متن افزودهبلکه طی روند نسخه

طالن مفاهی و ت شنّسر از ثّ ویگه بندهش و نیز متهر از سایر متون پهلوی بثّ مت ،شدهافزوده
ورۀ دهای این متن تا است. به طوری که شرح آن خواهدآمد روند دگرگونیروز بوده

و  ندت خّرمکه  توان مشاهده کردمطالبی را می ،هااسالمی نیز دوام یافته و در برخی نسخه
 اند.شدهثیر فرهنگ اسالمی نوشته تحت ت
 بيان مسئلم. 1-1

 نامه وی، پازند و فارسی متون جاماسنهای مختلف پهلومقایسۀ دقیق محتوای بخش
یابی کردن روند گسترز و تکوین این متون و بازیادگار جاماسبی به منظور روشن

و  ناختشتر از اهداف اصلی این مقاله است. در این راستا به تر و اصیلهای کهنبخش
رسی بره بتحلیل ماهیت ظاهری این متون از جمله وجود و یا عدم وجود نظم و همچنین 

بیات ر اددی بوده و نقش و جایگاهی یگوپیش ۀمحتوای آنها به عنوان متونی که بر پای
 شد. پرداخته خواهد ،شناسانه دارندآخرت

 یسن و نیزمنیعنی زندبه ،میانه مربوط به آخرتترین متن فارسیمقایسه این متن با مهم
 ست. االه ز دیگر اهداف این مقهائی از تاریخ اساطیری در این متن نیز اتحلیل جنبه

 . پيشيوم پژوهش1-2

دی ارائه های این متون را جیوانجی جمشیدجی مُترین و بهترین ویرایشیکی از قدیمی
گهاری است. وی در ویرایش خود این دو متن را بر روی هم با عنوان جاماسبی نامکرده
را از همدیگر  جاماسبیرنامه و یادگامری بویس نیز جاماسن (.Modi,1903) استکرده
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 (.Boyce,1989: 126–127کند )میحتی مجموعۀ آنها را یک متن تلقی  تفکیک نکرده،
نامه و جاماسن ،که به دست ما رسیده ای راحال برخی از دیگر محققین، متن پهلویعیندر
و  176تا  172: 1376لی،خوانند )تفضّجاماسبی میهای پازند و فارسی را یادگاربخش

Tavadia,1956: 124–126.) گهاری اخیر نام ۀدر مقاله پیش رو نیز این متون به همین شیو
 اند. شده

ی را بر یهایلو تحل ی ارائه کردهینامه به زبان ایتالیامسینا نیز ویرایشی از متن جاماسن
است براساس . وی کوشیده(Messina, 1939)است های آن ارائه کردهبرخی از بخش

 میانه را نیز بازسازی کند. پازند و فارسی، بخش فارسی ۀنسخ
تون ممیانه این در بررسی نوع نوشتار و وجود یا عدم وجود نوعی وزن در اصل فارسی

ی را یهانظرات و تحلیل (Benveniste) و بیش از او بنونیست (Henning)هنینگ 
یخی ی تاربرخی رویدادهااند. همچنین در بررسی محتوای این متون و تحلیل کردهارائه

( Czeglédy) و نیز سگلدی (Olsson) اساطیری موجود در متن نیز بنونیست، اولسون

متون  ۀر مقایسشد. داند که به آنها به تفصیل پرداخته خواهدکردهها و مطالبی را ارائهتحلیل
 دهپدی نیز اولسون ،یسنبهمنیعنی زند ،شناسانهمنسوب به جاماسن با دیگر متن آخرت

ری اختاوی سیسن را مورد توجه قرار داده و به تحلیل و جستجبهمنهای زمان در زنددوره
 است.نامه پرداختهمشابه در جاماسن

اند. از جمله شدهنگاشته 18و  17های بوده و در قرن مت خّرنسخ خطی این دو متن همگی 
یالدی، م 1735تا  1668در کتابت شده  MV1شدۀ این متون، نسخۀ های خطی شناختهنسخه
ن های دیگری چوو نسخه DP، نسخۀ بدون تاریخ 1861شده در حدود نوشته DEنسخۀ 
MU2  وMU3  و نسخۀ  1774تحریریافته درMU4 های پازند و نیز نسخهRJ  وDE د. هستن
برداری نسخه 1679هرمزدیار که در سال دارابترین نسخۀ فارسی نیز در روایاتقدیمی
 (.Tavadia,1956: 124–126و  176: 1376است )ن. : تفضلی،آمده شده،

 مورد شاید بتوان گفت که در میان متون پهلوی، کمتر متنی است که تا بدین حد 
ن متن های گوناگون ایواقع وجود نسخهباشد و درتحریف و دستبرد و دگرگونی واقع شده

ها و رینگازیاد این متن و نسخه های پهلوی، پازند و فارسی هم به دلیل رواجبه صورت
ان هند ارسیاست. متون منسوب به جاماسن نزد پد آن در طول تاریخ بودههای متعدّترجمه

 رسی،های خطی بسیاری که هنوز برند و گویا نسخههست از محبوبیت خاصی برخوردار
 .1وجود داردنزد آنان  ،اندترجمه و تدوین نشده
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 ت پژوهش. ترورت و اهمي1-3ّ

 .داردای یگهاهمیت و، شناخت دقیق متون کهن ایرانی به عنوان منابع اصلی تاریخ فرهنگ
یسن به منندبهنامه و یادگارجاماسبی از معدود متونی هستند که در کنار زدو متن جاماسن
از  متن رو شناخت و بررسی دقیق محتوای این این دواز این  پردازندموضوع آخرت می

جه به ا توجمله در شناخت باورهای مربوط به آخرت برخوردار است. ب ای ازاهمیت ویگه
و  اند، تحلیلهاینکه این دو متن در طول تاریخ تکوین یافته و تحوالتی را از سر گهراند

ی یگه بررسوبه ،اندهای گوناگون آنها و سیر تحوالتی که در طول تاریخ داشتهبررسی الیه
 همیتاهای تاریخی اساطیری موجود در آنها پدیده التهای متنی و تحوّ دقیق ویگگی
 اخت.ها خواهد پرداین مقاله به تفصیل به چند مورد از این پدیدهداشته، خاصی 
 
 و برر ی ب ث. 2
 . درباره  اما م2-1 

 (Hvōva)جاماسبی متونی هستند که نامشان را از جاماسن هوو نامه و یادگارجاماسن

رتشتی ین ز. با توجه به اهمیت شخصیت جاماسن در تاریخ دگرفته و به او منسوب هستند
دست  و درهای خوبی در مورد امجموع ما آگاهیبوبیت او نزد پیروان این دین، درو مح

عنی یهوو  و متعلق به خاندانپوروچیست  ،داریم. جاماسن هوو همسر سومین دختر زرتشت
هر او . فرو2استنام برده شده همان خاندان همسر زرتشت است. از جاماسن در گاهان نیز

ام برده و در اوستای مت خّر نیز در مواردی از او ن 3شودمییشت ستودهدر فروردین
است در فردی که تازه به کیش زرتشت درآمده 7بند  12. در فرورانه یسنای 4استشده

راف اعت اعترافش به دین باید به پیروی از اندیشۀ زرتشت و پهیرز آن توسح جاماسن
 کند.
کرد است که بنا بر کتاب هشتم دیناهمیت جاماسن در سنت زرتشتی به حدی بوده 
است به زندگی نسک اوستا بوده 21هایی از دامداد نسک که نوزدهمین نسک از بخش

دانیم که او . ما همچنین از دینکرد می5استجاماسن و برادرز فرشوستر اختصاص داشته
ت بوده ان زرتشادارنیز زریر و سپندداد )اسفندیار( از اولین هو همراه با برادرز فرشوستر و

ماسن به عنوان . در کتاب نهم دینکرد نیز از جا6اندو در ترویج دین نیز نقش مهمی داشته
شتاسن و نشایست جاماسن در کنار گ. در شایست7استیکی از هواداران زرتشت نام رفته

تصاص خود اخ ا بهرمراه با ایزدان بخشی از قربانی زرتشت به هنگام مراسم نثار و قربانی، ه
ل بعد سا 64 زادسپرم جاماسن پس از زرتشت موبدان موبد بوده وهای. بنابر گزیده8دهدمی

 (.36: 1366ست )راشدمحصل،ااز وحی دین به زرتشت درگهشته
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 و ناما ی ازاهمیت و نقش جاماسن در باورهای زرتشتی سبن شده تا در بیشتر متون پهلو
ین ز اولشود. در متون پهلوی او یار باوفای زرتشت و خویشاوند نزدیک او و ابرده

با  قارنمگروندگان به اوست. وی همچنین وزیر و مشاوری آگاه برای گشتاسن، پادشاه 
 است. زرتشت، و از دانش بیکرانه و آگاهی به رموز عالم برخوردار بوده

ز ر باردهد دو ویگگی بسیابه جاماسن نسبت میهایی که سنت زرتشتی از میان ویگگی
 است:

اماسن وسح جتهای اولیۀ مربوط به دین زرتشت یکی اینکه این باور وجود دارد که بسیاری از نوشته

اند. دینکرد به افتهیتقال های دینی به واسطۀ او و برادرز فرشوستر نگاشته و اننوشته شده و بسیاری از دانسته

 ورمزد بهیام اپهای دینی کرده بودند و ماسن و برادرز فرشوستر اقدام به نوشتن کتاباین مطلن که جا

 . 9(,1911Madan :9)اشاره دارد  ،استواسطۀ زرتشت و از زبان آن دو اعالم شده

 . 10شودییاد م دینی از او با عنوان دستوردینی و نیز در وجرکرددر دادستان 43در پرسش 
، قدندیدآورندگان متون پهلوی به وجود آن در جاماسن معتویگگی مهم دیگر که پد

 .11(,1911Madan :437) گویی رویدادهای آینده تا رستاخیز استقدرت پیش
های دور و چگونگی داستان آخرت های جاماسن تنها محدود به آیندهگوییپیش
ا بسن ااست، بلکه برای مثال در متن پهلوی یادگار زریران در نبردی که ارجنبوده

یشت نر آبادای به این نبرد دهد )و اشارهآوردن گشتاسن ترتین میگشتاسن به دلیل دین
خود،  ایی خاصاست( جاماسن نیز شرکت داشته و بنابر این متن او با تواننیز شده 68بند 

 . 12کندگویی میسرنوشت نبرد را پیش
ر د. دبورتشت دریافت کردهگویی را از زدرواقع جاماسن دانش گسترده و توان پیش

ها ر سالخاط است که جاماسن دانش خود را بهجاماسبی نیز به این مطلن اشاره شدهیادگار
چگونگی  در برخی از دیگر متون حکایاتی دربارۀ .13بودآوردهدستشاگردی زرتشت به
دینی است. در رسالۀ وجرکردی توسح جاماسن از زرتشت آمدهیگودریافت قدرت پیش

گرفته و سپس دریافت گل توسح جاماسن و از یشت درون که توسح زرتشت صورت
 است:توسح او چنین آمده گوییبدین وسیله دریافت قدرت پیش

… gul pad ōy ī dastwar Jāmāsp dād kē az ast ud būd ud bawēd hamāg 

stāragān āgāhēnēd14.  

ندۀ همۀ ال و آیه، حرا از )وقایع( گهشت . . . ) زرتشت( گل را به جاماسنِ دستور داد تا او
 ستارگان  بیاگاهاند.
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ن اماساست. بر اساس آن جنامه تکرار شدهای دیگر در زراتشتهمین حکایت به گونه

ی از ها و آگاهدر یشت درون با دریافت بوی از دست زرتشت موفق به دریافت همۀ دانش

 شود:رویدادهای آینده تا رستاخیز می

 ادز از آن یشته بویبه جاماسن د

 بدانست چیزی که باید ُبدن
 

 ها گشت روشن بدویهمه علم 

 15و تا رستخیز آنچه خواهد شدن
 

ه د که در سنت زرتشتی شرح رویدادهای مربوط به آخرت نخست برسبه نظر می   
نامه یسن و جاماسنبهمنواقع دو متن زند. دراست زرتشت و پس از او به جاماسن منسوب

ی ه حدبتا  گوییاند. شهرت جاماسن در پیشگرفتهبا توجه به نقش این دو تن شکلنیز 
ین ویگگی اشدن  قائلظاهرای (.Modi,1903: XXXVI)اند است که او را دانیال ایرانی خوانده

الن های گوناگون مطو نقش برای جاماسن محدود به زمان خاصی نبوده و در دوران
 اند.ای یافتهاماسن تقدس و اهمیت ویگههای جبسیاری تحت عنوان گفته

  اما بینامم و يادگار. برر ی  اختار کلی و م تواج  اما م2-2

 . متن پهلوج2-2-1

سترز گها از تفسیر و متون است و سایر بخش ۀواقع مادر این مجموعمتن پهلوی که در
ز اکی یندۀ برگیرسه فصل اصلی است و هر فصل در برگیرندۀ، دراندبعدی آن حاصل شده

 های گشتاسن و سپس پاسخ جاماسن به آن پرسش است.پرسش
ه چآن  فصل اول با پرسش گشتاسن دربارۀ اینکه دین چند سال رواج داشته و پس از

 زارسالۀهواج رشود. در پاسخ به این پرسش، جاماسن با اشاره به آغاز می ،رسدای میزمانه
بۀ ن به غلماسواقع جادهد. درافتد شرح میتفا  میا رویدادهایی را که در آخر هزاره ،دین

ور ز ظهاهای آخر هزاره و رویدادهای پیش سپس شرحی از پلیدی کند،تازیان اشاره می
ها و ینامه این است که در این متن تمامی این دشوارآید. نکتۀ مهم در جاماسنمی

مدن آاز  واخر هزارۀ زرتشت و قبلهای موجود در ارویدادهای اجتماعی ناگوار و سختی
اره که های پایان هزها و نابسامانیگردد و شرح پلیدیموعود، با آمدن اعراب مرتبح می
است. هردیدگهمگی ناشی از غلبۀ تازیان قلمداد  ،دهدعمدۀ مطالن این فصل را تشکیل می

 از این نظر این متن کمی با سایر متون متفاوت است. 
ها و بسیار کوتاهی است که به اختصار دربارۀ تعداد دفعات سختیفصل دوم قسمت 

دهد. توضیح می ،افتندهای غرین طبیعی که اتفا  میها و تعداد رویدادها و پدیدهدشواری
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هایی دارد. به برخی از این شود اما در آنجا تفاوتاین فصل در متن فارسی تکرار می
 است.متن فارسی اشاره شده ها در توصیف فصل چهارم ازتفاوت

یر پردازد. این فصل به وضوح و بیش از ساپسین میفصل سوم به رستاخیز و تن
ام به تاهت توان گفت تقریبا مطالن آن شبهای این متون به بندهش شباهت دارد و میبخش

. (Pakzad,2005: 374-388و  148-145: 1369بندهش دارد )ن. : بهار، 34مطالن فصل 
ا هم باژه ون دو بخش از این دو کتاب در موارد بسیار زیادی حتی به صورت واژه به ای

 تطابق دارند.
لن آید که با مطاپس از پایان فصل سوم قسمت کوچکی تحت عنوان فصل چهارم می

است. این دهشفه به متن اضا رسد و به احتمال بسیار زیاد بعدایقبلی کمی متفاوت به نظر می
رمزد و او واقع پرسش و پاسخی میان زرتشت، درناقد بوده و بسیار کوتاه استقسمت که 

 پرسد.است که در آن زرتشت از سرشت روان پا  درگهشتگان می
اسخ پدر  است. در قطعۀ اول جاماسندر انتهای متن پهلوی نیز سه قطعۀ الحاقی آمده

ند به پاز این بخش در متن پردازد.های آمدن اوشیدر میبه توصیف نشانه ،پرسش گشتاسن
ن جاماس ،است. در دو قطعۀ دیگر که به شدت ناقد استتری ارائه شدهصورت کامل
 کند. هایی میدادن کارهای نیک توصیهدربارۀ انجام

 . متن پازند2-2-2

تر نامه گستردههای جاماسنمتن پازند در ده فصل آمده و از نظر حجم از سایر بخش
الن ین مطپازند توصیف مسائل کلی مربوط به جامعۀ زرتشتی بوده و ااست. مطالن بخش 

الن ش مطشود. در این بخمنحصر به ذکر رویدادهای پایان دوران و آمدن موعودها نمی
تن به ین ماند. مطالن آمده در امربوط به آخرت در کنار بسیاری از مطالن دیگر آمده

 مانیاند. ترتین زوشنی خاصی ذکر شدهدار و با سادگی و رصورت یک روایت دنباله
 تر از متن فارسی است.ها نیز منطقیرویدادها و ذکر پدیده

 تشتیفصل اول دربارۀ شخد جاماسن، توصیف زمان او، نقش و اهمیت او در سنت زر
 کرانۀ او است.و اشاره به دانش بی

 ر ور و شدر فصل دوم جاماسن به جاودانگی اورمزد و امشاسپندان و آمیختگی خی
 پردازد. های اهریمنی در خلقت میحضور اهریمن و آفریده

شود آغاز می ،هایی که اورمزد خلق کردهفصل سوم با پرسش گشتاسن در مورد آفریده
است. ابتدا چگونگی شرحی بر چگونگی آفرینش داده شده ،و در پاسخ به این پرسش
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نهایت آفرینش آید و درسپندان میش سایر امشاسپس آفرین، آفرینش بهمن از اورمزد
 شود.میهای گیتی شرح دادهموجودات و پدیده

نها آین لیه و دگشتاسن از شاهان اوّ ،ای استدر فصل چهارم که فصل بزرگ و گسترده
ینش شرح پادشاهی کیومرث، آفر ،پرسد. در پاسخ به این پرسش از زبان جاماسنمی

 م و تورو سلانروایی ضحا ، حکایت فریدون و فرزندان اانسان، پادشاهی پیشدادیان، فرم
ت ئواالسکنندۀ این گشتاسن که درواقع پرسشو ایرج و پادشاهی کیانیان تا آمدن کی

 آید.می ،است
جم ل پنهای اول تا چهارم همگی به رویدادهای گهشته مربوط هستند. اما در فصفصل

انی که شاه اماسن، در ادامۀ شرح دربارهج گوییگشتاسن با توجه به آگاهی از قدرت پیش
ین دت رواج ز مداهند آمد و نیاند، از او در مورد شاهانی که پس از او خوقبل از او بوده

ا آمدن گشتاسن تفهرستی از نام پادشاهان ایران از کی ،پرسد. در پاسخ به این پرسشمی
شود. از اعراب نیز یماو نیز اشاره آید. در این میان به غلبۀ اسکندر و فرمانروایی اعراب می

 شود و این متندر اینجا مانند بخش فارسی با صفت هاشم تخمه یا از نگاد هاشم یاد می
داند. البته سال و نه ماه و هفت روز و چهار ساعت می 1082مدت زمان حکومت آنان را 

 382ا اریخ رتوادیا این به همین دلیل تا  اختالف مختصری دارند ،در تحریر RJو  DEنسخۀ 
و  Tavadia,1956: 126داند )ن. :سال و نه ماه و هفت روز و چهار ساعت می

Modi,1903: 117.)  جومینذکر چنین تاریخ دقیقی ممکن است که مبتنی بر نوعی محاسبۀ 
 دهد. است که متن اطالع بیشتری در مورد آن نمیبوده

ابه ن مشالن نسخۀ پهلوی دارد و محتوای آدر فصل ششم، مطالن شباهت بیشتری با مط
 ویدرماه ، اوشبردن از اوشیدرآغاز متن پهلوی است. در این فصل گشتاسن با آگاهی و نام

های یدادپرسد. در این قسمت به اغلن روهای آنها میسوشیانس در مورد چگونگی هزاره
ارۀ اش ایت اژدها جمله زمستان ملکوس، ورجمکرد و حکاوشیدر و رستاخیز و از هزارۀ

و  ششم رسد که با پایان فصلشود. بخش اصلی متن پازند به نظر میبسیار مختصری می
ودی ناب وپاکی به گیتی  ۀهای هزارۀ سوشیانس و بازگشت دوبارواقع با ذکر رویداددر

 یان متنر پااست که دلیل بای آمدهرسد. در آخر این فصل هم انجامهاهریمن به پایان می
های رایشتری هستند که در ویمت خّرهای بعدی اضافات پراکنده و است. بنابراین فصل
 اند.هایی در ادامه قسمت اصلی آمدهبعدی به صورت فصل

است. در پاسخ به متن اضافه شده بعدای فصل هفتم احتماالی ،طور که گفته شدهمان
عتقد به دینِ ِبه نیستند هایی که مجاماسن به پرسش گشتاسن، سرنوشت مردمان سرزمین
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هایی این پرسش در شود. شاید در دورهتشریح می ،هامانند هندوان، چینیان، اعراب و تر 
به  گوییشده و روحانیون زرتشتی در این بخش الحاقی سعی در پاسخزرتشتی مطرح ۀجامع

 اند.آن داشته
مدن های ظهور و آدر فصل نهم نشانه ،بعد از فصل هشتم که فصل الحاقی کوچکی است

 آید.یمشود. پس از آن هم تنها چند سطر دیگر با عنوان فصل دهم اوشیدر تشریح می
. لی داردکگاهی به تاریخ زرتشتی از آغاز تا انجام ن ،ویگه بخش پازندنامه و بهجاماسن

 ه بهدر مطالبی است ک ،تر استمشترکات اصلی بخش پازند با متن پهلوی که قدیمی
نیز  است ربوط هستند. ممکن است سایر مطالبی که امروزه در متن پازند موجودآخرت م

 است. البتهموجود بوده ،هایی از متن پهلوی که امروزه از دست رفتهپیش از این در بخش
ایجاد  نیز جاماسبی با بندهش این فرض راشباهت محتوا و الگوی کلی متن پازند یادگار

 وجود ازمهلوی تن پازند، نویسندگان آن متن عالوه بر متن پکند که به هنگام نگارز ممی
ازند پمتن  که الگوی کلیطوریبه  اندنامه، مطالن بندهش را نیز مد نظر داشتهجاماسن

 است.شباهت زیادی به متن بندهش یافته
 . متن آار ی2-2-3

م در جلد دو عینای  ،استدی در کتاب خود آوردهای از متن فارسی که مُنسخه
الدی می 1679واقع به تاریخ آمده و در 109تا  101صفحات  هرمزدیاردارابروایات

 لویاساس متن پهه گفته شد این متن در شش فصل و براست. همانطور کاستنساخ شده
سیار بنشای شده و دارای همان الگوی کلی پرسش و پاسخ است. البته مطالن با انگاشته
 ومعمول بوده  ،تر فارسیمت خّرواقع در متون که در استدهو با شرح و تفصیالتی آم مت خّر

 کند.ای دوستانه روایت میشیوه گفتگوی میان گشتاسن و جاماسن را به
ی یادان مطالن فصل اول در نسخۀ پهلوی وجود ندارد. در این فصل گشتاسن به دالیل

اره اش ه این نکتهپردازد. در اینجا جاماسن بجاماسن و چگونگی کسن آن توسح او می
 است.ای است که از دانش زرتشت بردهدارد که شاگرد زرتشت بوده و دانش او بهره

جا رسند. در اینفصل دوم دربارۀ شاهانی است که پس از گشتاسن به تاج و تخت می
ز آنها اپس  برد و درپایان به این نکته اشاره دارد کهجاماسن شاهان زیادی را نام می

 .افتدمیبه دست تازیان و ترکان و رومیان پادشاهی 
شت زرت های پایان هزارۀل رویدادسپس شرح مفصّ ،فصل سوم به آمدن ترکان و اعراب

ارد. وی دپردازد. این فصل بسیار گسترده است و تاحدی شباهت به فصل اول متن پهلمی
 دهد. های پایان زمان تشکیل میعمدۀ مطالن این فصل را شرح تفصیلی پلیدی
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 شرح در فصل چهارم مانند فصل دوم در نسخۀ پهلوی، جاماسن در پاسخ گشتاسن به
پردازد. تفاوتی که دهند میرویدادهای طبیعی و تعداد دفعاتی که این رویدادها رخ می

شده هگفت این است که در نسخۀ فارسی تعداد دفعات ،نسخۀ فارسی با نسخۀ پهلوی دارد
است. این دهها اندکی تغییر کرده و ترتین آنها نیز کمی متفاوت شها و نیازبرای سختی
نویسان سخهنهائی را که احتماال تواند همچنین میزان آزادی عمل و دگرگونیها میتفاوت

 .16اند نشان دهدنیز در ایجاد آن نقش داشته
 ی کهمطالن فصل پنجم در متن پهلوی وجود ندارد. در این فصل گشتاسن از شاهان

ست سشی ااین اولین پر ،شدههای مطرحکند. در بین پرسشاند پرسش میپیش از او بوده
یست. ط نآینده مربو گوییها به پیشگردد و برخالف سایر پرسشکه به زمان گهشته برمی

 دهد.گشتاسن شرح میدر پاسخ به این پرسش، جاماسن پادشاهی را از کیومرث تا کی
هایی ها و دشواریبه آمدن تر  و تازی و رومی و پلیدی ،سیدر آخرین فصل متن فار

مدن آنهایت آمدن پشوتن و بهرام ورجاوند و درسپس  ،اشاره شده ،آیدکه پدید می
 است.ها شرح داده شدهموعودان و از بین رفتن پلیدی

 نامم. آتح اعراب و  اما م2-3

گیرد. رار میانی قت غیر ایرابر هویّت ایرانی در برهویّ  ،نامۀ پهلویکلی در جاماسنطوربه
ن در متو والیهایی که در آخرالزمان وجود دارد و معمزوال و دشواری ۀپدید ،در این متن

ه و به یگاندهند، با ورود اقوام بای را به خود اختصاص میمربوط به آخرت بخش گسترده
انی ایر در هم آمیزی شوند. توصیف به هم ریختگی اجتماع وطور خاص اعراب مرتبح می

دی از ان موارزادگو غیر ایرانی و از بین رفتن نظام طبقاتی جامعه و آمیزز آزادگان و غیرآ
با  رتبحمهای دوران قبل از ظهور است که همگی این موارد تعبیری ها و دشواریپلیدی

نام  نیز ومیو ر اگر چه در مواردی از دیگر اقوام بیگانه یعنی تر   استیالی اعراب دارند
 .17استرفته

ن شتاسم شاهانی که پس از گهای پازند و فارسی در پاسخ پرسش گشتاسن، نادر بخش
 ردن نامببا  وواقع نام این شاهان از خود گشتاسن آغاز شده . دراستذکر شده ،آمدخواهند

 .18شودنهایت به فتح اعراب ختم می، تا درشاهان مختلف ادامه یافته
تن عرب و گرفپازند و فارسی این است که در این دو متن اشاره به قوت نکتۀ مهم در متن

است. در اوستا به نقش و ارتباط خشم و نبرد یعنی از نگاد هاشم شده تخمههاشمشدن پدیدار
(. در متون پهلوی نیز Raei,2010: 19-41)است اشاراتی شده با مهر در ارتباط با آخرت

اشاره  (xēšm tōhmagخشم )های از نگاد ها به خشم و پدیدهیسن باربهمنبرای مثال در زند
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به عنوان صفتی  که معموالی xēšm tōhmagرسد صورت پهلوی واژۀ . به نظر می19استشده
توسح نویسندگان نسخۀ پازند و فارسی  ،رودبرای دیوان، دشمنان و ناپاکان به کار می

است. غماض به صورت هاشم تخمه قرائت شدهبا اندکی ا و یا عمدای جاماسبی سهواییادگار
است که: تازیانی از خاندان هاشم بیایند و به اند  جاماسبی آمدهدر متن پازند یادگار

.20شهر را فراز گیرندی ایرانینیرو
و  ا آینداز ترکان لشکرهاست: نامۀ فارسی به این صورت آمدههمین نکته در جاماسن

ین تحریف یا یقین در ابهبه احتمال قرین21یدار آید ... عرب قوت گیرد و دوده هاشم پد
 اند.هاشم داشتهنویسان نظر به بنیاشتباه در قرائت، نسخه

 نامه در دورۀهایی از جاماسناز جمله دیگر نکاتی که به نگارز و گسترز بخش -
 هباهی برابر دانستن کیومرث و حضرت آدم است: ... اول پادش ،اسالمی اشاره دارد
 22او سی سال پادشاهی کرد... ،یعنی آدم بود  کیومرث رسید

ه ن است کای ،استثیر باورهای اسالمی به نسخۀ فارسی راه یافته نکتۀ دیگر که تحت ت -
 . 32استاز ضحا  به عنوان حاکمی عربی یاد شده و او با دجّال برابر دانسته شده

به خون  قبل از ظهور اوشیدر، ها در توضیح دلیل باریدن تگرگ سرخعالوه بر این -
 ثر مر مترسد که این ااست. به نظر میاشاره گردیده ،مردمانی که در آب فرات جاری شده
 از فرهنگ اسالمی بیان شده باشد. 

 يسنبهمننامم و زند. مقايسة  اما م2-4

ز ا امین ،شناسی ایرانی استترین متن در باب آخرتیسن که در واقع مهمبهمندر زند
شاید بهتر  های او ندارد.گوییهای کتاب ربطی به پیشآید و دانستهجاماسن به میان نمی
های انستهو د ارتباطی ندارد گوییت پیشیسن با سنّبهمنمطالن زند است بگوییم که اصوالی

های زرتشت و آن بر اساس مکاشفه و کشف و شهود زرتشت و توصیف اورمزد از دیده
 است.های او بیان گردیدهشدر پاسخ به پرس
نامه گشتاسن ی پرسش و پاسخ وجود دارد. در جاماسنالگوی کلّ  ،در هر دو متن

های دهد. دانستهکند و جاماسن وزیر دانای او به آنها پاسخ میهایی را مطرح میپرسش
 هایسن پرسشبهمناوست. در زند گوییکرانه و قدرت پیشجاماسن نیز بر مبنای دانش بی

 ی را ازشت آباساس این متن، زرتدهد. بربه آنها پاسخ می اورمزد مطرح کرده،  را زرتشت
 صاحن روزشبانهنوشد و با نوشیدن آن آب، به مدت هفتو می کنداورمزد دریافت می

  ی درسپس وی برا  گرددهای بسیاری میموفق به دیدن پدیده آگاهی شده،خرد و همه
 گوید.کند و اورمزد به آنها پاسخ میهای خود را مطرح میشها، پرسآن پدیده
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 ان،بی نحوۀ ،تاما کیفیّ ،ی آخرت در این دو متن با هم در تناقپ نیستحکایت کلّ 
ر رت که دآخ مربوط به به مطالن پراکندۀ نامهبندی مطالن و تکرار آنها در جاماسنتقسیم

و رنگ  تر استنزدیک ،دینکرد و ... آمدهدیگر متون پهلوی مانند روایت پهلوی، بندهش، 
 اسالمی دارد.

لی نامه به عنوان دو متن اصیسن و جاماسنبهمننکتۀ مهم دیگر در مقایسۀ زند
های رهه دوبنامه به پدیدۀ مهم تقسیم زمان این است که در جاماسن ،شناسی ایرانیآخرت

 لبی دالتن مطکلی در این مطورای نشده و بهگوناگون مرتبح با فلزات متفاوت هیچ اشاره
الن یخ مطشود. اگر چه در طول تارای برای زمان دیده نمیشدن ساختاری دورهبر قائل

های ورهد ۀدحال پدی، اما باایناستمتون منسوب به جاماسن اضافه شده ۀزیادی به مجموع
 است. ی نیافتهیزمان در این متن جا
از آن  یرانادشمنان  ،نامهی مختلفی که بنابر جاماسنیهای جغرافیابه جهتتورد اولسون 
سازند که در اشاره کرده و معتقد است این جهات ساختاری را می ،آیندجهات می
. بنابر (Olsson,1983: 36-37)است ای زمان شدهنامه جانشین ساختار دورهجاماسن
ای دیگر ستهان در شر ، دواقع مدعیانی ناشناخته و مبهم از سرزمین خراسدرنامه جاماسن

دانستن . با برابر24آیندمیای دیگر از پدشخوارگر و دسته (kust ī Nēmrōz)از سمت جنوب 
اعراب از  یخی،پدشخوارگر با شمال و با درنظرگرفتن این نکته که بنا بر سایر منابع تار

یلی دل را کوشد ذکر این چهار جهت جغرافیائیاند، اولسون میجنوب غربی و غرب آمده
 (.37-36بر وجود ساختاری مکانی در این متن قلمداد کند )همان 
وط به مرب یابیم که مطالنمی، درنامهباید گفت با نگاهی دقیق به تمامی متن جاماسن

 هدفمند ته وورود این مدعیان در جاهای مختلفی از این متن آمده و به صورتی نظام یاف
ر ا ساختاها برسد که منظور از ذکر این جهات مطابقت آناین بعید به نظر می  بنابرنیست

ور این ی مجاباشد. با توجه به وسعت سرزمین ایران و تهدیدهایی که از نواحخاصی بوده
هدف  ه بارسد که ذکر تهدیدهای موجود از هر ناحیبه نظر می ،استسرزمین وجود داشته
آن  یسۀی خاصی و مقاتار جغرافیایابقت این جهات با ساخاست و مطخاصی صورت نگرفته
یر امری غ ،کندای که اولسون توصیه میای زمان به گونهبندی دورهبا ساختار تقسیم

 ضروری و ناصحیح است. 
  نامموزن در  اما م. 2-5

نامه بنونیست معتقد به وجود ساختاری منظوم برای این متن در مورد ساختار متن جاماسن
است ین متن به صورت شعر هجایی هشت سیالبی نوشته شدهبوده و معتقد است که ا
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(Benvenist,1932: 337-379.) سازی کرده هایی از این متن را بازنظوم بخشاو صورت م
ناگزیر به تغییرات زیادی در متن  ،و البته برای نشان دادن صورت شعری این متن

مبتنی بر وجود نظم  در حالی که اوتاس به پیروی از هنینگ با دیدگاهی  25استشده
هایی را میان یادگار زریران و به تجزیه و تحلیل این متن پرداخته و شباهت ،ضربی
نامه هر سطر متشکل از چهار است که در جاماسناست. وی معتقدجاماسبی یافتهیادگار

دار در بخش اول و دو هجا در بخش دوم هر سطر دار است که دو هجای تکیههجای تکیه
 (.Utas,1975: 399-418)است هواقع شد

قوت  ن راآنامه اهمیت دارد و تحلیل وزن در این متن نیز آنچه که در بررسی جاماسن
الن دستی نیست و در طول زمان مطنامه متن یکاین است که متن جاماسن ،بخشدمی

 عدم از این رو وجود یا  است.هایی از آن حهف شدهگوناگونی به آن اضافه و بخش
متن  توان به تمامیها نمیود نوعی نظم در این متن را نیز همچون بسیاری از دیگر پدیدهوج
پهلوی  متن ترمت خّرهای پازند و فارسی حاصل گسترز بعدی و ت داد. نه تنها بخشعمومیّ
ه نظر بست. های متفاوتی ابلکه خود متن پهلوی نیز با وجود کوتاهی، دارای قسمت ،است
تر از دهد و کهننامه هسته اصلی متن پهلوی را تشکیل میصل اول جاماسنرسد که فمی
با  ویگه فصل سوم کهبه های بعدی است ها افزودهقسمتهای دیگر است. بقیۀ بخش
ر ثی حت تتنویسان و توسح نسخه هایی از بندهش مطابقت واژه به واژه دارد و احتماالیبخش

ف های موجود در توصیبخشی از دشواری ابراینبن  استبندهش به متن اضافه شده
 های شعری متن، چه توصیف آن به صورت شعری هجایی و چه به صورت شعریویگگی

یل ن و تحلکه یافتطوری، بهنبودن متن استدستمنظوم به نظم ضربی ناشی از همین یک
 وزن در متن امروزی امری بسیار دشوار است.

 نامه وجودع وزن و چگونگی تحلیل وزن در جاماسنای که صرف نظر از نواما نکته
شدن ائلبنونیست با قاست. است که از وجود نظم در این متن شده ایگیریدارد نتیجه

سته ستا دانز اولیل اقتباس انامه، نظم موجود در آن را به دصورت منظوم برای متن جاماسن
 ه اوک -هشت هجایی ساختار و نامهاست که نظم موجود در جاماسن نهایت معتقدو در

یشت نبازماندۀ نظم هجایی موجود در بهم -نامه استمعتقد به وجود آن در جاماسن
یشت هایی از بهمننامه را نسخۀ پهلوی بخشاوستایی است. به این ترتین او جاماسن

مه نایسن و جاماسنبهمنداند که امروزه دیگر موجود نیست. بنا به نظر او زنداوستایی می
هایی از نامه بخشرفته هستند و جاماسنهایی از این یشت ازدستهر دو بیانگر بخش

 نویسد:است. وی مییسن نیامدهبهمنکند که در زندیشت اوستایی را بازگو میبهمن
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ای تصادفی نامه انگیزهتوان پهیرفت که انتخاب ساختار هشت هجایی در جاماسنبه سختی می ...»

نامه نجاماس ۀدها است که نویسنگرفته از یشتبه احتمال زیاد این ساختار درواقع وزن وام داشته باشد.

اید واقع بر، داستمتنی که به دست ما رسیده   بنابرایناستی به کار بردهییشت اوستاثیر بهمن تحت ت

م منظون نهایت به صورت یک متو دربخشی از متنی باشد که بسیار مورد دخل و تصرف واقع شده 

 «استدهمانیشت از دست رفته، باقیشناسی پهلوی با موضوع و وزنی بسیار شبیه به بهمنفرجام
(Benvenist,1932: 366.) 

برخی  نظر باید توجه داشت که وجود نوعی وزن در متون پهلوی، مشابه با وزنی که به
ن م آن متستقیاط مکننده و کافی بر ارتبدلیل قانع ،ها نیز وجود داردپگوهشگران در یشت

 ا کهرهجایی پهلوی با یک متن اوستایی نیست. ضمن اینکه اصوال وجود ساختار هشت
 . 26نامه تعمیم دادمتن جاماسن ۀتوان به همنمی ،کندبنونیست ذکر می

 –نامه در فصل اول از بخش پهلوی جاماسن ،البته به طوری که شرح آن خواهد آمد
ه ببه مطالن اساطیری خاصی  و هاستر از سایر فصلتکهن -طور که گفته شدهمان

فته از ها برگراست که نشان از این دارد که مطالن آمده در این بخشاختصار اشاره شده
اما این  ،اندتهداش تر بوده و مطالبی هستند که در اوستا نیز پیشینهمنابع کتبی و شفاهی کهن

 یگه برایوهب  یک متن خاص اوستایی نیست نیز دلیل کافی برای پهیرز اقتباس این متن از
 ست ویشت اوستایی که امروزه در دست نینسبت دادن این متن به طور خاص به بهمن

نونیست د. بوجود یا عدم وجود آن در گهشته نیز در ابهام است، دالیل کافی وجود ندار
اهت شب ،اردد داعتقا یشت اوستایینامه با بهمنیسن و نیز جاماسنبهمنهم که به ارتباط زند
نامه است که جاماسن نهایت معتقدنیافته و در نامهیسن و جاماسنبهمنزیادی بین زند
است یسن پهلوی نیامدهبهمنیشت است که در زندهایی از بهمنبازماندۀ بخش

(Benvenist,1932: 366-372.) 
توای آن مستقل از سایر ها و محتر از سایر فصلنامه که به نظر کهندر فصل اول جاماسن
به بندهش  ،های این متنرسد و مطالن آن نیز بر خالف دیگر بخشمتون پهلوی به نظر می
های اساطیری و رویدادهای تاریخی خاصی اشاره به پدیده ،شباهت مستقیمی ندارد

اند. اختصار بیش از حد وار بیان شده. این مطالن بسیار به اختصار و فهرست27استشده
تر نامه از متونی کهنطالن در این قسمت به احتمال زیاد به دلیل اقتباس متن جاماسنم

خودداری شده و رویدادها و  هااست و به هنگام اقتباس، از ذکر همۀ جزئیات رویداد
است که به نبرد مهر و  16اند. از جملۀ این موارد بند وار آمدهها به صورت فهرستپدیده
شود. با توجه به اینکه بر اساس متون فارسی میانه، مهر یکی از ه میبه اختصار اشار ،خشم
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طبیعی است که در متون مربوط به  ،سه ایزدی است که در داوری جهانیان شرکت دارد
 رستاخیز ذکری از او بیاید.

ین رسد که نبرد انظر می شود و بهای مینامه تنها به نبرد مهر و خشم اشارهدر جاماسن 
با ترکان،  رت بهتره عباواقع به صورتی نمادین نبرد اقوام ایرانی با اقوام غیرایرانی یا بدردو 

به نقش او در  یسن نیز از مهر یاد شده وبهمن. در زند28کندمیتازیان و رومیان را تصویر 
یسن بهمنآنچه که در بارۀ نقش مهر در زند 29شود.رویدادهای رستاخیز اشاره می

 نامه است. تر از جاماسنبه مراتن گسترده ،استآمده
شاره ابه آن  21تا  18نامه بندهای رویداد دیگری که در اواخر فصل اول جاماسن

های راز کند. مهر به اوحکایت مردی از پدشخوارگر است که با مهر دیدار می ،شودمی
ن و ون پدراد چه تو نیز بایفرستد کگوید و به شاه پدشخوارگر پیام مینهانی بسیاری را می

تی که ثرو گوید که او چنان سپاه ونیاکانت پادشاهی کنی. شاه پدشخوارگر در پاسخ می
نچه که گوید که بیا تا آنیاکان او در اختیار داشتند در اختیار ندارد. آن مرد در پاسخ می
دست ها بردهد و او آن گنج نیاکان تو داشتند به تو بسپارم و به او گنج افراسیاب را نشان می

ا از رخواهند آن گنج آیند و میآورد. دشمنان یعنی تر  و تازی و رومی گرد هم میمی
کند. در این یآید و نبرد مپس آن مرد با سپاه فراوان به میان ایرانشهر می  او بگیرند

برد نکایت حکایت با حاما به خاطر شباهت این  آیدحکایت نامی از شاه پدشخوارگر نمی
 نوچهر ورد مای از حکایت نبمنوچهر و افراسیاب، بنونیست این مطلن را برداشتی و نسخه

به  ربوطمت رستاخیز در این مورد حکایت کهن است که سنّمعتقد داند. ویافراسیاب می
تون دیگر م ه درای از آن را ککند. البته نسخهپیکار میان منوچهر و افراسیاب را بیان می

 نویسد:وی میاست. پهلوی نیامده

اری توسح بسی شدهرفتهکند. در سنت پهیرویدادها را ارائه می متفاوتی ازروایت  نامهاما جاماسن. . . 

ه بوچهر تحت نظارت سپندارمه است که من ،شدهموممهرو ۀنتیجه یک معاهد در ،از متون پهلوی

-دهد و بهرمی میا به او پشتگای از طرف اهورامزدنجا فرستادهدر ای یابد.دست می مجددایاز شهریاری

 (Benvenist,1932: 369) .دارد تا او اقدام به نبرد کندحمایت مثبت خود مقرر می ۀواسط
 :Messina,1939گردید )دی واقع گلِاین نظر بنونیست بعدها مورد انتقاد مسینا و نیز سِ

116 n.2 & Czeglédy,1958: 21-43.) ور خالصه انتقاد مسینا و سگلدی بر این اساس به ط
کند و پیکار نامه رویدادهای هزارۀ زرتشت را توصیف میمتن جاماسن است که اصوالی

منوچهر و افراسیاب مربوط به هزارۀ سوم یعنی هزارۀ قبل از زرتشت است و مطلن آمده در 
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با حکایت منوچهر و افراسیاب تواند ارتباطی نامه نمیفصل اول جاماسن 21تا  18بندهای 
 باشد.داشته

ه که آنچ رسد که نظر بنونیست در مورد تطابق این دو حکایت درست باشد وبه نظر می
 ،استنامه دربارۀ مردی از پدشخوارگر و شاه پدشخوارگر آمدهدر جاماسن اجماالی
ر نگام ذکه هبکه  ارتباط با حکایت منوچهر پادشاه و افراسیاب نباشد. باید توجه داشتبی
خ و تاری ریخیهای مربوط به آینده و در ارتباط با آخرت، بسیاری از رویدادهای تاپدیده

شوند و ر میکرات ،اساطیری به شکلی تازه و در ارتباط با آنچه که در آینده رخ خواهد داد
شد. در دیگر بایک ابتواند دلیل بر عدم ارتباط آنها ها با هم نمیعدم تطابق زمانی این پدیده
م ر نانامه نیز که فصل کوتاهی است از افراسیاب و منوچهفصل دوم از متن جاماسن

و همین امر  30دهدمیهای دوران نیز در زمان آنها روی است. برخی از دشواریرفته
 تر کند. ها روشنتواند ارتباط این مطلن را با این شخصیتمی

 نامه و بندهشهایی از جاماسنبخش ۀنظر بنونیست به مقایسبا ستایش  نیز مجددای اولسون
 نویسد: پردازد. وی میو به طرد نظر مسینا و سگلدی می

 .س داشتن اسابخشی از گفتمان آخرالزمانی است و باید با آن برخوردی بر همی سمت از متناین ق

مراه گ کامالی یانتقاد چنین ناینابرب  دید افسانهعنوان روایت دیگری از این به آن را نه اینکه 

ای انهریخ افسنطقی تاماصالت تاریخی و یا انسجام  مسئله انتقال درست و بازیرا ما در اینجا  ،استکننده

ای دیدهمانی پآخرالز متون دربلکه با یک فرآیند آفرینش ادبی سر و کار داریم که  ،نیستیممواجه 

  (Olsson,1983: 40) .معمول است
 
 
 گيرج.نتيجم3
و  های پازندمیانه بوده و نسخه اصلی متون منسوب به جاماسن به زبان فارسی ۀهست 

ت زرتشتی شرح های بعدی این متن است. در سنّفارسی حاصل گسترز و تدوین
اند. هه شدرویدادهای مربوط به آخرت نخست به زرتشت و پس از او به جاماسن نسبت داد

ه بل قرین حتماتوان چنین استنباط کرد که به امتون می با بررسی سیر تحوالت تاریخی این
تر، فراگیر تر وهای بعدی به منظور ارائۀ بهاصل این متن به پهلوی بوده و در دوره ،یقین

نامه اماسندیگر جعبارتبه  اندهای پازند و فارسی کردهاقدام به نگاشتن آن به صورت
 تر است.مت خّرجاماسبی تر و یادگارکهن

ت ی، جایگاه خاصی در ادبیات مربوط به آخرت دارند. در سنّیمتون مبتنی بر پیشگو
سبن  ،های منسوب به جاماسن و تصور موجود از شخصیت اوزرتشتی نیز ویگگی
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 ،هستند گوییت پیشهای مربوط به آخرت که مرتبح با سنّاست تا آن بخش از دیدگاهشده
 به طور خاص به جاماسن منسوب شوند.

انند متند های کهنی که متعلق به تاریخ اساطیری هسنامه برای برخی پدیدهاماسندر ج
از فصل  21ا ت 16 نبرد مهر و خشم و یا حکایت مربوط به افراسیاب و ... از آنها در بندهای

 اند.است تعابیری در ارتباط با آخرت ارائه شدهاول این متن یاد شده
حقیقت به شکل درجاماسبی ه و یادگارناممباحث مربوط به آخرت در جاماسن

در  نوشته شده و فتح اعراب (vaticinum ex eventu)پس از رخداد  گوییپیش اصطالحهب
تون مترز گیری، تکوین و گساست. با توجه به اینکه شکلاین متون جایگاه خاصی یافته

تماعی گ اجمربوط به آخرت معموال مقارن و یا اند  زمانی پس از بروز یک رویداد بزر
ن در ن متنامه وجود دارد که بر زمان تکوین ایگرفته، قراینی در متن جاماسنمیصورت

ر نی بسیای و دیآمده در نظام اجتماعوجودهاستیالی اعراب و تغییرات ب ۀدورانی که خاطر
ا ویدادهی برای این ریپایان نیکوکوشد داللت دارد و این متن می ،استپررنگ بوده

 کند.بینیپیش
 

 هايادا ت
از را ای نشدهنسخه مبسوط ترجمه 2003دستور دکتر فیروز کوتوال در سفر به گوتینگن در سال . 1

حقیق تاهل  نامه به پازند همراه داشت. امید که آن نسخه و بسیاری از نسخ دیگر در دسترسجاماسن

 قرارگیرد.

از  9بنرد  49سنای نیز در ی  و 18بند  51ر یسنای و د 17بند  46در چند جای گاهان از جمله در در یسنای  .2

 است.جاماسن نام رفته
 .103یشت بند فروردین .3

 .11و  3، یشت بیست و چهار بند 2، یشت بیست و سه بند 68یشت پنجم بند  .4

 .68بند  38دینکرد کتاب هشتم بندهای فصل  .5

 .17بند  24و کتاب نهم فصل  3بند  2دینکرد کتاب پنجم فصل  .6

 .17بند  24دینکرد کتاب نهم فصل  .7

 .11شایست نشاست بند  ..8

 .9دینکرد کتاب سوم پرسش  .9

 .19دینی بند . وجرکرد10

 .3بند  2دینکرد کتاب پنجم فصل  .11

 .63، 53، 45، 43، 40، 35زریران بندهای یادگار .12
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 .2بند  1جاماسبی فصل یادگار .13

 .19دینی بند وجرکرد .14

 .77نامه بند زراتشت .15

مان زار در دهد و آن سه باست که سختی گران سه بار روی میشدهبرای مثال در متن پهلوی گفته .16

بار  چهار ضحا ، افراسیاب تورانی و یک بار هم در هزارۀ زردشت است. همین پدیده در متن فارسی

قیامت  ری کهخره نزدیک اوشیدر آخهای ضحا ، شاپور نرسی، بهرام هماوند و باالآمده است. در دوره

های ورهدی در خواهد بود. یا به همین ترتین تعداد دفعات قحطی و نیاز در متن پهلوی چهار بار یعن

در متن  ویدادرافراسیاب تورانی، اشکانیان، فیروزیزدگردان و در سر هزارۀ زردشت خواهد بود. همین 

 است. آمده ب تر ، فیروزبن اردشیر و هزارۀ اوشیدرای دیگر و در سه دورۀ افراسیافارسی به گونه

 .3و  2بندهای  1نامه فصل جاماسن .17

 .3بند  2و بخش فارسی فصل  5جاماسبی بخش پازند بند یادگار .18

و  6و  3و  1های بند 6، فصل 26و  5و  3بندهای  4، فصل 29بند  3، فصل 11بند  1یسن فصل بهمن. زند19

 .18و  11و  2بندهای  7، فصل 10

 .5یادگارجاماسبی متن پازند بند . 20

 .2بند  3جاماسبی متن فارسی فصل یادگار .21

 .2بند  5جاماسبی متن فارسی فصل . یادگار22

 .6بند  5جاماسبی متن فارسی فصل یادگار. 23

 .18و  17و  10بندهای  1نامه فصل جاماسن .42

و نظری است که توسح بنونیست مطرح شده و اوجود نظم هجایی در متون پهلوی  اصوالی. 25

نامه پیدا و زریران و جاماسنگونه نظم را در برخی از متون پهلوی از جمله یادگاراست اینکوشیده

داد اس تعبازسازی کند. هنینگ بر خالف بنونیست معتقد است که قالن شعری در متون پهلوی بر اس

وی را ون پهلادن نظم در متون پهلوی نقش دارند. او متدیکسان هجاها نیست و عوامل دیگری در شکل

نظر  (.Henning,1977: 151-167, 349-356و Henning,1942: 52-56داند )میمنظوم به نظم ضربی 

: 1374ی،است )ابوالقاسمیید محققان دیگری همچون بویس، الزار و اوتاس واقع گردیده هنینگ مورد ت

 د.متن دار یی اینبنونیست با تغییراتی در متن سعی در بازسازی نظم هجانامه نیز (. در مورد جاماسن64

 بیشتر است که نظم موجود و مرسوم درمعتقد ،داندها را دارای نظم ضربی میهنینگ که یشت. 26

اند ر بردههای خود به کادر نوشته ها را بعدها نویسندگان دورۀ اشکانی و ساسانی مجددایهای یشتبخش
(Henning,1977: 151-167 & 349-356.) 

 .21تا  16و  11و  10به ویگه بندهای . 27
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 .16و  15بندهای  1نامه فصل جاماسن.28

 .34بند  7و بویگه فصل  36و  27بندهای  7یسن فصل بهمنزند .29

 . 4و  2بندهای  2نامه فصل جاماسن .30
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 برر ی و ت ليل عواصر قدرت  هرج 
 و معاصر  هاج تاريخیدر دوره

                                                                                   1م مد رحيمی دکتر                                                                                     

 چکيده 

ظامهای کی با نر نزدینمایی دانست که هر نوع تغییرات در آن ارتباط بسیاشهر را باید آیینه تمام
ای رهدو شهر در هر ۀواقع ادار. درسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف دارد

ات غییرتبرای بررسی این  .و روابح نظامهای مختلف حاکم بر شهر است دهندۀ مناسباتنشان
یشتر ر را ببشه  نیازمند مطالعه روابح و مناسبات حاکم بر جوامع شهری هستیم. آنچه در این بین

حقیقت ساخت قدرت و نظام در تحت ت ثیر قرارداده است ساخت قدرت در شهر است که
ماعی، اجت هستند که در ارتباط نزدیکی با ساختارهای حکومتی مینیاتوری از کل روابح جامع
ت و قدر شدت ازست که شهرها بها اساسی این ۀلئاقتصادی، سیاسی و حقوقی قرار دارند. مس

ق دف تحقیست. هات ثیرپهیری مورد مطالعه برای این مقاله  پهیرند و چگونگیعناصر آن ت ثیر می
ریخی لف تاآنها بر شهرهای ایران در ادوار مختشناسایی عناصر قدرت و چگونگی ت ثیرگهاری 

بررسی  شهرها در ایران، ۀهای عمومی چگونگی اداررو برای شناخت ویگگیایناز باشد.می
 ن مقالهر ایخصوصیات و ساختار عمده سیاسی، اجتماعی ایران  در ادوار تاریخی ضروری است. د

-ر دورهران دحاکم بر شهرهای کشور ای به بررسی و تحلیل نوع الگویبا روز توصیفی و اسنادی 

هری شقدرت  دهد با بررسی عناصراست. نتیجه تحقیق نشان میهای تاریخی مختلف پرداخته شده
سری ار یکگهاریم شهر و عناصر قدرت شهری دچدر اداور گهشته و حال، هرچه به جلو قدم می

ار شهر دچ  نیز در مواقعی بوده و گردد که در مواقعی این تحوالت به نفع شهرتغییر وتحوالت می
 است. بحران گردیده یک نوع سردرگمی و

 .شهری، ساختار شهری، ادوار تاریخی حاکمیّتعناصر قدرت شهری،  هاج کليدج:واژه
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 مممقدّ .1
ی از ئزج سای ثیر شدید نظام سیاسی، اجتماعی حاکم است و اسا شهرها تحت ت ۀنظام ادار

های گیز ویگاتوان نظام اداره امور شهری را فارغ لیل نمیبه همین د  شودآن محسوب می
 ۀعرص در دولت و ملت ۀی کرد و هرگونه تحلیلی از رابطاصلی و عمومی نظام حاکم تلقّ 

مایی نتمام یینهشهر را باید آ .باید مبتنی بر شناخت این رابطه در مقیاس ملی باشد ،شهر
دی، قتصاانزدیکی با نظامهای سیاسی،  دانست که هر نوع تغیرات در آن ارتباط بسیار

هنده دانای نششهر در هر دوره ۀواقع ادار. دراجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف دارد
یازمند ات نبرای بررسی این تغییر .مناسبات و روابح نظامهای مختلف حاکم بر شهر است

بیشتر هر را بش  ین. اما آنچه در این بناسبات حاکم بر جوامع شهری هستیممطالعه روابح و م
ت ت ساخحقیقکرد. درباید بر ساخت قدرت در شهر اشاره تحت ت ثیر قرارداده است می
ا بیکی مینیاتوری از کل روابح جامع است که در ارتباط نزد ،قدرت و نظام حکومتی

 ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی قرار دارد. 
  رح و بيان مسئلم .1-1

د با ی، همزانسبی تغییرات شهرطوربه یاییم کهشهر درمیاریخ تغییرات با نگاهی به ت
ی اریخهای تشاید به همین علت است که در بررسی .تغییرات ساخت قدرت در شهر است

و  هرنشینیهای شبندی دوره، از روز طبقهریزی شهری ایرانویگه در تاریخ برنامهبه
-یاده مام سیاسی حاکم بر شهر استفنظ های حکومتی و بررسیشهرسازی براساس سلسله

ی شهر ریزیطور کامل پاسخگوی تحوالت برنامه این روز اگرچه نمی تواند به .کنند
 مین امرهلی و، ، بلکه می باید بر عوامل دیگری نیز تاکید کردکشور در دوره مختلف باشد

ای هرهدوثیر نظامهای حکومتی، ساختهای متفاوت قدرت و عناصر قدرت شهری بر از ت 
  ف استهای محتل. شهر فضای تعامل قدرتدارد نشانیریزی شهری کشور مختلف برنامه

 (.3: 1374)محمدی، جایی که در آن تمرکز قدرتها و فرهنگ ها متبلور است
ررسی بشهرها در ایران،  ۀچگونگی ادار ،های عمومیرو برای شناخت ویگگیازاین 

 ست.اعی ایران  در ادوار تاریخی ضروری اسیاسی، اجتم ۀخصوصیات و ساختار عمد
 یا و گروه فرد، هر از عبارت توان می را شهری قدرت کنشگران یا عناصر
ا که دانست سازمانی  تنظیم ازطریق و خود اختیار در منابع از استفاده ب
 ها،سازیتصمیم در اند  هرچند ت ثیری توانند می خود رفتار و کنش
 این. باشدداشته شهری کنشگران سایر رفتار و اقدامات ها،گهاریسیاست
 از خارج یا شهری منطقه یا شهر درون در است ممکن کنشگران یا عناصر
 .(86:1383)کاظمیان، باشند مستقر آن
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 ت شهریگیری عناصر قدرشود این است که روند شکلسؤاالتی که در اینجا مطرح می
 در دوران تاریخی چگونه بوده است؟

 ر قدرت شهری کنونی و عناصر قدرت شهری گهشته چیست؟ تفاوتهای عناص
یخی تار های مختلفدر این مبحث ابتدا به نوع الگوی حاکم بر کشور ایران در دوره

ظام نیطره واسطۀ نفوذ عناصر قدرت شهر، تحت سپردازیم  چراکه ادارۀ امور شهر بهمی
 د آنها به نوعگیرد و شناخت عناصر قدرت شهر و عملکرسیاسی حاکم صورت می

 حکومت سیاسی حاکم ارتباط دارد.
سالم، از ا ویگه در دوران پیشدربارۀ چگونگی عناصر قدرت شهری در گهشته ایران، به

عظمت وردگی حال، آگاهی ما از گستاطالعات دقیقی و بسنده ای در اختیار نیست. بااین
ضوع را مو ر سوخته اینشهرهای باستانی ایران مانند هگمتانه، شوز، ایالم، سیلک و شه

 شهر، کنندهسازد که زندگی در آن شهرها بدون وجود دستگاه منظّم ادارهروشن می
ت ظام قدرنهای اساسی شود ویگگیرو در این بخش سعی میاست  ازاینپهیر نبودهامکان

ن هر آشهری بیان شود تا در پرتو آن بتوان برخی عناصر قدرت اصلی در مدیریّت ش
 امروز را بیان کرد. روزگار و 

 . پيشيوم پژوهش1-2
ق قدرتکرد که می ماکس وبر ت کید نایی محقّ تر از کردن قدرت، مهمتوا

ینکه »واقعیت تحقق آن است. او قدرت را چنین تعریف می کرد: احتمال ا
به رغم کنشگری در رابطه باشد که اراده خود را  ای اجتماعی در موقعیتی 

به انجام برساند،  مبنایی که این واقعیت بر آن مقاومت  ینکه  صرف نظر از ا
 .(weber,1987:53) «قرار دارد چه باشد

یا کنشگران قدرت شهری را می یا  واز هر فرد، گروه توان عبارتعناصر 
منابع در اختیار خود و از طریق  ا استفاده از  کنش  نظیمتسازمانی دانست که ب

نند ت ثیری هرچند اند  و رفتار خود می -تها، سیاسسازیدر تصمیمتوا
باشد این عنگهاری ا اصر یها، اقدامات و رفتار سایر کنشگران شهری داشته 

ر کنشگران ممکن است در درون شهر یا منطقه شهری یا خارج از آن مستق
 (.86: 1383باشند )کاظمیان،

 عوامل کليدج تاثيرگرار بر عواصر قدرت  هرج
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 (1387)لطیفی.

-می رسمی سازمانی را تهیهمرانی در اینست که حکومت مبانی تفاوت حکومت و حک

 ی استکه حکمرانی تدار  و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومحالیبیند در
درت قانونی قای از نهادهای رسمی و حقوقی با حکومت مجموعه (.46، 1386)پلرر و پیترز، 

ه ست کای اتهپیوسهمتضمن نظام بهد است. این فرایند منوعی فراین« حکمرانی»اما  ،است
گران و ابعاد کنش نگری و فراگیری همۀکل گیرد.هم حکومت و هم اجتماع را دربرمی
الت تحوّ وها توان خصلت غالن در تالزشهری را می ۀفرایندهای مؤثر بر حیات و توسع

به  انتوترین شکل ممکن میالت را در خالصهشهری دانست. این تحوّ مدیریّتنظری 
یین صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تب

هری، را شبنابراین دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی   (5:1386)کاظمیان، و تعریف کرد
اوت و ها و الگوهای بسیار متفن نگرزر کرد که مبیّ توان دو سر یک طیف تصوّمی
همان: ) ورندآپدید می مدیریّت شهریایند متفاوتی از یک شکل و فرایزی هستند که هرمتم
5). 

شهری به جای مفهوم حکومت بر این مسئله داللت دارد که  حاکمّیت ۀاستفاده از واژ
های بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عامالن شهری تنها وظیفه سازمان مدیریّت

 ,Rakodi)کومت متفاوت استگیرد که با الگوی حنیز دربرمیحکومتی و غیرحکومتی را 

2003:86.) 

. اشندبشهری، در انجام وظایف محلی باید دارای قدرت و اختیارات کافی  حاکمّیت
 ار حکومتدیتارگانهای صالح ۀمعموالی این قدرت ناشی از اجازه قانونی است که به وسیل

و یا  هامنجان ۀوسیلشهری انتخابی به حاکمّیتشود. اختیار مرکزی به آنها واگهار می
 گردد.شوراها که اعضای آنها توسح مردم انتخاب می شوند، واگهار می
 عموالی قدرت آنها دارد، م  میزان قدرت و اختیارات حاکمیّت شهری بستگی به منش

 :ورندحاکمّیت شهری قدرت و اختیار خود را از سه منبع به شرح زیر به دست می آ
 قانون اساسی - 

 قوانین عادی -  

 مجریه ۀهای قونامهها و آیینتصوین نامه -   
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کدیگر نها با یۀ آتلقی شده و رابط« ساختار» ۀبه مثاب حاکمّیتو « نهاد» ۀقدرت به مثاب
یاز ورت و نضر بر محتوای نهاد قدرت با اتکا اساس این دو مفهوم تعیین شده است. فرم وبر

ی شده، متجلّ  حاکمّیتساختار  قانون در ۀواسطو به خواهی نیروهای فردی و اجتماعیدولت
 ۀطوعی رابنوان میت حاکمیّتبنابراین میان نهاد قدرت و ساختار   به اقتدار تبدیل می شود

و قواعد  از فرم بعیتتاین رابطه علّی به  .ت متقابل، قائل شدی و یا به بیان دقیق تر علیّعلّ
 و الگویبه د آن می تواندشدنی یا اعمال شده و نظام حاصل از اعمال ،بازی و رابح قدرت

 (.98 :83،)کاظمیانیعنی حکومت و حکمروایی.   منجر شود حاکمیّتاصلی 
قدرت سیاسی  ۀچگونگی مطالع»خود تحت عنوان  ۀدر مقال (Molenkopfف ) ان ماليوکو

این  وب تئوریک تلفیقی برایو در تالز برای ارائه یک چارچ 1992در سال « شهری
 رت شهریقد ۀعگیرد که مطالموردی شهر نیویور ، نتیجه می ۀالع، با استناد به مطمنظور

ن، گرایاراختاسباید بر حسن سه مجموعه از عوامل مختلف انجام گردد. با اتکاء به ارائه 
اد باید فهمید که چگونه تعامل سیستم سیاسی محلی با منافع خصوصی باعث  ایج

یجاد ا هم ارهایی حال فرصتعینما درشود، ای برای دولت محلی میها و الزاماتمحدودیت
  ثانیای کنندره میهای سیاسی زیر  آنها را به نفع خود مصادمی کند که کارآفرینان یا مقام

 ردمیسات عمومی مگرایان فراتر رفت و تشخید داد که چگونه مؤسّباید از ساختار
ای بردهبر راهانتخابی و سیاسی شهر، از قدرت ت ثیر مساوی  ۀشده در عرصسازماندهی

باید  منده قدرتیباالخره یک نظر .مورد نظر سازندگان ائتالف سیاسی برخوردار هستند
 نسبت به چگونگی سازماندهی منافع در درون بخش عمومی حساسیت داشته باشد،

ب ها و نتخاسازماندهی که در اقدامات سیاسی مراجع رسمی اقتدار متجلی شد و نیز بر ا
 ت.اقدامات آنها نافه اس

 تحاکمیّ به شهری حکومت از گهار عنوان با خود دکتری ۀرسال در (1381ر)پو ر ب
 ۀادار مسئول هایسازمان ۀمجموع شهری، حکومت :کندمی عنوان چنین ،ایران در شهری
 است ندیفرای شهری، حاکمّیت اما ،است رسمی نهادهای بر کیمتّ و گیرددربرمی را شهر

 از شهر ۀتوسع هدایت و کنترل رسمی نهادهای و ازمانهاس میان متقابل کنش اساسرب که

 شکل دیگر طرف از عمومی ۀعرص یا مدنی جامعه دولتی غیر های سازمان و طرف یک

 تاکنون ایران در شهری امور ۀادار و گیریتصمیم نظام :که کندمی کید ت وی .گیردمی

 .)همان(استدهنش تبدیل ارکتیمش و ساالرمردم فرایند به هنوز و بوده آمرانه و اقتدارگرا
تبیین رابطه ساختار دکتری خود با عنوان  ۀدور ۀدر رسال (1383غالمرضا کاظمیان) همچنین

به این نتایج رسیده که در  یابی فضا در کالنشهر تهرانحاکمّیت و قدرت شهری با سازمان
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کالنشهری تهران ت دولت در سازماندهی فضایی منطقه مقبولیّ اخیر اقتدار، نفوذ و ۀسه ده
کاسته شده و متقابالی بر توان کنشگران بخش خصوصی برای نفوذ در این عرصه افزوده 

نهایت برآیند تحوالت در نهادها و روابح قدرت را در قالن سه عنصر زیر و و در استشده
الف:قدرت رسمی و سازمانی    و مغشوز تبییین کرد:در مجموع به عنوان ساختاری متفرّ

شدت نفوذپهیر  ب: قدرت شهروندی غیرمتشکل و مقطعی  شده و به، تضعیفتمرکزطلن
 نفوذ.ل و پرج.قدرت اقتصادی نیمه متشکّ

 انجام ت قيق ة يو. روش و 1-3

روز  است. علمی تحقیق هر ضروریات از یکی هدف به رسیدن برای روز داشتن
اطالاعات در مورد یک  آوریشبیه نوعی پیمایش)جمع ،شده برای انجام تحقیقگرفتهکاربه
آوری اطالعات اسناد و مدار  به عنوان تکنیک اصلی جمع و مطالعات یده( خواهد بودپد

-همدنظر است  منابعی تاریخی موثّقی که بیشتر بر شهر ت کید دارند و در منابع تحقیق ب
  است.صورت کامل به آنها اشاره شده
-گردآوری داده ۀو از حیث نحویک تحقیق کاربردی  ،تحقیق حاضر از حیث هدف آن

حیث ارتباط بین متغیرهای  آید و ازمیشماربه )غیرآزمایشی( ها از نوع تحقیقات توصیفی
ای، وری اطالعات به صورت کتابخانهآروز گرد ی است.علَتحلیلی و  از نوع ،تحقیق

 تحلیلی است.  -توصیفی اصلی انجام تحقیق ۀشیو است وپیمایشی و اسنادی بوده
 

 برر ی و ب ث.2
 با تان دوران در  هرج قدرت عواصر. 2-1  

 یّتامن چون وسعت سرزمین، هجوم همسایگان و اهمیتدالیلی هم در ایران باستان به
ته جود داشودی گرا و استبداهای متمرکز، اقتداره ایجاد دولتکشور، همواره زمینه و میل ب
 لمروقوذ و زمینهای وسیعی تحت نفویگه در زمان هخامنشیان، سراست. در آن دوره و به

ره این این ادانابرهای بزرگ دنیا تبدیل شد. بآمد و این کشور به یکی از امپراتوریایران در
های کوچک سرزمین پهناور و تامین نیازهای مردم دیگر به شکل قبیله ای و توسح قدرت

 محلی ممکن نبود.
ضرورت رسیدگی به کارهای  ،یراندر ارا به همین دلیل، یکی از دالیل پیدایش دولت 

اند. عالوه بر این، موقعیت جغرافیایی ایران های مورد نیاز دانستهساخت مین زیرعمومی و ت
سیای میانه، هند و آسیای صغیر، همواره این سرزمین را آبودن آن در حد فاصل بین و واقع

محلی توان  ۀهای پراکنداما نیرو ،استدادهدر معرض هجوم اقوام و قبایل همسایه قرار می
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هم گستردگی سرزمین و هم وضعیت  ،روایناند. ازها را نداشتهدفاع و مقابله با این غارت
است کردههای متمرکز را ایجاب میها و دولتگیری قدرتای کشور، شکلمنطقه
 (.48-41: 1367زاده، )سلطان

ختار ن سادر آن دورا .اشتندسیاسی د ها بیشتر کارکرد نظامی ودر دوران مادها، شهر
د صنایع تولی بود تا رونق بازرگانی واجتماعی کشور چندان تکامل پیدا نکرده -اقتصادی

 ۀوات شیجزئی ۀدربار دهند سبن گردد.دستی را که به هر نوع به زندگی شهری شکل می
ن ای ا درشهرها در دوران سلوکیان، اطالعات زیادی در دست نیست. پیگولوسکای ۀادار

فت. گن سخن تواپولیسی شهرهای ایران در مقیاس وسیع نمی ۀاز ادار»نویسید: زمینه می
چیزی  نام، قدری ناچیز است که گاه جزآگاهی از پیرامون مراکز هلنیستی این کشور به

 (.118:1377 ،)پیگو لوسکایا «دیگر از آن برجانمانده است
 شهر ۀربه اطالعات موجود دربا توانهای موجود در این زمینه میاز اند  آگاهی

 ۀر پاینفر بکرد که در آن صدسلوکیه اشاره کرد. این شهر را مجلس سنای شهر اداره می
یروی ظهر نمشدند. تاسیتوس مورخ یونانی عقیده داشت که اینان، ثروت وخرد انتخاب می

ۀ ادار هد کمردم و ضامن آن بودند. البته روشن است که این عده اشراف و بزرگان بودن
  ادشاهپت از یّابعشهرها بر ت ۀعهده داشتند. در روزگار پارتیان، سیاست ادارامور شهر را بر

 ۀمبارز ورونی دگرفتار تضادهای  ،شدندقرار داشت. شهرهایی که به شیوه پولیسی اداره می
-یفصل مورا حل و مراجعه به شاه، اختالفشان شدنلمتوسّبا شدید طبقاتی بودند که بیشتر 

 کردند. 
کته که ین نشهرها زیر فرمان و قدرت شاهان قرار داشتند. ا ۀدر روزگار ساسانیان هم

ا ور شهرهام شاهان در ۀآمدند و زمینه برای مداخلها رفته رفته به تابعیت شاهان درشهر
 -الدیمی شمشخاصه در قرن  -در آغاز پادشاهی ساسانیان خود واقعیتی است.  ،فراهم آمد
 قع رونقوارافتند. داری پدید آمد. شهرهای کهن نیز گسترز و رونق فراوان یشهرهای بسی
ه بسته ابوستد و بازرگانی و رشد شهرهای وهای دادصنعت، گسترز شاهراه بازرگانی و

اداری  ستگاهدرفتن نهادهای یونانی شهر، افزایش دخالت میاندستگاه اداری پادشاهی، از
ترین ز مهما ،های اقتصادی آنانتزرگانان و فعالیّ امور اصناف و با در زندگی شهری و

 .(76:1354 ،) اشرف ساسانیان است ۀهای دورویگگی
بسیاری از این شهرها به شهرهای شاهی بدل شدند. شهرهای شاهی از سوی شاهنشاه بنیان 

های شاه و یافتند و وابسته به او بودند. در بیشتر شهر های شاهی، کاخها و اقامتگاهمی
 (.218 :1377 ،)پیگو لوسکایاوی قرار داشتند ۀای خانواداعض
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یر زاحل مر ،بندی شودباستان مرحله ۀنشینی در دورباتوجه به آنچه گهشت، اگر شهر
 بدست خواهد آمد:

 شی.هخامن نشینی در زمان امپراطوری ماد و: دورۀ پیدایش شهر و رشد آرام شهرنخست  
به  ی یونانیگهاری شهرهای خود به سبک شهرهانبنیا بزرگ تاریخی و ۀتجرب ۀدوم: دور  

 نشینی در عهد سلوکی وپارتیان.رشد شتابان شهر دست فرمانروایان سلوکی و
 ۀدر دور توسح دولت مرکزی واردرآوردن شهرهای یونانیفرمانزیربه ۀسوم: دور  

 (.5. 1358)اشرف،  ساسانی
ن از ای جتماعی جامعه در هریکا –روشن است که ویگگیهای بنیادی ساختار اقتصادی 
 .ثیر بسیاری داشته است مراحل بر تعیین عناصر قدرت در شهرهای آن دوران ت

 مشروطيت تا با تان از پس دوران در  هرج قدرت عواصر. 2-2

وز خشهرهای کشور نیز دست ۀ ادارۀبا فروپاشی تشکیالت سیاسی ساسانیان، شیو
 سالم درافوذ ی وارد زندگی شهری ایران شد. با نتغییرات بسیاری گردید و قوانین اسالم
ست و م شکهدر  ،بودساسانیان به اوج خود رسیده ۀایران، نظام طبقاتی کهن که در دور
ی ی اسالماتورهایی که در دوران امپراما حکومت ،امتیازات اشرافی و طبقاتی از بین رفت

  .ردندکحیا به شکلی دیگر ا ی دیرین رایاقتدارگرا ۀهمان رابط ،در ایران تشکیل شدند
کومت ی حواقع نوعسلجوقیان، در ها غزنویان وآن ۀهای اموی و عباسی و در ادامحکومت

توان ا میوران رمانده از آن دجایسلطنتی با پوشش مههبی بودند. آثار ادبی و تاریخی به
ی فنون دی حتثار، در موارآنمای خصوصیات و باورهای آن زمان دانست. در این مامآینه ت
 امور کشور به طور دقیق منعکس شده است. ۀادار
ور ام دارۀوۀ ااستان از نظر ساختار سیاسی و نحمجموع بارزترین ویگگی جامعه ایران بدر

ار گیری، تقویت و تداوم نظام اقتدارگرایی است که در ساختملی و شهری، شکل
نند هایی ماند. حتی در دورهاها، مردم نقش و جایگاهی نداشتهمراتبی قدرت آنسلسله
رت وجود نداشت و کشور به صو های سوم و چهارم هجری که قدرت مرکزی واحدیقرن
رت ه صوبو  تراختار اقتدارگرا در واحدهای کوچکهمان س ،شدالطوایفی اداره میملو 

ان دور های مقتدر و متمرکز و چه درواقع چه در دوران دولتپراکنده حاکم بود. در
ها و یگیرگهار در تصمیم ثیرملو  الطوایفی، جامعه دارای نقشی ت ۀهای پراکندحکومت

 (.53: 1381پور. )بر نداشته است ادارۀ امور ملی و محلی
دی و انتظامی هر موران محلی و دولتی امور اجتماعی، اقتصا ای از مدر این دوران عده
. ای داشتندف و مسئولیتهای ویگهلیکردند و هر یک از آنها وظایف، تکاشهر را اداره می
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ها دوره ۀشهرها و تعداد مسئوالن وتکالیف هر یک از آنها در هم مدیریّتتشکیالت 
یکسان نبود ودر هر دوره، حتی در مناطق گوناگون با یکدیگر تفاوت داشت. در این 

لی کز ایاالت، واکرد. در مرحاکم شهر را حکومت مرکزی معّین میموقعیت  دوران مقام و
نواحی و  تر که مرکز اداری والیات وکردند و در شهرهای کوچکو حکام حکومت می

زاده، )سلطان گماردندهای ایالتی حاکمانی بر آنها میمتتر بودند، حکوهای کوچکبخش

1365 :28) 
ر وه زیتوان به چهار گردر این دوران می را مجموع، تشکیالت نظام قدرت شهریدر

 تقسیم کرد:
ر یا امی اکمح ۀتحت نفوذ آن که بر عهد ۀی شهر و منطقامنّیتور اداری، سیاسی والف(ام
 شهر بود.

 یانکدخدا رئیس شهر، کالنتر و ۀب( امور اجتماعی، اقتصادی وخدماتی که برعهد
 ها بود.محله

 داروغه بود. عسس و ۀج( امور انتظامی شهر که به عهد
 امور قضایی که مسئولیت آن با قضات بود. د(

 ظامیان،ان، نشهری آن روزگار، باید به روحانی مدیریّتر قدرت در از دیگر عناصر مؤثّ
اردی ر مودتوانستند شاهزادگان و وابستگان به شخد حاکم و شاه اشاره کرد. اینان می

ن تا زما د کهتصمیمات اداری را به سود خود تغییر دهند. این بررسی مختصر، نشان می ده
-صمیمت ۀشهر نداشتند و همۀ و ادار مدیریّتیچ جایگاهی در مشروطیت، شهروندان ه

 شد. میون اعتنا به خواست آنان گرفتهها بدگیری
مشروطیت از پس شهری قدرت عناصر. 3-2  

ت اجرایی شهری در ایران مشخصات و ماهیّ حاکمیّتبه طور کلی تا انقالب مشروطه 
عوامل و متغیرهای سیاسی و اجتماعی و  بهتوجهای بااگرچه در هر دوره .اندیکسانی داشته

-اند ولی علیهای سازمانی متفاوتی داشتههمچنین اهداف حکومتی، عناوین و چارچوب

رغم این تفاوتهای ظاهری که در فرم و عنوان تشکیالتی آنها وجود داشت، معهها از نظر 
ی ایران تا شهر حاکمیّتنهایت نظام اند. درت وظایف مشابه بودههدف و کیفیّ  ا،محتو

گیری از امکانات جامعه، عوامل سازمانی و انقالب مشروطیت کالی و در تمام وجوه با بهره
و به مقتضای  گرفتندکار میهاداری را در جهت حفظ حکومت و حراست از موقعیت آن ب

 حاکمیّتکه نظام ایگونهبه  اندبرنده سالیق حکام و سالطین بودهشرایح و زمان پیش
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و یا  "ژاندارم"های حکومت ۀتوان در زمرران تا قبل از انقالب مشروطیت را میشهری ای
 (.607: 1374)محمدی، جای داد ،آنها، حفظ وضع موجود بود ۀکه هدف عمد "انتظامی"

و  سوالت جهانی از یکثیر تحوّ ایران تحت ت ۀصد سال پیش، جامعاز حدود یک
هنگی الت فرزمان با مبادرا آغاز کرد. همتغییرات درونی از سوی دیگر، دورانی جدید 
 ها و گسترزمهکردگان از اروپا، انتشار روزنامیان ایران و غرب، بازگشت نخستین تحصیل

لت و دو ۀهای عمومی، موجی در کشور پدید آمد که خواهان تعریفی تازه از رابطآگاهی
 ملت بود.

طلق مفروپاشی قدرت  ۀنت و تشکیل مجلس شورای ملی، زمیباظهور انقالب مشروطیّ
راهم ردم فمهای سیاسی حاکم و سویه میان نظامدیرینه و گسستن رابطه اقتدارگرا و یک

ان خو و حاکم یانی فرمانرواکامگهای متمادی با خوداز و برای قرنشد. ایرانیان که از دیر ب
ی که برخ هایی  خواستهطلیدندها و انتظاراتی دیگر از آنان میاینک خواسته ،بودندگرفته
 رسند.شدت تازه و امروزی به نظر میها پس از گهشت یک قرن بهاز آن

ور ه منظخواهان بهای اساسی مشروطهجمله خواستهیی وزیران ازبودن و پاسخگومسئول
 هنگام، آن مردمی که تا ۀواقعی در آن زمان بود. این درخواست برای تود ۀق مشروطتحقّ

ه و شگامانیار پیبس ،رعیتی بود –مسئوالن از جنس رابطه ارباب  رابطه آنان با زمامداران و
ود که بدهشها، موضوع دیگری نیز گنجانده اما در میان این درخواست ،نمودجسورانه می

و  حلیمامور  ۀرفت و چارچوب نوینی را برای اداراز حد یک تقاضای عمومی فراتر می
ود یت بنجمن محلی در هر ایالت و والکرد . هدف درخواست تشکیل اشهری پیشنهاد می

ری لوگیجتا در همه شهرها رشته کار در دست خود مردم باشد و از خودسری حکمرانان 
 (.215-214: 1359)کسروی، شود 

بخشید واز های ایالتی و والیتی، اختیارات گسترده به نهادهای محلی میقانون انجمن
ا رحلی امور م ۀمشارکت مردم در ادارقانونی  ۀطریق کاهش قدرت حکومت مرکزی، زمین

 دماتخها شامل وظایف حقوقی، مالی و کرد. طبق قانون، وظایف این انجمنفراهم می
 گردید.عمومی می

یه شکایاتی که از حکام ایاالت و والیات در صورت از نظر حقوقی، رسیدگی به کلّ 
چنین در جهت   هما بودهانجمن ۀعهد بر ،شدمشاهده رفتار خالف قانون آنان دریافت می

ها قادر به انعقاد قرار دادهای الزم در حدود  مقرر در قانون بهبود زندگی مردم، انجمن
بودند. از نظر خدمات عمومی نیز در این قانون دیدی جامع به همه مسائل اجتماعی وجود 

های نهخاداد با مریپهای ایالتی، قرارخانهکه رسیدگی به محاسبات مریپتاجایی  داشت
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سیس و اداره دارالعجز، کمک به ایجاد مدارس و مرمت آنها را  داراالیتام، ت ۀمتفرقه، ادار
 .(34: 1378)حسینی،  نیز مد نظر قرار داده بود

های مردم توانست پایهمجموع دوران پانزده ساله مشروطه، فرصتی مناسن بود که میدر
و  مور ملیۀ ارریق نظم جدیدی را در اداساالری را در جامعه ایران ایجاد کند و از آن ط

یا، پو وال های محلی فعّ. تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل انجمنشهری برقرار سازد
ای اهر دنیو مظ ساتسّؤخواهانه، استقبال مردم از قانونمندی، ایجاد مآزادیترویج گفتمان 

اریخ تدر  نظیریت بیاین موقع ۀها، از جمله عوامل سازندجدید نظیر مدارس و روزنامه
ز ارخی کشور بودند. اما عواملی مانند آشنایی بسیار محدود و اند  مردم و حتی ب

ان لی حاکماهمدپیشگامان مشروطه از مفهوم واقعی آن، اختالف نظر فراوان میان رهبران، ن
نبش را جهای شکست این ویگه انگلیس، زمینهقاجار با خواست مردم و دخالت بیگانگان به

 راهم کرد.ف
 پهلوج دورة در  هرج قدرت عواصر. 2-4

ا مصادف ب ست کها ایدوره ،ریزی شهری ایرانهای با اهمیت در برنامهیکی از دوره
 شهر ،دبا آغاز قرن جدی .رسیدن رضاخان پهلوی استقدرتتغییر حکومت قاجار و به

ۀ آن عمد شدن وجوهترایرانی به دوره ای جدید وارد می شود که با گهشت زمان و روشن
در  دیدیران جدید نام برد. آغاز قرن جدید دوران جتوان از آن به عنوان دوحتی می
دامات با اق از سالهای قبل های آنریزی شهری ایران پدید آمد که اگرچه زمینهبرنامه
 رسیدنرتقدهولی با ب ،خان امیرکبیر و همچنین انقالب مشروطیت آغاز شده بودتقیمیرزا
ی ریزحالت قطعی و مشخد پیدا کرد. برنامه« ساخت قدرت»خان و متمرکزشدن رضا

ا بسیج بیزی راین برنامه .ای بنا به سرشت خود، نوعی انضباط هنجاری استشهری و منطقه
 . (606: 1374)محمدی. کار داردمکان و معماری سرو

به شمار تحوالت اجتماعی ایران عطف مهمی در تاریخ  ۀدوران حکومت پهلوی نقط
 ۀتوان به دو دوره تقسیم کرد: دورل در روابح تولیدی میآید. این دوره را از نظر تحوّ می
و دوره دوم  داریرعیتی به روابح سرمایهگهار از روابح ارباب ۀ، مرحل1304-1341اول 
داری و تبدیل آن به روابح مسلح رشد و گسترز روابح سرمایه ۀ، مرحل1357-1342
  (.112: 1369ر )سوداگتولیدی 
رسد، نخستین که با ظهور رضاشاه آغاز و با سقوط او به پایان می 1300 - 1320 ۀدور

های شبه ها و آرماناستبداد و ترکین آن با روز یمرحله از چرخه درازمدت احیا
شهری به تبع  مدیریّتدر این نظام  (.44:1372)کاتوزیان است  1و شبه ناسیونالیستی مدرنیستی
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را در کالن سیاسی کشور، دولتی و متمرکز بود و شهرداری نقش کارگزار دولت  ساختار
ریزی شهری بر الگوهای برنامه (.113:1381 ،)مدنی پور کردمی خدمات رسانی شهری ایفا

شهری تحمیل  مدیریّتاساس تمایالت تجددگرایانه و مدرنیستی حاکمان دولت به نظام 
تغییر اساسی در نظام  ،عملوراهای اسالمی نیز دری و تشکیل ششد. وقوع انقالب اسالم

 اند.شهری کشور به وجود نیاورده مدیریّت
 عواصر قدرت  هرج در دوره پهلوج و بعد از آن

 هاج تاريخیدوره عواصر قدرت  هرج

 انجمن بلدیه

 هی ت اجرایی بلدیه ه.ز1286-1309

 کالنتر

 انجمن بلدیه
 ه.ز1309-1328

 رئیس اداره بلدیه

 انجمن شهر

 شهردار )مدیر شهر( 1328-1375

 معاون شهردار

 شورای شهر
 به بعد 1375

 شهردار )مدیر شهر(

 منبع : بررسی نگارنده

ایی در آغاز به قدرت رسیدن دولت پهلوی، دالیل متعددی برای گسترز تمرکز گر
عف ض ت،شروطیوجود داشت. نخست، شرایح ناپایدار سیاسی و اجتماعی ایران در دوره م

تقرار این اسمرج و ناامنی در نقاط مختلف کشور بود. بنابرودولت قاجار و گسترز هرج
تدر کز و مقتمرمیجاد دولتی و گسترز اقتدار دولت به سراسر سرزمین تنها از طریق ا امنیّت
کا به با ات رسیدن آنقدرتگری دولت و بهنظامی ۀروحی ،پهیر بود. عالوه بر اینامکان
 گیری را افزایش دهد.توانست میل به تمرکز در تصمیممی ،یروی نظامین

گامی دولت با تر، آغاز روندی نوگرایی در ایران و همها و از همه مهماما در ورای این
تحوالت پس از جنگ جهانی اول بود. این روند، ایجاد بازار یکپارچه و سراسری داخلی به 
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کرد. بنابراین دولت جدید به داری را ایجاب میرمایهمنظور ادغام آن در بازار جهانی س
ای و ایجاد بازار ملی یکپارچه اقدام کرد. پیامد این کار، ایجاد های منطقهسرکوب قدرت

ها( توسح مرکز، نظام اداری جدید بر مبنای انتصاب مسئوالن مناطق مختلف کشور )استان
مراتبی به جای همتایی بود سلسله ای و نظمهای بخشی به جای منطقهتکیه بر سازمان

 (.Amirahmadi,1986، به نقل از 71: 1377صرافی، )
تماعی اج  رگهار تغییراتی چند در ساختادوران حکومت رضا شاه از جهات بسیاری پایه

یی، روپااپایی ادارات جدید به سبک ایجاد نظام نو درآموزز رسمی، بر ایران گردید.
نظام  قانون دوین و اجرایصنعتی، احداث راه آهن سراسری، تهای ایجاد نخستین کارخانه

ان ین دوره در االتی بود کسیاسی از جمله تحوّ  –به همراه تمرکز شدید اداری  ...وظیفه و
 اتفا  افتاد.

ور ام رامور ملی و شهری، کنترل دولت مرکزی ب ۀگرایی در نظام ادارگسترز تمرکز
یان توانست مثری بود که میؤها، از عوامل میریگگهاشتن مردم از تصمیممحلی و کنار

ی و عتمادااما آن چه موجن افزایش بی ،اعتمادی ایجاد کنددولت و ملت بدبینی و بی
پس از  افزون دولت به درآمدهای نفتی بود.، اتکای روزگسترز شکاف بین این دو شد

ه مالی ب وابستگی آمدهای نفتی دولت، نه تنها آن را ازایش درافز 1320-1332سالهای 
ه آن امعه بجبی دولت و وابستگی آمتدریج بر حالت قیمبلکه به ،تولید جامعه رها کرد

 (.149: 1375)حبیبی  2افزود
 (359: 1378)حسینی، اداره امور محلی به تصوین رسید  ۀزمیندر این دوره قوانین زیر در

 1345بعدی آن  ۀو اصالحی 1334ها مصوب قانون شهرداری-
 1342ب های ده و اصالح امور اجتماعی وعمران دهات مصوتشکیالت انجمن ۀنامینآی-
 1349های شهرستان و استان در سال قانون تشکیل انجمن-

های قانونی برای مشارکت نهادها و دهنده ایجاد زمینهظاهر نشانقوانین فو  اگرچه در
دالیل مختلف این قوانین گیری بود، اما به های محلی برای مشارکت در تصمیمسازمان

گرایی و باعث دگرگونی اساسی در ساختار نظام اداره امور محلی نشد. تداوم میل به تمرکز
گرایی و زانبودن روند نوگرایی قدرت، درونکنترل دولت مرکزی بر نهادهای محلی، قطن

ایجاد نهادهای مردمی، سطحی بودن گسترز مردم ساالری و نبود عزم اساسی در 
تدریج گسترز شکاف میان . به3اری امور به مردم از جمله مهمترین این دالیل بودندواگه

نهایت به فروپاشی آن در  مشروعیت سیاسی، اجتماعی دولت و ددولت و جامعه به بحران 
های قانونی برای دهنده ایجاد زمینهچه در ظاهر نشانقوانین فو  اگرانجامید.  1357سال 
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گیری بود، اما به دالیل های محلی برای مشارکت در تصمیمنمشارکت نهادها و سازما
 مختلف این قوانین باعث دگرگونی اساسی در ساختار نظام اداره امور محلی نشد. 

 
 . عواصر قدرت  هرج پس از پيروزج انقالب ا المی 2-5

شور، قانون کو تغییر بنیادین نظام سیاسی  1357پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال 
ید ت ک شورایی کشور در سطح کشوری، استانی، شهری وروستایی ۀاساسی جدید بر ادار

 100ل ق اصاست ومطابچنانکه یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته  ورزید
گی، ی، فرهنهداشتهای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بقانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه

ر امو ۀاری، ادتوجه به مقتضیات محل، بااهی از طریق همکاری مردمرف آموزشی و سایر امور
، خش، شهره، بهر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای د

 د.کننیگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب مشهرستان یا استان صورت می
 ۀعهدجمن شهر شد و وظایفی که بردر سطح شهرها، شورای اسالمی شهر جایگزین ان

، می ایرانی اسال) قانون اساسی جمهوراین انجمن بود بر عهده شورای اسالمی شهر گهاشته شد 

،1370 :51.)

ب اساس الیحه تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابر
ا بهای در شهرشورای اسالمی شهر و صدور حکم آن  تخاب شهردار برعهدۀشهرداران، ان

ور وزیر کش ۀاستاندار و در شهرهای بزرگتر برعهد ۀهزار نفر بر عهد200جمعیت کمتر از 
نتخابات ساله، مانع برگزاری ا 8مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی  شد. مسائل وگهاشته

ظایف وقانون تشکیالت،  1375اما خوشبختانه در سال  ،شوراهای اسالمی شهر گردید
داد به ل خری اسالمی کشور و انتخاب شهرداران در جلسه روز شنبه اووانتخابات شوراها

 یید شورای نگهبان رسید و در تاریخ تبه سپس  تصوین مجلس شورای اسالمی و
ین حال، اایناجرا به وزارت کشور ابالغ شد. بااز طرف رئیس جمهوری برای  11/4/1375

س خاتمی به عنوان رئی شوراها پا نگرفتند تا اینکه پس از انتخاب سید محمد
وی ررغم مشکالت بسیاری که فرا وزارت کشور با تصمیمی قاطعانه و به جمهوری،

برگزار  1377داشت، انتخابات شوراهای اسالمی شهر وروستا را در هفتم اسفند ماه سال 
 کار کردند.هکرد و اولین نمایندگان شوراها در این زمان آغاز ب

با وجود جنگ تحمیلی ومشکالت اقتصادی  1375تا  1358مجموع، در فاصله سالهای در
های تعداد شهرداری 1375شهرداری جدید در کشور ت سیس شد. در سال  167تعداد 
های مالی شدن حمایتی رسید و از تحوالت مهم این دوره،کاستهشهردار 650کشور به 
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کی ود متّ ست و شهرداری ها مجبور شدند به منابع داخلی خا هادولت از شهرداری
رغم استقرار یک حکومت جمهوری در ایران، تغییر پس از انقالب اسالمی به  شوند.

-شهری به وجود نیامده بود. تشکیل شوراهای شهر اولین و مهم مدیریّتاساسی در ساختار 

-شهری در ایران بوده مدیریّتدادن به نظام ترین گام در راه رفع موانع مهکور و مشروعیت

رغم وجود محمل قانونی و امور شهری در کشور، علی مدیریّت»این  است. با وجود
شده )و تشکیل شوراهای اسالمی شهرها(، به دلیل عدم ]وجود[ بینیهای پیشسیاست
کی و متّ مدیریّتهای کارآمد برای جلن مشارکت مردم، همچنان به صورت مکانیسم

 (.1378:265ه.سازمان برنامه و بودج«)معطوف به مرکز باقی مانده است

انات امک ۀاست برای نیل به اهداف، همدر اصل سوم قانون اساسی به دولت توصیه شده
رنوشت یین سمشارکت عامه مردم در تع»خود را برای اموری به کار برد که یکی از انها 

اهای اع شورخویش است. در اصل هفتم قانون، انو« سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ور ر کشامو ۀگیری و ادارتان، شهر، محل بخش و روستا از ارکان تصمیماستان، شهرس

 محسوب شده اند. 
های اجتماعی، پیشبرد سریع برنامه»... هدف از تشکیل شوراها  صد،در اصل یک

ی مردم مکارهاقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق 
ی ی و همکارمین قسح اسالم به منظور ت»چهارم صدواصل یکاساس است. برقید شده....« 

و  نعتیصها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، در تهیه برنامه
ا ن واحدهی ایها شوراهای مرکن از نمایندگان اعضاورزی، اداری، خدماتی و مانند اینکشا

 «شود...تشکیل می
و  مدیریّتت نسبتا زیاد شوراها در ساختار د اهمیّچه از محتوای این اصول برمی آیآن
صد قانون چنین اصل یکهم بافت و بسیح کشور واما ساختار تک ،ها استگیریتصمیم

گهاری و ت رسمی برای اعمال قدرت قانوندهد که شوراها فاقد صالحیّ اساسی نشان می
است. شوراها قائل نشده گونه اقتدار سیاسی برایسیاسی هستند در واقع قانون اساسی هیچ

عمده امور اقتصادی، طورغیر سیاسی است و به  ت شوراها اصوالیطبق این قانون فعالیّ
توجه به در هم تنیدگی حال باعینگرد. دری، فرهنگی و رفاهی را در برمیاجتماعی، بهداشت

ها از هیری آنپ ثیرهای سیاسی و تاقتصادی و فرهنگی با فعالیت های اجتماعی،فعالیت
حس مشارکت شهروندان، تمرین  نقش شوراها در تقویت و برانگیختن ،یکدیگر
 (.98:  1377)گرجی، توان نادیده گرفت پهیری را نمیساالری و جامعهمردم
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انتخاب  وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و ،قانون تشکیالت» 1375در سال 
فعالیت  ۀوردنخستین  1378ن رسید و در سال پس از چند بار بازنگری به تصوی« شهرداران

حوالت اد تشوراهای شهر آغاز شد. بنابراین پس از انقالب با وجود تغییر دولت و ایج
د یجاد نشری اامور شه ۀگیری و ادارگسترده در نظام سیاسی کشور، تغییری در نظام تصمیم

  :1377، مروا)کا ماند و این بخش از نظام حکومتی فاقد مشروعیت و پهیرز اجتماعی باقی
8.) 

-در این قانون در تنظیم وظایف و اختیارات شوراهای شهر احتیاط فراوان به کار رفته

ها این قید و شرط .استکه بیشتر اختیارات شوراها با قید و شرط همراه شدهطوریاست، به
ایی و های اجرشامل ضرورت هماهنگی و همکاری شوراها با  مسئوالن و دستگاه عمدتای

 ،های اجرایی بر شوراهاست. بدین ترتین طبق این قانونهمچنین نظارت و کنترل دستگاه
توان اند. با این وصف نمیها و مراجع اداری و دولتی وابسته شدهبه دستگاه شوراها عمالی

گیری و چون هماهنگی، همکاری، موافقت، پیهای غیر مستقلی همتظار داشت روزان
واقع قانون درگری شوراها منجر شود. الل، آزادی اراده، ابتکار و آفرینشنظایر آن به استق

:  1377)گرجی،  استکید کرده زدایی ترکزاهمیت تمهای شکلی و کمموجود بیشتر بر جنبه
99.) 

 عواصر قدرت  هرج بعد از انقالب

  طوح قدرت عواصر قدرت

 وزارت کشور

 سطح ملی
 وزارت مسکن و شهرسازی

 لی شهرسازی و معماریشورای عا

 های کشورسازمان شهرداری

 استانداری

 

 سطح استانی

 هادفترهای مهندسی)فنی(استانداری

 ریزی و شهرسازی استانبرنامهشوراهای اداری 

سیس شورای عالی  پنج قانون ت ۀکمیسیون ماد

 شهرسازی و معماری ایران

مین استان و شوراهایی مانند شورای  شورای ت
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 ، کمیسیون نظارتکترافی

 فرمانداری
 سطح شهری )محلی(

 مدیران شهرداری و شوراهای شهر و محلی 

 منبع : بررسی نگارنده

 ،ظارتینرات به همین دلیل، شوراها طبق قانون موجود و با این سطح از وظایف و اختیا
اسی سی ارن امر به ساختشوند تا شورای شهر. علت ایبیشتر شورای شهرداری محسوب می

 حکومت ای از سطح ملیا شاخهنشناختن سطح محلی به عنوان شعبه یرسمیتحاکم و به
 اندشدهنناختهگیری به رسمیت شنتیجه شوراها نیز به عنوان یک سطح تصمیمگردد، دربرمی

 (.16 :1379)کاظمیان، 
و پس  1358مجموع، بررسی سیر تحول جایگاه شوراها از زمان تصوین قانون اساسی در

وین ن تا تصآهای مختلف و سپس بازنگری 1361از آن تصوین قانون اجرایی در سال 
راها اختیار شو حاکی از افزایش احتیاط و ابهام و کاستن از اقتدار و 1375قانون اجرایی 

ک یت و شوراهاى اسالمى شهر و روستا عامل توزیع قدرت در همه نقاط کشور اس است.
اال بیین به ز پاز و از باال به پایین به یک قدرت غیرمتمرکز و افرصت است که قدرت متمرک

وراها شهشته گ ۀدور دو ساالرى اجتماعى در شورا نهفته است. قطعایتبدیل شود. اوج مردم
وشن ررا  ل قانونىچراغ روشنگرى است که مسیر آینده این تشکّ ،شدهو تجارب اندوخته

 کند.یم
هیت اف و مامسئولیت، اهد ۀثر شهری با توجه به حیطؤمگران کلی نهادها و کنشطورهب

غیر  هایعمومی، نهاد -دولتی، نهادهای حکومتی -آنها، به پنج دسته نهادهای حکومتی
 المللی قابل تقسیم هستند.   دولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای بین

 را در تاکمیّحل اعما اشاره به نهادهایی دارند که وظیفۀدولتی  -نهادهای حکومتی -الف
ارند. درعهدهبریزی و اجرا گهاری، برنامهسیاست ۀهای مختلف در سه عرصکشور در  پهنه

 شوند.این نهادها به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می
د محدو قدرت آنها ۀگیرند که حیطمیعمومی نهادهایی را دربر -حکومتینهادهای  -ب

ک راتیین است و عناصری از آنها بر اساس رویه دمکبه قلمرو مشخصی از پهنه سرزم
 -متیای حکوهسازمان ۀها در کشور ایران از زمرشوند. برای نمونه شهرداریانتخاب می

 شوند.عمومی محسوب می
شوند که بدون دخالت هایی را شامل میها و تشکلنهادهای غیر دولتی، سازمان -ج
 ۀگهاری یا ارائثیر بر سیاستت مین رفاه،  انند تبرخی از اهداف عمومی م ،گران دولتیکنش
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ها داوطلبانه و کردن در این سازمانطورمعمول کارکنند. بهخدمات غیر انتفاعی را دنبال می
 بدون دریافت دستمزد صورت می گیرد.

ط مربو اساس قوانین و مقرراتهایی هستند که برنهادهای بخش خصوصی، سازمان  -د
. د استو هدف اصلی آنها کسن سو اندقانون تجارت شکل گرفته به کسن و کار مانند

 شوند. اصلی تولیدی و خدماتی تقسیم می ۀآنها به دو دست
اساس توافقات میان دولت یک کشور هایی هستند که برالمللی نیز سازماننهادهای بین -ه

، « زمان ملل متحدسا»المللی مانند های بینهای کشورهای دیگر یا سازمانبا دولت یا دولت
 ( .149 :1385 ،)آخوندی و دیگرانت دارند در خا  یک کشور فعالیّ

 بودج. ت ليل و  مع2-6

رایی ت اجشهری در ایران مشخصات و ماهیّ حاکمّیتکلی تا انقالب مشروطه طوربه
 ی واجتماع ویاسی سرهای ه به عوامل و متغیّ ای با توجّ اگرچه در هر دوره .اندیکسانی داشته

-یلی علو ،اندهای سازمانی متفاوتی داشتههمچنین اهداف حکومتی، عناوین و چارچوب
 از نظر عههارغم این تفاوتهای ظاهری که در فرم و عنوان تشکیالتی آنها وجود داشت، م

ن تا ایرا شهری حاکمّیتنهایت نظام اند. درمشابه بوده ،ت وظایفهدف و کیفیّ  ،امحتو
 وازمانی وامل سگیری از امکانات جامعه، عدر تمام وجوه با بهرهانقالب مشروطیت کالی و 

ای ه مقتضو ب گرفتندمیکارهت آن باداری را در جهت حفظ حکومت و حراست از موقعیّ
 شهری یّتحاکمام که نظایگونهاند، بهشرایح و زمان پیشبرنده سالیق حکام و سالطین بوده

 «امیانتظ»" و یا «ژاندارم»حکومتهای  ۀتوان در زمریایران تا قبل از انقالب مشروطیت را م
ول جای داد. با انقالب مشروطه و شم ،آنها، حفظ وضع موجود بود ۀکه هدف عمد

 ظامی یای انتهادولت ۀتدریج از مرحلنظام حکومتی به ،امور کشور ۀقانونگهاری بر ادار
ل این تحوّ تبعیافت و بهای تغییر های برنامههای حفظ وضع موجود به سوی دولتدولت

-رنامهبای به مدیر اجر ،های دولتی که بیانگر تبلور قدرت سیاسی دولت بودنقش سازمان

 های تغییر یافت.
نابرابرخواهانه و » های قدرت بریم که واکنش به این نکته پی می با تحلیل مفاهیم قدرت  

هم از باال به پایین و هم از پایین  قدرت پیش از اینکه کاالیی باشد که و اینکه« تغییرپهیرنده
در  مدیریّتحکایت پیوند مابین قدرت و کند فرایندی مناسباتی است. به باال حرکت می

قدرت  نشان از این دارد که ساختار تک محوری ،شهرها با توجه به بررسی ادبیات مربوطه
شهری  مدیریّت است.معاصر انجامیده ۀگرایی قدرت در دوردر دوره های گهشته به تکثّر

است. این تجدید ساختار ی از این ساختار همواره خود را تجدید ساختار نمودهسنیز با ت 
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هایی مشروطیت به بعد رخ داده و خلل و توقف ۀاگرچه در کشور ما با کمی ت خیر از دور
شهر مدیریّت است. بر این اساس علم اما راه خود را پیوسته ادامه داده هنیز در آن ایجاد شد

نفع های ذیشهرها به سمت استفاده از تمامی توان گروه ۀی اداراخیر به عنوان متولّ  ۀدر سد
و دولت به  حاکمیّتای قدرت هستهها از ساختار تکاست. این گروهدر شهرها پیش رفته

ای شهری تبدیل های حاشیهمدنی، بخش خصوصی، گروه ۀر مردم و جامعساختار متکثّ
جهانی نشان از  ۀگسترد ۀشده در ارتباطات جهانی و شبکبه تغییرات ایجاداند. نگاهی شده

این دارد که شهرها به عنوان مرکز فرماندهی تجارت و ارتباط جهانی بایستی عالوه  بر 
-در رقابت جهانی بر سر جهب سرمایه نیز داشته را خود ۀتوان عرض ،ت مین نیازهای محلی

کننده نیازهای شهرها به طور خاص بایستی هم ت مینکالن مدیریّتبنابراین شهرها و   باشند
نوعی رابطه و پیوندی منطقی هم به ،محلی باشند، هم نیازهای رقابتی جهانی را مرتفع سازند

 بین ساختارهای محلی و جهانی ایجاد نمایند.
 
 گيرج نتيجم. 3

کنیم که یبا توجه به بررسی عناصر قدرت شهری در اداور گهشته و حال، مشاهده م
شهر و عناصر قدرت شهری دچار یکسری تغییر وتحوالت  ،گهاریمهرچه به جلو قدم می

شهر دچار یک نوع   در مواقعی نیز الت به نفع شهر بوده وگردد که در مواقعی این تحوّ می
شهری  ۀهای توسعطرح ۀریزی شهری و تهیاست. نظام برنامهبحران گردیده سردرگمی و
ر از ساالرانه و به نوعی مت ثّدیوان –ریزی متمرکز دولتی از نظام کالن برنامه در ایران مت ثر
رغم امور شهری کشور، علی مدیریّتبنابراین عناصر قدرت شهری در   نظام رانتی است

به  و تشکیل شوراهای اسالمی شهرها،شده بینیهای پیشوجود محمل قانونی و سیاست
آمد برای جلن مشارکت مردم، همچنان به صورت های کاردلیل عدم وجود مکانیسم

عناصر قدرت در ساختار  .استکی و معطوف به عناصر قدرت مرکز باقی ماندهمتّ مدیریّت
کالن توسعه کشور،  مدیریّتهای ساختاری شهری کشور نیز دارای همان ویگگی مدیریّت

برای  نیستی است.ت شبه مدریعنی تمرکز دولتی، گستردگی و بوروکراتیک ناشی از ماهیّ
 مدیریّتباشد. در این ساختار نه تنها امکان تغییر این روند نیاز به تجدید ساختار دولت می

ها و توسعه شهری میسر نیست، بلکه در آن برنامه برنامه حّققواحد محلی و مشارکتی و ت
ریزی  و برنامه مدیریّتهای خرد و کالن متعددی در سلسله مراتن باال به پائین فرآیند 

و توسعه شهری کشور، ابزار کنترل  مدیریّتشهری وجود دارند که به جای ایجاد انتظام در 
و اعمال منویات دولت مرکزی هستند. بر این اساس، عوامل نهادی و غیرنهادی )رسمی و 
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، به طور مستقیم و غیرمستقیم حاکمیّتغیررسمی( دولتی و بخش خصوصی ذی نفوذ در 
شهری بیشترین نقش و ت ثیر را دارند. در این فرآیند اراده و  یریّتمددر سرتاسر فرآیند 

فراقانونی، تغییر مستمر و تدریجی و گاه یکبار یا کنارگهاشتگی و بی اعتباری  حاکمّیت
نهایتای  کل نتیجه و تولید برنامه ریزی، یعنی برنامه های توسعه شهری را موجن می شود.

شهری در سلسله مراتن قدرت موجن عدم  فقدان جایگاه مشخد مدیران و عناصر
ای و محلی موجن شده اداره استقالل مدیریت شهری گردیده و در سه سطح ملی ، منطقه

شهر تحت ت ثیر فرایندهای قدرت بیرونی قرار گیرند و توسعه شهر با مشکالت عدیده 
داشته و  مدیریتی مواجه شود این در حالیست که این روند در دوره معاصر روند افزایشی

  اند.شهرها با چالشهای فراوانی روبرو شده
 

 هايادا ت
قاجاریه  صوصایخصفویه،  ٔ  سیاسی ایران به سمت نظام سرمایه داری که از دوره -. روند تحول نظام اجتماعی 1

در دوره  (ایه داری)سرم آغاز شده بود، در زمان پهلوی تشدید شد. نظام سنتی ایران با تلفیقی از مؤلفه های مدرنیسم

ارتش  ظیم نفتی،های عپهلوی، منتهی به نظام جدید شبه مدرنیستی دولتی با تحکیم استبداد سنتی بر پایه های درآمد

را، لطنتی نوگداد سمدرن و دستگاه دیوانساالری گسترده گردید. به طور کلی، عدم پایگاه )مشروعیت( مردمی، استب

 ای سرمایهگگی هایه داری دولتی و وابستگی به امپریالیسم از ویگسترز سرطانی نهادهای سرکوب گر دولتی، سرم

 (.117  114: 1369داری ایران در این دوره است )سوداگر 

گه در روستاها شود طلبکار شدن مردم از دولت به ویو بعد از آن محسوب می 1340نکته ای که پدیده دهه  .2

صالحات یرد. از اان بگت از نظر روستاییان آمده بود چیزی از آنرفاست... تا قبل از اصالحات ارضی هر کس به ده می

 د وی، اینفرزن رفت تعبیر این بود که آمده است چیزی بدهد... همان روستایی یاارضی به بعد هر کس به ده می

 (10: 1378سیاست را در شهر دنبال کرد )طالن، 

های مشارکتی ازمانها و سان را به قبرستانی از تعاونی. به قول یکی از استادان دانشگاه سوربن فرانسه، شاه ایر3

و مه عضههای سیاسی شرکت داشتند، تبدیل کرده بود. زیرا ظاهرا همه مردم عضو حزب بودند و در فعالیت

ز این ا کیاما در هیچ  های مختلف بودند، همه خانه انصاف داشتند.، همه شهرها دارای شورای شهر بودند و ...تعاونی

 .(99: 1378ات، مشارکت واقعی مردم وجود نداشت )طالن. موسس
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چکيده

هررم و یکرری از منرراطق م عنوانبررهخررود همررواره  پرفرازونشررینفررارس در طررول ترراریخ  خلرریج 
شررورها کای قرررار داشررته اسررت. ایررن ای و فرررا منطقررههای منطقررهکشررور موردتوجررهاسررتراتگیک 

 ء بخشررند.خررویش را در ایررن منطقرره ارتقررا سیاسرری و اقتصررادیاند جایگرراه همررواره سررعی داشررته
 المللررری گردیرررد. رقابرررتفرررارس صرررحنه رقابرررت بین م، خلررریج 1907ترررا  1820های سرررال در

 خلرریجدر  بیسررتم ۀنرروزدهم و اوایررل سررد ۀدر سررد جهررانی عنوان دو قرردرتبرره انگلسررتان و روسرریه
 .اسررتاز ترراریخ تحرروالت سیاسرری، اجتمرراعی و اقتصررادی ایررن منطقرره فررارس بخررش مهمرری 

فرارس در  خلریجچره عرواملی سربن شرد ئله اسرت کره هدف ایرن پرگوهش پررداختن بره ایرن مسر
گررردد.  انگلسررتان و روسرریه سیاسرری و اقتصررادی م. صررحنه رقابررت 1907تررا  1820های سررال طرری

ه گوهشری و برکره برا اسرتناد بره منرابع اصرلی و پ شروددر راسرتای پاسرخ بره ایرن سرؤال ترالز مری
ه رسرد کره برا توجره برمی شیوه توصریفی و تحلیلری موضروع مرورد بررسری قررار گیررد و بره نظرر

در  فررارس و نزدیکرری آن برره هنررد، باعررث گردیررد کرره انگلسررتان موقعیررت ژئوپلیتیررک خلرریج
یابی برره تهرا در راسررتای دسرراسرتای حفرظ منررافع سیاسری و نظررامی خرود در ایرن منطقرره و روس

و  یررن منطقررهکرره نهایتررای بررا تسررلح کامررل انگلرریس بررر امنررافع جدیررد، برره رقابررت جرردی پرداخترره، 
 م به پایان آمد. 1907ها از آن در سال روج روسخ
 
 .فارس رقابت، استعمار انگلیس، روسیه، خلیج :کليدج هاجهواژ
 

                                                           

 12/06/1396 :مقاله نهایی یرزپه تاریخ               24/01/1396: مقاله دریافت تاریخ 
 bahmanzeinali@gmail.com           :مسئول هنویسندنشانی پست الکترونیک 

ا تاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان .1

 دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان. 2

 کار وا ی ار د مطالعات خليج آار  از دانشگاه اصفهان. 3
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 مممقدّ .1
 سیا،ترین مناطق آجهابجهان و از زیباترین،  هایراهترین آبخلیج فارس یکی از مهم 
 ومنبع اقتصادی  تریناساسیترین و مهم عنوانبهخلیج فارس  .باشدمی غرب آسیا ویگهبه

ته چندین کشور مهم منطقه شناخانسان و  هامیلیوناصلی رفاه و آسایش  ۀسرچشم
بخصوص بعد از کشف و استخراج و فروز نفت، چندین کشور از نظر   استشده

مین وجود ه شایداند. گردیده محصولاقتصادی وحیات اجتماعی و... فقح وابسته به این 
باعث  فارس منابع سرشار دریایی و موقعیت استراتگیک خلیج ی،ادادخد یهاثروتمنابع و 

 طقه ومنی امپریالیستی و استعماری فراکشورهاو  هاابرقدرتشده که در طول تاریخ 
ای دوخته و همواره بر نظیریبراه تاریخی ی منطقه چشم طمع به این آبهاقدرت

 یکشورها خلق نمایند.را  هایییدشوارو  هایسخت ،کشورهای ساحل خلیج فارس
 بهبلکه اند، کردهینمرا تعقین  این منطقهتنها هدف اقتصادی در  یو استعمارامپریالیستی 

 اند.ودهباسی چون ایدئولوژیکی، نظامی، مههبی، فرهنگی و سی اهداف فرا اقتصادی، دنبال
 بيان مسئلم.  رح و 1-1

ل فارس به اوای و خلیج آسیاجنوب غربی در  انگلیس و روسیهحضور استعماری  ۀسابق 
یه، دولت های ایران با روسجنگ ۀبحبوح م در 1820های گردد. در سالنوزدهم برمیقرن 

ا ب ،نموده فارس را اشغال خلیجمبارزه با دزدان دریایی سواحل جنوبی  ۀانگلستان به بهان
وره د لهازجمامضا کرد. اگرچه در دوران گهشته  الحمایگیتحتحکام محلی قرارداد 

رکزی مولت دها در ایران حضور داشتند اما در آن زمان به علت اقتدار انگلیسی ،صفویه
نگ با طر جدر زمان قاجاریه و تضعیف ایران به خا .فقح به کار تجارت اشتغال داشتند

فارس که  برخی مناطق خلیججهت اشغال نظامی  ،آمدهپیشانگلستان از فرصت  ،روسیه
 بودند، استفاده کرد.تحت نفوذ ایران 

انگلستان حضور روسیه را در  ،دوم قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری ۀدر نیم 
برای  نیز هاروس. کردفارس با دقت و وسواس خاصی دنبال می خلیجیگه در وبه ایران

و گرم و آزاد جهان و هندوستان تمام تالششان این بود که از راه ایران  یهادسترسی به آب
 ۀفارس راه یابند و با توجه به اوضاع سیاسی ایران و انعقاد معاهد عثمانی به خلیج

که نفوذ روسیه را در ایران دوچندان کرده بود، تحقق این امر دور از دسترس  یاچترکمن
فارس و دسترسی به آن را برای  خلیج ،انگلستان درصدد بود به هر قیمتی که شدهاما نبود  
عنوان دریای محدود کند و همچنان آن را به و بعدها آلمان روسیه ۀازجمل هالتسایر دو

انگلستان برای  وجودینبیستم نگه دارد. باا سدۀنوزدهم و اوایل  ۀدر سد تحت نفوذ خود
سیاسی و  هاییتفعالیت تجارتی سایر کشورهای اروپایی محدودیتی قائل نبود اما فعال
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مردان آلمان و روسیه همواره با واکنش جدی دولت یگهواروپایی، به یهانظامی قدرت
 هاییتحتی برای جلوگیری از فعال هایسی. انگلشدیانگلیس در هند و لندن مواجه م
 .فارس از جنگ ابایی نداشتند سیاسی و نظامی سایر دول در خلیج

ده ش تانیابری ها در ایران به حدی موجن نگرانی دولتمرداناواخر قرن نوزدهم نفوذ روس 
 نگلستانام افارس بارها در مجلس عو نفوذ روسیه در خلیج ۀبود که مسئله ایران و توسع

فاعی سپر د عنوانبهدر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  این منطقهمطرح گردید. 
یا بریتان براینفت و برخی مسائل راهبردی دیگر،  منابعارتباطات و کانون هندوستان، 

 فارس خلیجبا روسیه در  رقابت دولت انگلیس ۀشت و همین امر زمیناهمیت حیاتی دا
ز آن در اها ستسلح کامل انگلیس بر این منطقه و خروج رو با یتاینهارقابتی که   گردید
 م به پایان آمد. 1907سال 

 پيشيوة پژوهش. 1-2
رت صو فارس خلیجنقش انگلیس در  درزمینۀزیادی  هایپگوهشتاکنون تحقیقات و    

گلیس با ان سیاسی و اقتصادی هایرقابتنقش زیادی که روسیه در  باوجودگرفته است ولی 
ه ین زمینااست، در داشته فارس خلیجالت بیستم در تحوّ سدۀابتدای  نوزدهم و ۀسد در

 رستان دهای روسیه و انگلپیرامون رقابتاز طرفی است. تحقیق مستقلی صورت نگرفته
وند پگوهشی که ر اما استهای متعددی صورت گرفتهپگوهش نیز فارس خلیجایران و 
. است نشدهانجام ،باشدرا بررسی کرده م 1905تا  1820این دو قدرت را از سال  رقابت
های مستقلی در های این دو دولت، پگوهشو رقابت فارس خلیجدر موضوع وجود بااین

  ها در دست است.های از کتابقالن مقاله و یا بخش
  تالز برای ایجاد پایگاه فارس خلیجرقابت روسیه و انگلستان در »آثار مقاله  این ازجملۀ
با متمرکز شدن بر تالز  احمدی است که نویسند اهللفرج ۀنوشت «م(1907- 1890دریایی )

 1907تا  1820ها در بازه زمانی های آناین دو کشور برای ایجاد پایگاه دریایی، به رقابت
 خلیجو روند رقابت سیاسی و اقتصادی دو کشور در  هازمینهو از پرداختن به  زدپردامی
رقابت استعمار روس و انگلیس برای »با عنوان  کند. مقاله دیگرعبور می سرعتبه فارس

و نویسنده در این  شدهتدوینزاده پیروز مجتهد است که توسح «فارس خلیجاشغال جزایر 
 خلیجاشغال  به تالز انگلستان برای عمدتای منتشرشده،از اسناد با استناد به بخشی  مقاله
ها نشده است. مقاله دیگر با به رقابت روس ایاشارهله اعنوان مق برخالفپرداخته و  فارس
 محمدحسن ۀنوشت ،«بیستم سدۀروس و انگلیس در اوایل  یهارقابتدر  فارس خلیج» عنوان
دهه نخست قرن بیستم پرداخته  هایسالبه تحوالت  تایعمد ازمقالهاست که نویسنده در  نیا
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 در نیمه اول قرن نوزدهم فارس خلیجرقابت روس و انگلیس در  گیریشکل هایزمینهو به 
 است.اشاره نکرده

 کلیدواژه ها، تاکنون پگوهش مستقلی، با محوریت ونمونه از پگوهش این وجود با    
له حاضر و مقا صورت نپهیرفته است 1907تا  1820ها در بازده زمانی بین آن« رقابت»

 یجخل ویگهبه ،روسیه در جنوب غربی آسیا تالز دارد تا به بررسی اهداف انگلستان و
ن حضور که پایا 1905ایران و روس است تا  هایجنگکه شروع م  1820از تاریخ  فارس
ردازد. پلیلی بتوصیفی و تحۀ با استناد به منابع اصلی و به شیو است فارس خلیجدر  هاروس

ابت صورت ویگه رقاهمیت این مقاله در مقایسه با تحقیقات پیشین در این است که به
فارس  یجرا در خل م 1907تا  1820های روس و انگلیس در فاصله سال سیاسی و اقتصادی

یل تحل وفارس مورد بررسی  های ایران و روس و تحوالت خلیجرا با ت کید ت ثیر جنگ
 دهد.قرار می

 ت پژوهشترورت و اهميّ  .1-3

و  اسی آندر عصر حاضر، جغرافیای سی فارس خلیجبا توجه به اهمیت منطقه راهبردی  
مان زبه  الت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن، پرداختنهای خارجی در تحوّت ثیر قدرت

یل امکان تحل ارسف خلیجویگه انگلستان و روسیه در های خارجی بهقدرتحضور و تعامل 
اهم های خارجی را فرویگه ت ثیر سیاست قدرتبه ،درست تحوالت امروز این منطقه

ا ت 1820ای هسال تحلیل علمی تعامل رقابتی انگلستان و روسیه در فاصله بنابراین نماید می
 تواندیبوده است، م فارس خلیجهای خارجی در م که یکی از ادوار رقابت قدرت 1907
 .ایدکار نمدر این منطقه آشرا  های محلیالت بعدی، ازجمله ساختار قدرتهای تحوّریشه
یه و روس سیاسی و اقتصادی رقابت تحلیل و پگوهش حاضر، کوششی است برای بررسی 

سیاسی  صادی وو پیامدهای این رقابت بر ساختار اقت قاجار عصر در فارس خلیجانگلیس در 
رار زیر ق . اساس این پگوهش بر طرح پرسشفارس خلیج ویگه منطقهدو کشور مزبور، به

ابت صحنه رق در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فارس خلیجچه عواملی سبن شد تا  دارد:
ها روند نآپیشنهادی که بتوان بر مبنای  ۀفرضی و چالش بین انگلستان و روسیه گردد؟

ع سن منافکاست:  قرارازاینرائه کرد پگوهش را ادامه داد و پاسخ مناسبی برای این پرسش ا
صحنه رقابت  فارس خلیجکه باعث شد  ترین عاملی بودعمده سیاسی و اقتصادی

 .ویگه روسیه و انگلیس گرددهای اروپایی بهقدرت
 
 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

181 

 . ب ث و برر ی2
 آار  نفو  انگلستان در خليج. 2-1

رن قبه اوایل  رسفا خلیجحضور استعماری انگلیس در جنوب غربی آسیا و  ۀسابق 
 یجخلنوبی حل جمبارزه با دزدان دریایی سوا ۀگردد. دولت انگلستان به بهاننوزدهم بازمی

 ر دوراندرچه الحمایگی امضاء کرد. اگبا حکام محلی قرارداد تحت ،را اشغال نموده فارس
ولت دار دقتاعلت  ها در ایران نفوذ داشتند اما در آن زمان بهصفویه انگلیسی ازجملهگهشته 

اطر خبه  مرکزی فقح به کار تجارت اشتغال داشتند. در زمان قاجاریه و تضعیف ایران
 فارس جخلیبرخی مناطق  جهت اشغال نظامی آمدهپیشجنگ با روسیه انگلستان از فرصت 

قه در ر منطدسلطه کامل خود  درراهانگلستان  .که تحت نفوذ ایران بودند، استفاده کرد
کرد و با رن نوزدهم، ضمن سایر اقدامات، از سیاست تفرقه استفاده میهای آخر قسال

شد و اوضاع ها میها باعث تضعیف هرچه بیشتر آننشینتشدید اختالفات مرزی بین شیخ
 خلیجهای نشینبعد از تثبیت موقعیت خود در بین شیخ این کشورکرد. منطقه را متشنج می

ل تحمی دولت ایران و عثمانی به عمل آورد و باکوشش بیشتری در جهت تضعیف  ،فارس
نفوذ  ولطه سها، توانست های مختلف از آنو انتزاع سرزمینها های متعدد به این دولتجنگ

 خود را هر چه بیشتر در این دو کشور گسترز دهد.
در  کوبی دزدان، پس از سرفارس خلیج ۀبریتانیا برای جلوگیری از حفظ امنیت آبراه      
های سال این معاهده در .بست فارس خلیج، قراردادی با شیوخ سواحل جنوبی 1819 سال

مجتهد  :ن.دوباره تجدید شد ) م 1873و  1868، 1853، 1848، 1838های بعد، یعنی سال
ه بشیوخ را  (. بریتانیا برای حفظ موقعیت و نفوذ خود در منطقه، گاهی64: 1349زاده، 

گ های بزرشوراند و چون دولتنان را به طمع استقالل میداشت و گاهی آمیعصیان وا
نجا در آ ۀشد و ادارخود وارد میدان می ،ح بر آنان نبودندمنطقه مانند ایران، قادر به تسلّ

قدرت برتر  فارس خلیج(. انگلیس باآنکه در 23ر  22: 1380مروار،ن. :گرفت )دست می
نگرانی ت بیشتری داشت. این مشکالت از دلشد، ولی از دیگر رقبایش مشکالمحسوب می

مات قن اقدامرا بریتانیا هم باید .گرفتبریتانیا از اقدامات رقبایش در منطقه سرچشمه می
الت ن دخبود و هم نگراآهن برلین ر بغداد میها در مورد کویت و راهترکان و آلمان

 ها در ایران.روس

قصد تسخیر هند را نداشت، متن اقدامات ، روسیه (Lord Curzon) لردکرزنبه نظر 
 طوربهناپهیری با موازنه قدرت در اروپا بود. بریتانیا و روسیه در آسیا، ارتباط جدایی

ها داشتن آنروپا از طریق مشغول نگهداشتن بریتانیا در اها، ساکت نگهخالصه، هدف روس
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د بود که این عقیده، مستلزم گیری برای دفع از هنمدافع سیاست پیش لردکرزندر آسیا بود. 
تحت کنترل قرار دادن افغانستان و تحکیم منافع تجاری و سیاسی بریتانیا در جنوب ایران 

 (.406: 1371زاده، کاظم  102: 1379صباحی، ن. :بود )

 آار  نفو  رو يم در خليج .2-2

 لیجخو آزاد های گرم یابی به آبدست ۀپترکبیر در اندیش امپراتوریها از زمان روس  
بیر د. پترکشون های بزرگ جهان تبدیلبودند تا از این طریق بتوانند به یکی از قدرت فارس

زارها ت ریامپراتو ۀجا گهاشت که تا پایان دورای از خود بهنامهقبل از مرگ خود وصیت
ها بعد از (. روس156: 1386مهدوی، ن. :رفت )دستورالعمل سیاست روسی به شمار می

ات د. هرمعطوف داشتن فارس خلیجسوی حکام موقعیت خود در ایران توجه خود را بهاست
وض عدر  یابی روسیه به هندوستان اهمیت خود را از دست داد وکلید دست ۀمنزلکه به

شتند آرزوی دسترسی به اقیانوس هند را دا ،شده فارس خلیجرهبران روسیه متوجه 
دسترسی به  ،هاکمونیست ۀومت تزارها و در دورحک ۀ(. در دور21: 1380ناظم، ن. :)

به  رسیدن ، تمایل بهدرواقعبود. شدهتبدیلاقیانوس هند برای روسیه به هدفی آرمانی 
 ربیعی، و احافظ نین. :های گرم و خروج از انزوای جغرافیایی از اهداف روسیه بود )آب
روس و  ای دول اروپاییهکشمکش ۀعرص ،نخست قرن نوزدهم ۀ(. ایران در ده178: 1392

 :ودند ازبارت عب دوم قرن نوزدهم ۀدر نیم فارس خلیجانگلیس و فرانسه بود. دالیل اهمیت 
 نگلستانبا ا قدرتمند که در تضاد امپراتوریگیری یک تثبیت قدرت آلمان در اروپا و شکل

 ،ییروپاتضعیف دولت عثمانی در اثر رقابت نیروهای قدرتمند ا  و روسیه قرار داشت
آهن راه طرح و امپراتوریجمله روسیه و انگلستان و آلمان برای نفوذ در مستملکات این از

شد ا میشدن ارتباط میان هندوستان و اروپترها که موجن نزدیکوسح انگلیسیبغداد ت
 (468-466: 1384وثوقی، ن. :)

سیاست  ها درروس ،های آخر سده نوزدهم میالدی/ سیزدهم هجری قمریدر سال     
دست  فارس خلیجو تحریکات بیشتری در منطقه  به فعالیت ،خود تغییرات اساسی داده

پایگاه دریایی و  فارس خلیجها این بود که بتوانند در روس ۀزدند. در این دوره هدف عمد
که بتوانند در مواقع الزم  احداث کنند سراسریک خح آهن  و نیروی کافی مستقر گردانند

د نهای خود را تقویت نمایپایگاه، ه تزاری به این منطقه منتقل کردها از روسیقوای جنگی ر
ها برای توسعه و گسترز نفوذ در (. اولین قدم اساسی روس215: 1386مشایخی، ن. :)

م. بود  1888هر/ 1306م. تا  1881هر/ 1299ت سیس کنسولگری خود در سال  ،فارس خلیج
   1299 م/1881با ت سیس کنسولگری خود در سال ها (. روس111: 1349جناب، ن. : )
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برداشتند.  فارس خلیجدر بصره، اولین قدم اساسی را برای توسعه و گسترز نفوذ خود در 
 فارس خلیجها در فعالیت روس   1304 – 1302های کمی بعد، یعنی در فاصله سال

این نشان از برتری  ود در این منطقه آشکارا اقداماتی را آغاز کردن هاآنافزایش یافت و 
 بود. فارس خلیجها در سیاسی و اقتصادی روس

فراهم  فارس خلیجها در همین امر فرصت مناسبی را برای نفوذ هر چه بیشتر روس 
هر  1299های که اوج نفوذ روسیه در ایران در اواخر دوره ناصری و دههطوریبه  ساخت
سده  دوم ۀ(. در نیم174: 1385وران، فن. :م بود ) 1890هر   / 1308م و  1880 /

 لماسیرا در دستور کار دیپ فارس خلیجها استقرار و گسترز خود در روس سیزدهم  
. ندرآوردبه اجرا د فارس خلیجهای خود را برای توسعه قدرت در و طرح قراردادندخود 
بررسی  ووشهر و بروسی برای بازدید از اصفهان، شیراز  بلندپایهبرخی از افسران  ازآنپس

 وضعیت عمومی منطقه اعزام شدند. 
ان خود ها توسح گروهی از بازرگانان و تولیدکنندگم. روس 1888هر/  1306در سال 

ی قدماتمرا مطرح کردند و قرارداد  فارس خلیجطرح احداث خح آهن بین دریای خزر و 
 مخالفت با   این طرحسیصد میلیون فرانک از یک بانک فرانسوی ت مین گردید ۀآن با تهی

 رو گردید و عقیم ماند. ها روبهشدید انگلیسی
د و در شم. یک مهندس روسی از طریق کرمان عازم بندرعباس  1895هر/  1313در سال 

و به  کردتهیه  فارس خلیجبهار همان سال به جزیره هرمز رفت و گزارز جامعی از وضعت 
یه درصدد م. روس 1901هر/  1319در سال  (.298: 1366ویلسن، ن. :مسکو ارسال نمود )

داد را به معاون کنسولگری بغ (O Snykv) سنیکوافتتاح کنسولگری در بوشهر برآمد و او 
در  وسیهرچهار سال بعد کنسولگری  .به آن بندر اعزام نمود ،کفالت کنسولگری بوشهر
 (. 652: 1368(، السلطنه سدیدکبابی )ن. :) کارکردبندرعباس نیز آغاز به 

آهن ها حق ویگه تدار  و مطالعه طرح احداث راههر   روس 1317م. 1899در سال 
که  داران روسیهشاه گرفتند. نتیجه مطالعات سرمایایران را به مدت پنج سال از ناصرالدین

ه اه اخشاز رشت تا سواحل جنوب ایران از دولت و شخد  سراسرامتیاز کشیدن خح آهن 
یلسن، ون. :) رسیدرو شد و به سرانجام نمخالفت شدید بریتانیا روبه گردید  اما این امر با

1366 :298.) 
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 رقابت رو يم و انگليس .2-3

  رقابت  يا ی. 2-3-1 

المللی گردید صحنه رقابت بین فارس خلیج ،م 1907های پایانی قرن نوزدهم تا در سال  
د ش ظاهر روپاییادر مقابل سایر رقبای قدرت برتر اقتصادی سیاسی  عنوانبهو انگلستان نیز 

ود بهمی مپایگاه  فارس خلیجحالی بود که برای روسیه، و برای حفظ آن کوشید  این در
ورد مرا  های اقتصادی و سیاسی خود را در آنجا گسترز دهد و هندتوانست سیاستکه می

 رآمدند.قه بدر منطتهدید قرار دهد. بدین سبن هر دو رقین درصدد ایجاد پایگاه دریایی 
کیم سبن تح ،احداث خطوط تلگراف دریایی بین لندن و هند پس از سرکوب شورز هند

ند هده در گسترناآرامی  گردید پس از وقوع  فارس خلیجازپیش موقعیت انگلستان در بیش
اهی که راستا ردر این  مدنظر کارگزاران انگلیسی واقع شد. این امر  ،رسانیو مشکل اطالع

 : ها انتخاب کرده بودندگلیسیان
 . هند را از مسیر عثمانی و روسیه به لندن وصل کرد.1
دی بر یر زیا، ت ث. افتتاح کانال سوئز بود که با باز شدن آن با استفاده از کشتی بخار2 

 گهاشت. فارس خلیجتجارت بنادر 
رفت و گهلو م. از آبراه سوئز در سواحل بوشهر پ 1870نخستین کشتی بخار در سال  
 فارس خلیج نادرپس میزان تجارت بین هند و ایران دو برابر شد و تجارت بین لندن و بازآن

 (. 25: 1386احمدی،ن. : نیز رونق چشمگیری گرفت )
با باز  فارس خلیجهای روس در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیست در حضور کشتی

 م روسنشان دادن پرچ منظوربهی روس که شدن کانال سوئز عملی گردید. نخستین کشت
ین بندری نخست و( Gylyak) گیلیا دار بود به نام ای توپناوچه ،وارد شد فارس خلیجدر 

لیا  به (. قبل از رسیدن گی27:که این کشتی در آن پهلو گرفت بندرعباس بود )همان
های یهای کشتیتبندرعباس، فرماندهی نیروی دریایی انگلیس دستور یافته بود که فعال

 درد که ن بومهم برای نیروی دریایی انگلستان ای ۀروسی را زیر نظر داشته باشد. مسئل
ایتای . نهچه واکنش مناسبی از خود نشان دهد ،صورت کنترل بندرعباس توسح کشتی روسی

ود خدار روسی پرچم وزارت خارجه انگلیس تصمیم گرفت که اگر گیلیا  ناوچه توپ
اگر  انگلیسی اعتراض کند و کشتی( Pneumonia) پومونیاس برافراشت، را در بندرعب

 (.27:همانپاسخی دریافت نکرد، پرچم انگلیس را در جزایر هنگام به اهتزاز درآورد )
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 فارس های روسی به خلیجنمایه ترتین زمانی ورود کشتی
 

سال 
 ورود

تعداد اعضای این  نام کشتی
 کشتی

 م موریت عمده

 نظامی تعداد زیادی یا گیل 1870

 باری تعداد زیادی (Kornilov)کورنیلو 1901

 باری تعداد زیادی Askvld)) اسکولد 1902

 باری تعداد زیادی (Bvyaryn بویارین 1903

 فارس خلیجدر « ادسا»شرکت بازرگانی و کشتیرانی  ۀماهخح دریایی سهم  1903در سال 
همچنین   اددت خود ادامه عالیّ م به ف1914نل در افتتاح شد و تا بسته شدن تنگه داردا

سیس ه ت در شهرهای بندرعباس، اهواز، شیراز ب ملیه قرن بیستهای اوّها در سالروس
 (. 54ر  53: 1356ر. واداال، ن. : کنسولگری اقدام نمودند )

ه نبود بلک تنها رقابت سیاسی و نظامی ،فارس خلیجها از فرستادن کشتی به هدف روس
اس و درعبدولت انگلیس توجه بیشتر خود را به بن .بسح تجارت خود در منطقه نیز بود
لیل دنه به گاهس . بندرعباس و جزایرمعطوف کرد جزایر اطراف آن، قشم، هرمز و هنگام 

ای مان برها به سواحل عفارس و نزدیکی آن خلیجدر سواحل شمالی و مدخل  گرفتن قرار
تان رو برای مقامات انگلسازاین  همیت استراتگیک گردیدهای رقین، حائز اقدرت

شم قم و متقابالی تصرف هرمز، هنگا ،آمدها درمیف روسکه بندرعباس به تصرّ درصورتی
 شد. ها عملی میاز سوی آن
، فارس خلیجواکنش به تهدیدات روسیه و ایجاد یک پایگاه دریایی در مدخل  در

م. نوشت که در صورت  1901وستان انگلیس در مه حکومت هندوستان به وزارت هند
ها یا کسن توقف سیاسی و ایران توسح روس درهایهرکدام از بن یا ،اشغال بندرعباس
  هایدرنگ دستوربیبایست می فارس خلیجافسر نیروی دریایی ما در  ،دریایی در آنجا
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 بر افراشته باشدگام و قشم پرچم انگلیس را بر سه جزیره هرمز، هن و کرده صادره را اجرا  
 (.31: 1386احمدی، ن. : )

رت به وزا ف بندرعباس توسح آن کشور، حکومت هندبا توجه به تهدید روسیه و تصرّ    
 .شودوصل  فارس خلیجهندوستان انگلیس پیشنهاد کرد که به بندرعباس سیم تلگرافی 

لگرافی بود و خطوط ت م. فعال 1881م. تا  1869دین طریق دستگاه تلگراف از سال ب
کرد می جاسک را مستقیم با کابل دریایی به بوشهر متصلکه کراچی در سواحل عمان، 

م و گام، قشق هناندازی شد  اما این بار اتصال ایستگاه جاسک به بوشهر از طریمجددای راه
م.  1903الی ای به هامیلتون، اول جو. کرزن در نامهگرفتبندرعباس در دستور کار قرار 

مین افتن دویهت آن را در ج ،ازجمله مزایای این طرح را عالوه بر دسترسی دوباره به هنگام
. امنیت م عملی گردید 1905جای پای در آن ناحیه در قشم دانست. این نقشه در سال 

نه بر هرگوبرا در این زمان برای انگلیس بسیار مهم بود بنابراین، مقاومت در فارس خلیج
ظر ناپهیر به نهای رقین برای ایجاد پایگاهی در منطقه اجتنابقدرت کوششی از سوی

 رسد.می
 سویبه طلبی روسیهدر سراسر قرن نوزدهم، سیاست دفاعی انگلستان در مقابله با توسعه  

های حائل یا تدول عنوانبهچنین بود تا ایران و به نسبتی بیشتر افغانستان  فارس خلیجهند یا 
ها در تالفبخشیدن به اخدر همین حال موضوع صلح و پایان .نگین عمل کندهای میاکشور

ن لح میاپترزبورگ نیز بود. سابقه طرح صلندن و سن توجه موردقرن نوزدهم در آسیا 
ین بود که اگردد. سیاست انگلیس م. برمی 1840م. تا  1838های روسیه و انگلیس به سال

ا با توشید و دریای عمان پرداخت و ک فارس خلیج ۀبه تحکیم موقعیت برتر خود در منطق
سیاست  خشد.استیالی خود را توسعه ب ،استراتگیکی ۀتضعیف ابزارهای ایران در این حوز

یه روس ۀانودسرخانگلستان در برابر ایران عصر قاجاریه حفظ استقالل آن بود تا از حمالت 
 ر پیدستان بود و همچنین تزاری بکاهد که همواره خطری دائمی برای سرحدات هندو

 و اقتصادی تهران بود.تضعیف هر چه بیشتر موقعیت سیاسی، نظامی 
قرن  اوایل انگلستان حضور رقین خود روسیه را در ایران در نیمه دوم قرن سیزده و  

ی برا تالز این دو قدرت بزرگ .کردچهاردهم هجری با دقت و وسواس خاصی دنبال می
گر ت به دیرقاب با توجه به حساسیت منطقه بیشتر گردید و این فارس یجخلنفوذ در ایران و 

را  منیانز ارام. بسیاری  1899هر/  1317ها در سال نیز کشیده شد. روس فارس خلیجمناطق 
 یخ کویتشبا  ای برای مهاکرهازآن نماینده ویگهو پس دادند از طریق بغداد به کویت کوچ
 یاسی اعزام نمودند.و ایجاد روابح اقتصادی و س
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ا ر هاتولدیگر ها حق عقد قرارداد با دازآنجاکه شیخ کویت بر طبق قرارداد با انگلیسی 
 فارس خلیجها برای ایجاد پایگاهی در داشت پیشنهاد روسیه را نپهیرفت و تالز روس

نگ ز جیش اهای پنتیجه ماند، اما روند مقابله با انگلستان همچنان ادامه یافت در سالبی
 ل جدیدیح شکجهانی اول و اتحاد ناگزیر انگلیس و روسیه برای رفع خطر آلمان این رواب

 (. 468: 1384وثوقی، ن. : م. شد ) 1907به خود گرفت و منجر به عقد قرارداد 
ود که با م. این ب 1900م. تا  1895های ها در خالل سالاستراتگی سیاست خارجی روس

یک خح  و نیز ایجاد در آنو استقرار نیروی نظامی  فارس خلیجت سیس پایگاه دریایی در 
هد که در آهن روسیه، ترتیبی دو اتصال آن به راه شمال ر جنوب در ایران سراسرآهن 

عمل  های خود جامعبه هدف ،شدهاعزامروس به منطقه نیروهای نظامی  ،مواقع لزوم
 بپوشاند.
 رای طرحمنظور اجروسیه در پایان قرن نوزدهم به در راستای استراتگی یادشده، کنسول 

شد و  هاکرهبا نمایندگان دولت عثمانی وارد م فارس خلیجایجاد یک پایگاه دریایی در 
ر دو ما هخواستار اعطای امتیاز خح آهن طرابلس ر کویت به دولت روسیه تزاری شد  ا

زن (. کر80: 1381،اسدی:   ن.های انگلیس با شکست مواجه شد )طرح با کارشکنی
 فارس خلیجها در انگلیسی درباره احداث بندر و پایگاه دریایی روس ۀمدار برجستسیاست
 دوبه خ هرگاه صورت عمل ،ها بودهاز دیرزمانی جزء آمال و آرزوهای روس »نویسد:می

 فارس برقرار خلیجدر مساعی و مجاهدت  ۀهم آنگیرد و آرامش و انتظامی که با صرف 
ها به روس فارس خلیجاحداث بندری را در  ۀهر دولتی اجازو  ختل خواهد شدم ،هدیدگر

  بنابراین (116: 1323)نوری زاده بوشهری،  «بدهد به عظمت انگلستان توهین آورده است
در قرن  فارس خلیج ۀوجهه اشتراکات دو کشور استعمارگر انگلیس و روسیه در حوز

ی حفظ آن المللی این دو کشور بود و براحنه رقابت بینم  که ص 1907نوزدهم تا سال 
 وهای اقتصادی توانست سیاستبود که میهای دریایی مهمی ایجاد پایگاه ،کوشیدندمی

 سیاسی خود را در آن گسترز دهند.
ه کهی را .بدین سبن هر دو رقین درصدد ایجاد پایگاه دریایی در منطقه برآمدند 

رد و صل کوهند را از مسیر عثمانی و روسیه به لندن  ،رده بودندها انتخاب کانگلیسی
 فارس خلیج درهابندیگری افتتاح کانال سوئز بود که با باز شدن آن ت ثیر زیادی بر تجارت 

 ردید.گبا باز شدن کانال سوئز عملی  فارس خلیجهای روسیه در گهاشت و حضور کشتی
شد محدود نمی ها به رقابت سیاسی و نظامیاز دیگر اهداف مشتر  بین دو کشور تن 

بلکه بسح تجارت خود در منطقه نیز بود. برای دو دولت مهکور بندرعباس و جزایر اطراف 
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و  فارس خلیجآن، قشم، هرمز و هنگام به دلیل قرار گرفتن در سواحل شمالی و مدخل 
های ها در سالم انگلیسیحائز اهمیت استراتگیکی بود. سرانجا ،نزدیکی آن به سواحل عمان

این  .ها به تفاهم برسندآغازین قرن بیستم به دلیل اهمیت ایران بر آن شدند تا با روس
تری به نام آلمان بود  که منافع استعماری بریتانیا را تهدید سیاست هم خطری بزرگ

 م. فراهم شد.  1907های قرارداد کرد. بدین ترتین زمینهمی
درت قه قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعدازآن دو توان گفت کپس می
ر یشتر دبسیاست رفاقت و همکاری را برای سلطه هرچه  ،هم رقابت با یجابهاستعماری 

 ایران در پیش گرفتند.
ت لیّز فعااز اقدامات دولت انگلیس برای تحکیم موقعیت خود در منطقه و جلوگیری ا 

ا رنطقه قاره هند، شیوخ مجهت حضور آن در همسایگی شبه از فارس خلیجرقین خود در 
تر خود ه بیشچکه روسیه برای سلطه هر درحالی  قراردادندالحمایه خود با اهرم فشار تحت

 وستکقدرت خود را در شمال چین گسترز داد و بندر والدی  ،فارس خلیجدر 
(Vladivostok) های ولته دنبال سلطه بر دهای دریای ژاپن ایجاد کرد و برا در کرانه

ان دوستکوچک آسیای میانه تا پشت مرزهای افغانستان برآمد تا به مرزهای شرقی هن
 دسترسی پیدا کند. 
لکه بداشت در این زمینه این است که روسیه قصد تسخیر هند را ن لردکرزناگرچه نظر 

ل ریق مشغوداشتن بریتانیا در اروپا از طها، ساکت نگهطور خالصه، هدف روسبه
اجرا  فارس خلیجها در هایی که انگلیسیها در آسیا بود. اقدامات و طرحداشتن آننگه

کردند. بریتانیا دنبال می فارس خلیجها در هایی بود که روسمراتن بیشتر از برنامهکردند به
قدرت  به تثبیت ،شدبا احداث خطوط تلگراف دریایی که باعث سهولت در تبادل اخبار می

های های بخار و کاالکرد و همین مسئله باعث شد که هشتاد درصد کشتیاو کمک می
ازپیش یشباز سوی دیگر آنچه باعث قدرت  .های انگلیس باشدحمل شده متعلق به کمپانی

نی چون ارداانگلیس در برابر دیگر رقبایش ازجمله روسیه شده بود وجود سیاستمداران ک
 بود.، کاکس و ... لردکرزن

خصوص انگلیس و ها بهای استعماری بین اروپاییشاه، عصر رقابتدوران فتحعلی 
بود.  شدهدگرگونالمللی، کامالی شد. در این زمان، مناسبات بینروسیه و فرانسه محسوب می

های بزرگ هدفی جز روابح غرب با شر  وارد مرحله جدیدی شد که بر مبنای آن قدرت
خود نداشتند و رقابت بین آنان بر سر کسن منافع، آزادی و ت مین اهداف استعماری 

آبادانی ملل شر  را دچار آسین کرده بود. کشور ایران نیز به دالیل جغرافیایی، اقتصادی 
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المللی و سیاسی مورد توّجه استعمارگران قرار گرفت. پادشاهان قاجار از مناسبات جدید بین
شناختند و با اهداف استعماری آشنا نبودند. ر را نمیای استعمااطالع بودند. آنان پدیدهبی

اطالعی زمامداران از نگاه آنان به استعمار، همچون نگاه آنان به یک کشور خارجی بود. بی
ناپهیری برای استقالل ایران داشت. هرچند اوضاع حاکم برجهان، عواقن جبران

صورت ای دیگر جهان، مستقیم بهاستعمارگران، نتوانستند ایران را مانند بسیاری از کشوره
ایران موفق شدند، حاکمان سیاسی ایران  حاکمهخود درآورند، امّا بانفوذ در هیئت  ۀمستعمر

 ل سازند.را به حامیانی برای منافع خود مبدّ
 ن در قرنسیاسی ایرا ۀدرصحنضعف دولت مرکزی ایران و رقابت روسیه و انگلستان     

جزایر  داییر چهارچوب تئوری تعادل مثبت نقش اساسی در جنوزدهم و اوایل قرن بیستم د
ز لغو پس ا سیاست خارجی ایران از روسیه ۀدرصحناز ایران داشته است. شکست بریتانیا 

فت یق رهیاز طرهای دولت بریتانیا برای جبران شکست خود اامتیاز توتون و تنباکو و تالز
یل به دل ضمن آنکه دولت ایران نیزگرایی، سبن جدایی جزایر از ایران گردید. جنوب

ظی ض لفالعملی بیش از اعترادرگیر بودن در حوادث منتهی به مشروطیت قادر به عکس
رای بم شاهد تالز جدی دولت ایران  1888و  م 1887 هایکه دیدیم سالچنان .نبود

ه از این رارسد نخستین گام در بود که به نظر می فارس خلیجهای گرفتن جایی در سیاست
 خلیج درهاینالسلطان، برداشته شد. وی م مور ایالت بشاه، امین ۀعالق موردطرف م مور 

زودی ، بهازیخارجاداره استان تحت حکومت وی در روابح  ۀبود. در نحو فارس
ر  . ه 1304م /  1888در  ساختن نفوذ خارجی پدید آمد.از آمال محدود هایینشانه

 یری پیاده و مستقر شدند.نیروهای ایرانی در جزیره س
کرد اما اقدامی دولت ایران در خصوص جزایر تنن و ابوموسی نیز ادعای حاکمیت می 

داد. در همین حال دولت بریتانیا و م موران انگلیسی مستقر در هند بیش از این انجام نمی
 . دولت  هر 1319م /  1902در سال  بارهبه یکواکنشی در قبال آن نشان ندادند، اما 

م موران دولت ایران بلکه  عنوانبهنه  بندرلنگههای مستقر در بریتانیا مدعی شد که قاسمی
: 1372زرگر، ن. : اند )بوده فارس خلیج نینشعرببخش نمانده طوایف قاسمی  عنوانبه
الخیمه پرچم خود را ابتدا در هر.  . رأس 1320م /  1903(. یک سال بعد، در 256

، سپس در جزایر تنن به اهتزاز درآورد. این نقطه آغازین جدایی جزایر از ایران ابوموسی
رغم اعتراض دولت ایران، چهار جزیره علی  ز 1268م. /  1903بود. بدین ترتین از 

طور موقت از حاکمیت ایران خارج ایرانی تنن بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری به
را باید در تحوالت سیاست خارجی انگلستان در رسد علت این اقدام گردید. به نظر می
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قبال ایران جستجو کرد. موضوعی که تبیین و در  آن تنها از طریق تحلیل سیاست 
های آغازین قرن بیستم بر اساس رقابت خارجی بریتانیا در ایران در طول قرن نوزدهم و سال
 پهیر است.با روسیه در چهارچوب تئوری تعادل مثبت امکان

 رقابت تجارج .2-3-2

ومت هجری قمری حک 1250تا  1210یعنی از سال  ،اول سلطنت قاجاریه ۀدر دور  
 نگلستاند. اهای دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردیقاجاریه با یک سلسله جنگ

 ا بهمپس از راندن رقین خود یعنی فرانسه، برای بسح نفوذ سیاسی خویش در کشور 
 وار خودناگ ت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت وفعالیت پرداخت و رقاب

الی و امور م ه دراول برای رخن ۀبه نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد. این رقابت در درج
 دهایهای گمرکی و عقد قراردااقتصادی ایران و کسن امتیازات اقتصادی و معافیت
قین رروز شدت یافت و هر دو روزبه تجاری پرسود برای آن دو کشور آغاز گردید و

. بدین ردندبرای پیشرفت مقاصد خود از هیچ اقدام و عمل سیاسی و اقتصادی خودداری نک
لیس و انگ در انحصار دو دولت زورمند روس زمان مروربهترتین بازرگانی خارجی ایران 

 اد.ست دقرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادی ایران استقالل خود را از د
 گرفتهشپیبرای دور کردن رقبایش در  فارس خلیجهایی که انگلیس در منطقه سیاست  
بن سای این کشور گرفت. ویگگی جزیرهت میئاز موقعیت جغرافیایی آن سرزمین نش ،بود

د قدرتمن یاییها از تهاجم سایر ملل اروپایی دور باشد و به کمک نیروی درشده بود، قرن
 بدیل شدتشوری ، بریتانیا به کروازاین  ها بپردازدارضی به سایر سرزمین ۀعخویش به توس

زایش ع افشد و جنگ و صلح آن تاببه قولی تصمیم سیاسی آن در دفاتر تجاری گرفته می
انی ست جهبارز سیا ۀشرکت هند شرقی، نمون »به گفته آلبرماله بود. هایا کاهش گمر 

یاست س با رقابت خارجی با این شرکت مانند رویاروییدولت مطبوع خویش بود و هرگونه 
 (.36: 1377)آلبرماله،  «شدو حکومت بریتانیا محسوب می

های کشور تجارت ایران با روسیه و انگلیس تابع مقررات ۀمقررات گمرکی نیز دربار 
رید خ لحا ازبود و بازرگانان انگلیسی و روسی چه  شدهنییتعو در حداقل  الودادکامله

راوان کاالهای خود به کشور سود ف واردکردن ازلحا کاال در داخل کشور ما و چه 
اقتصادی به   ازلحام. ایران را  1903هر.  . /  1321ها با قرارداد گمرکی بردند. روسمی

اولیه  وخام  کامالی ورشکسته و وابسته تبدیل کردند. ایران به تولیدکننده مواد کشوری
نعتی تولیدات ص کاالهای مصرفی و واردکنندهل شد و در عوض ها تبدیروس ازیموردن

 روسیه بود.
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ها نحصار روساتجارت خارجی ایران به  بعد از انعقاد این قرارداد نزدیک به دوسوم از 
شور را ن کچه بیشتر ایکردن اقتصاد ایران، هرتزاری قصد داشت با نابود ۀدرآمد. روسی
 صورتبهران سیاسی نیز ای ازلحا و به دنبال آن  سازد اقتصادی به خود وابسته ازلحا 
ها با این دلیل بود که روس آمد. انتخاب این روز نیز بهالحمایه روسیه درمیتحت
و  کم کاهش آن، از احساس تنفردست خود یا ۀآمیز گهشتخشونت ۀگهاشتن شیوکنار

 یز ازلستان را نیی با انگکاستند و از سوی دیگر خطر رویارونسبت به خود می کینه ایرانیان

 داشتند. میان برمی
یکی تراتگهای دیپلماتیک و اسدررسیدن به هدفانگلستان با استفاده از قدرت نظامی 

ن هم تثبیت در ایرا را   تجاری خودز( تفوّ 1279تا  1179نوزدهم ) ۀسد ۀخویش، در نیم
ز( با تحوالتی  1279تا  1179م )نوزده سدۀنخست  ۀنمود. دادوستد بریتانیا با ایران در نیم
ر دآنجاکه فت. ازاروپاییان قرار گر موردتوجه فارس خلیجکه در اروپا اتفا  افتاد، تجارت 

ی جهان المللی درآمده بود، تجارتیک نظام غالن بین صورتبهداری این زمان سرمایه
رشد  ،لیهاوّ مواد ۀآوردن بازارهای جدید و تهیدسترقابت کشورها برای به، افتهیگسترز

 وابح آنت و رهای جهانی قرار گرفقدرت موردتوجهدرنتیجه ایران نیز   مضاعفی یافته بود
 خصوص اروپا، گسترز یافت.، ببا کشورهای خارجی

ت کید  وزیر امور خارجه انگلستان (George Hamilton)«ژرژهامیلتون»در گزارشی از   
 شده است:

که از  مهستیی ی زیادی داریم. ما با ایران دارای مجاورت سرحدفارس عالیق تجار خلیجما در  
 ردادهاییفارس دارای قرا خلیجشود. ما با رؤسای انتهای ایالت کالت تا سواحل دریا ممتد می

 اردولت ایران  حضرت پادشاه انگلستان،دانند. دولت اعالمیحامی  منزلهبهها ما را و آن هستیم
 خلیج هایدربن وع بریتانیای کبیر و هندوستان درغفلت از مصالح مشرهوشیار کرده است که 

 (16: 1311 )سلیمی،.فارس و ایران جنوبی منجر به نتایج وخیم خواهد شد
جارت ی و تقاجار تغییراتی در امور اقتصاد ۀبه تبعیت از این شرایح جهانی، در دور 

 ا عصروران قاجار و حتی تکه دولت ایران تا د صورتنیبدخارجی ایران پدید آمد، 
روابح  ارایدناصری نتوانسته بود روابح مستمر با دیگر کشورها برقرار نماید و بیشتر 

 نیز جانبه بود و تشکیالت گسترده و قدرتمندیطرفه یا یکتجاری و دیپلماتیک یک
ه پیدا بدوجان المللی حالتشاه با توجه به اینکه معادالت بینناصرالدین ۀنداشت، ولی از دور

دی قتصانهادهای ا ،بخشیدهکرد، حکومت ایران مجبور شد امور تجاری خود را انتظام
 خاصی را برای سروسامان دادن به تجارت داخلی و خارجی دایر نماید.



 192 های سیاسی و اقتصادی...بررسی تحلیلی رقابت /

سوم  ودوم  در تجارت خارجی ایران، روس و انگلیس و هندوستان به ترتین مقام اول و 
  ده بودفظ کررا در تجارت خارجی ایران برای خود حها روسیه مقام اول را داشتند و مدت

گرفت و درصد از معامالت خارجی ایران با روسیه انجام می 45که قرین به طوریبه
درصد بقیه  25ا ت 30درصد دادوستد خارجی ایران را داشتند و  30تا  25انگلیس و هند نیز 

ان ایر رفت. ارزز وارداتگواردات و صادرات ایران با کشورهای دیگر جهان صورت می
( نگلستانمره ابرابر ارزز صادرات و از انگلستان و هند )مستع ونیماز روسیه غالبای یک

از  انی بیشه عثمصادرات ایران به آن دو کشور و بهای صادرات ایران ب یبهاونیم برابر پنج
ان در ایر یخرید کاال ازلحا بدین ترتین عثمانی   ارزز واردات از آن کشور بوده است

    است.بودهمقام اول و روسیه در مقام دوم 
 

 گيرجنتيجم .3
 اآنه پایگاه مهمی بود که عنوانبهبرای دو رقین روس و انگلیس  فارس خلیج 
قین ، رد. روسیهنهای اقتصادی و سیاسی خود را در آنجا گسترز دهسیاست ندتوانستمی

 زی، هندآسیای مرک سویبهقرن بیستم با پیشروی انگلستان، در سراسر قرن نوزدهم و اوایل 
س ت و وسواانگلستان حضور رقین خود روسیه را با دق جهتبدین  قرارداد توجه موردرا 

با  فارس خلیجکرد. تالز این دو قدرت بزرگ برای نفوذ در ایران و خاصی دنبال می
نگلیس ات تحکیم موقعیّ ت منطقه بیشتر گردید. یکی از عواملی که باعثتوجه به حساسیّ
ترین . مهمدارداقرالحمایه خود این بود که با اهرم فشار شیوخ منطقه را تحت ،در منطقه شد

ریایی، دزدی د ت ازبرنامه بریتانیا پس از عقد قرارداد خود با شیوخ منطقه عبارت از: ممانع
 وخ بود.شی ام وجلوگیری از نفوذ رقبای اروپایی در منطقه و حفظ وضع موجود در بین حک

هند  سویهبطلبی روسیه در سراسر قرن نوزدهم، سیاست دفاعی انگلستان در مقابله با توسعه
ا یهای حائل دولت عنوانبهچنین بود تا ایران و به نسبتی بیشتر، افغانستان  فارس خلیجیا 

ها فتالبخشیدن به اخ. در همین حال موضوع صلح و پایاندنهای میانگین عمل کنکشور
  .پترزبورگ نیز بودلندن و سن توجه مورددر قرن نوزدهم در آسیا 

فارس در طی بازۀ زمانی این تحقیق، یعنی از سال  رقابت روس و انگلیس در خلیج  
ویگه در عرصه سیاسی و نظامی و به های مختلفی صورت گرفت م در عرصه 1905تا  1820

نیمۀ دوم قرن نوزدهم، های دول اروپایی در تتجاری. در عرصۀ سیاسی با توجّه به سیاس
 تالز دو دولت انگلستان و روسیه تسلّح بر این منطقه و ت سیس پایگاه دریایی در خلیج

های های این منطقه بود. دولت انگلستان در راستای کنترل راهنشینفارس و کنترل بر شیخ
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گری در یی و ت سیس کنسولهای دریاکرد که با ت سیس پایگاهمنتهی به هند تالز می
ویگه روسیه، های اروپایی بهفارس، از نفوذ سایر دولت های شمالی و جنوبی خلیجحاشیه

تبع آن از نفوذ آنها به هند ممانعت نماید. در نقطۀ مقابل فرانسه و آلمان در این منطقه و به
خود و تالز برای ویگه روسیه در راستای توسعۀ دامنۀ نفوذ های اروپایی بهسایر دولت

ویگه ایران و فارس و مناطق اطراف آن به رسیدن به هند، عمده تالششان نفوذ در خلیج
کرد تا نفوذ خود را از فارس بود. روسیه نیز همانند انگلستان تالز می جزایر جنوبی خلیج
 های سیاسی تحکیم نماید.های دریایی و کنسولگریطریق ت سیس پایگاه

عیار متما فارس درگیر یک رقابت ادی نیز انگلستان و روسیه در خلیجدر عرصۀ اقتص  
 سترده درگفارس و نفوذ  بودند، هرچند انگلستان به دلیل برتری سیاسی و نظامی در خلیج

 د.ر بوبین شیوخ منطقه از توانایی باالتری در رقابت اقتصادی با روسیه برخوردا
علت  ق کهچهارچوب پاسخ به سؤال این تحقی شده در فو  و دربا توجه به مباحث مطرح

 شده کهفارس چه بوده، این فرضیه بیشتر مطرح اصلی رقابت این دو کشور در خلیج
ر لستان دانگ فارس مت ثر از اهمیت هند بود که ترین  دلیل رقابت دو دولت در خلیجاصلی

 ود قرارر خمطمع نظ فارس را راستای حراست از آن و روسیه در راستای نفوذ بدان، خلیج
ت مل اینکه داده، در دو عرصه سیاسی و اقتصادی به رقابت پرداختند. نکته مهم و قابل

ر دفارس نمود اما  ها در خلیجانگلستان تحمل بیشتری در خصوص حضور اقتصادی روس
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 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1397 تابستانو  بهار، سومو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

 هاج حما ی و عيّارجهاج عملکرد عيّاران در متنبرر ی  يوه
 1 نویسنده مسئول()میآاطمم غالدکتر                                                                                      

                                                                                                          اآسون حميدج 2

                                                                                                    

 چکيده

 شگردهای وها های قهرمانی، آکنده از شیوهبخش قابل توجّهی از متون حماسی و داستان  
ن ارد داستاجنگ و ستیز وهنگام ناکارآمدی هستند که  واالهایی یتشخص ارانعیّعیّاری است. 

اران کرد عیّلهای عمهشیو ،در این جستار .افزایندبر کشش داستان میخود ویگۀ های با روزه، شد
ا و هرویگهتر کاپگوهش با هدف تبیین دقیق ینست. اابررسی شده و عیاری حماسی چند متن در

 ا بروننی و یافکها موجن گرهاست که در بسیاری از داستانتحلیل ساز و کارهایی صورت یافته
. دشواده میهایی به دست ده، نمونعنوان هر شگردپس از بدین منظور  شود.رفت از بحران می

ۀ نامرابی، دانامۀ ترسوسهای بررسی شده عبارتند از: شاهنامۀ فردوسی، سمک عیّار، دارابمتن
-افتهیان ی سامابخانهتحلیل محتوا بر پایۀ منابع کتا روز به بیغمی، برزونامه و اسکندرنامه. پگوهش

 ست:شرح این دب رسندمی مقصود خودبه اران بدان وسیله که عیّ هاییبراساس نتایج، روز. است
هوشانه، وی بیهای مختلف، استفاده از داردادن چهره، آراستن خود به شیوهتعویپ لباس، تغییر

 ،ناه دشمپسرفتن به شناساندفاعی در سا  موزه،  انگشتر، کمند، صندو ، پنهان کردن وسیلۀ
گونه دهد چیمها نشان های دیگر. این شیوهسخن گفتن به زبان بوییدن خا  ومکان با شناسایی 
اصر ده به عنخورد و توجّه خواننمی نواختی ماجراها بر همعیاری یک -های حماسیدر داستان

 شود.ت ثیرگهار و مهمّی که گاه فراتر از جنگ و ستیز هستند، جلن می
 
 .کرد عیّارانعملمتون حماسی، متون عیّاری،  : يدجهاج کلواژه

                                                           

 07/09/1396 :مقاله نهایی پهیرز تاریخ               18/10/1395: مقاله دریافت تاریخ 
 _yahoo.com113gholami@             :ۀ مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 

 ا تاديار بخش زبان و ادبيات آار ی دانشگاه  يراز .1

 دانشجوج کار وا ی ار د زبان و ادبيات آار ی دانشگاه  يراز. 2
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 مممقدّ. 1
زرگ را بکارهای  به کمک یکدیگر ،عهد و پیمان بستن ،یاری ،ار با مفاهیم یارعیّ ۀواژ    
ها گر فرهندمعانی این واژه  .استتناسن ممرام و هدف مشتر  داشتن  و عامدّ ،بردنپیش

معین، جوانمرد ) -4دزد، طرار   -3اال   تندرو، چ -2ولگرد   -1چنین آمده است: 
  عربی،ر تلفّظِدفارسی دانسته که « یار»(. مرحوم بهار ریشۀ این کلمه را ، ذیل واژه1350
 پاورقی(.  957: 1382به عیّار تغییر یافته است )محجوب، « اییار»

رون در ق»ه دند کای از طبقات عامّه بوبه لحا  اجتماعی و فرهنگی عیّاران در شمار رسته
داب و تین و آ، تردوازدهم میالدی )از اواخر قرن دوم( در عرا ، ایران و ماوراءالنهر -نهم

-جنگ یز درنداده و و در وقایعی که در شهرها روی می اندرسوم و تشکیالتی خاص داشته

(. تعلیقات 376 :1371)عنصرالمعالی، « جستندها به یاری امرا و یا برخالف آنان شرکت می
نام « فتوّت»آمیزد، ا از اواخر عهد امویان پس از آن که این شیوه با تصوّف درمیگوی
د خود در خانلری در مقالۀ سودمنبیست(.  -هفده ، مقدمه:1350گیرد )ن. . کاشفی، می

تان ران باسه ایبهای آن را باب عیّاری، ضمن به دست دادن اطّالعاتی از این آیین، سرچشمه
تشکیالت »اری گمان لویی ماسینیون نیز سرآغاز عیّ(.  به169: 1383 رساند )کربن،بازمی

 (.138است )همان: « صنفی شهر مداین، پایتخت ساسانیان
مۀ اهناشترین تا جدیدترین متن با ترتین زیر انجام شده است: بررسی متون از کهن

 امۀ هفتکندرنسانامۀ بیغمی، برزونامه و نامۀ ترسوسی، دارابفردوسی، سمک عّیار، داراب
ا رملکردها هایی از این عتوان نمونههای حماسی و نیز عامیانه میجلدی. در بیشتر داستان

ان شده سامیاد در سطوح محدود یا گسترده یافت  امّا پگوهش حاضر تنها با تکیه بر منابع
 است.یافته
 .  رح و بيان مسئلم1-1

کامی و ، ناو بزم، شکست و پیروزی دنیای حماسه دنیایی آکنده از شادی و اندوه، رزم
ه بارزه بگ و میابی و بسیاری تضاّدهای دیگر است. قهرمان داستان حماسی اغلن با جنکام

والی نهد. او معمیازد و همواره با شجاعت خویش پای در ورطۀ بال میهدف خود دست می
ای گونههبیح شرا یابد  امّا گاهیانسانی واال است که به یاری خداوند به مقصود دست می
 ه کند وقابلمتواند با مشکالت است که قهرمان داستان با قدرت و نیروی جسمانی خود نمی

ه هر کهای عیّاری است ترینِ آنها شیوههای دیگر بهره گیرد که مهمنیاز است از روز
 نگو نیر ها همه به فرینکند. گفتنی است که این شیوهناممکنی را برای پهلوان ممکن می

 اند.آمیخته شده
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 . پيشيوة پژوهش1-2

کتاب  قاله وهای متعدّدی در قالن مها پگوهشدربارۀ خاستگاه عیّاران و تشکیالت آن
ه بتوان یمیان ماند. از آن انجام یافته است که  هر یک با دیدگاهی این پدیده را کاویده

ین موارد تر از اپیش ( و1389(، )گیار، 1382(، )حاکمی، 1364آثاری مثلِ )خانلری، 
ا بشده ، اشاره کرد. محجوب در نوشتۀ یاد(1018 -953: 1382های محجوب )مقاله

 تهه پرداخر شاهنامی عیّاری و کردار عیّاران دهافردوسی به معرّفی روز محوریّت شاهنامۀ
و ها سی حیلهبرر»است. در مقالۀ های شاهنامه آوردهو برای هر مورد شاهدی از داستان
های عی از حیله( نیز انوا1391)جاللی پندری و حسینی،  «  ترفندهای قدیمی در سمک عیّار
که  ایون بر شگردهای عیّارانهدر پگوهش حاضر افزاست. جنگی و غیر جنگی آمده

 هایتنتفاوت م تری نیز افزوده شده که با توّجه بههای تازه( آورده، گونه1382محجوب )
 است. ت شدهتری یافهای تازهگوهش(، برای موارد مشتر  نیز نمونهبررسی شده )جامعۀ پ

 پژوهش ت.  ترورت و اهمي1-3ّ
دها تار شگرن جساند. در ایعیّاران گروهی تاثیرگهار در تاریخ، فرهنگ و ادب ایران بوده

العۀ م در مطان مههای کنش عیاران )با تکیه بر منابع یادشده( به عنوان یکی از ارکو شیوه
ین آداب ا یره وها افزون بر شناخت بهتر سین طبقه، واکاوی شده است. شناسایی این شیوها

ها یین ویگگاز ا شناسی نیز اهمّیت دارد. ردّپای بسیاریگروه، در مطالعات فرهنگی وجامعه
 های معنایی آن را گشود.توان بازجست و گاه گرهرا در متون دیگر نیز می

  
 و برر ی . ب ث2

 ان عیارا عنوباشخاصی  -گونه است: الفای عیّاری معموالی در متون حماسی به اینهشیوه
اهش ه و سپهای خود به شاداشتن وظایفی، با روزدر سپاه حضور دارند که ضمن برعهده

جامعه  قل درصورت قشری مستگیرند )البّته بعدها عیّاران بهکنند و دستمزد میخدمت می
نان در های آن، چگاه عیّاری و شیوه  -ت وابستگی ندارند(. بکنند و به حکومزندگی می

ود به خان، آمیزد که پهلوان و قهرمنشیند و با روح داستان درمیمتن و بطن داستان می
 آورد.مییاعمال عیّاری رو

یابی به گیرند که تنها دستکار میهایی مشابه بهعیّاران گاهی برای اهداف مختلف شیوه
است و شیوۀ عملکرد اهمیّت چندانی ندارد. هدف اصلی عیّاران تنها بودهمقصود مهمّ 

دارند. از این درنگ برمیکسن نام نیکو و بلندآوازگی است و همۀ موانع سر راهشان را  بی
ها در ادبیّات حماسی اّتفاقی قطعی و طبیعی است. این بردن شخصّیترو کشتن و از بین
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جویند شان بهره میبرد اهدافکردن خطر و پیشکر برای ردهنگام که از حیله و مگروه آن
اهد ترکین چند شوند. گاهی در این متون شهای واقعی نزدیک میای به انسانتا اندازه

، تعویپ لباس و تغییر چهره یقینکنش هستیم  مثالی هنگام استفاده از انگشتر یا صندو  به
 .استهای مورد نظر، بررسی شدهدر متن ای عیّارانهترین روزبینیم. در ادامه مهمرا نیز می

 چهره تغيير.تبديل لبا  و 2-1

که به  س استیابی به مقصود، تغییر چهره و لبایکی از شگردهای رایج عیّاران در دست
شود  اگر پوشش طبیعی شخد، پوششی خاص بوده، های گوناگون انجام میشیوه
د، اس خوه کند تا با ایجاد تضاد در نوع لباست از پوششی متفاوت استفادکوشیدهمی

 ور باشد دیگ ایهمچنین اگر شخصیّت داستان از سرزمین یا منطقه  دیگران او را نشناسند
نطقه آن م صورت مردم بومیکوشد خود را بهنخواهد خود را به دیگران معرّفی کند، می

ا با ررۀ خود چه آن بوده تا بیاراید تا توجه و شکّ دیگران را برانگیخته نسازد. عیّار بر
 ر جنگجوید، اگای تغییر دهد که اگر مرد است به چهرۀ زنان درآگونهابزارهای مختلف به

 نشین بنماید.صورت درویشی بیاباناست به کسوت بازرگانان و اگر جاسوس است به
منظور هه یا  بک ورود به سپاه دشمن -1شده: تغییر لباس و چهره به چند منظور انجام می

از  پرهیز -3دادن دشمن  فرین -2جاسوسی و خبرگرفتن بوده و یا  نجات اسیران  
 شدن.شناخته

ن زنا یوۀانداختن پسر کانون خود را به ش دامسمک برای بهدر داستان سمک عیّار، 
 آراید. این تغییر هم در آرایش صورت و هم در پوشش است: می
وان ه صفت نتکراست چنانبیادالرام سمک را  .آراییی نیکو برام را گفت مرا به زنسمک دال   

سر در  ر بهموضع در پای کرد و چاد .کرد و بسیار عطر و بوی خوز و بخور در وی به کار برد
: 1347 ،1/نیکاتن ارجا)« رعنایی از خانه بیرون آمد و... و کشید و نقاب بربست و با کرشمه 

222) 
شود دستور یه آگاه میوسمرطت که زن کلیسا از هویّهنگامی نامۀ ترسوسی در دارب 
ر پی که د اح آن کشتیملّ .کنندخدمتکارانش چنین میو دهد او را به دریا بیندازند می

رون شتی بییه در حالت مستی از کسمروطکه ر اینوّکشتی زن کلیسا در حرکت است با تص
دهد و یمشرح  احریان را برای ملّج ،آیدبه هوز میاو چون  .گیرداو را از آب می ،افتاده
ا تید آت مردان درئیه تغییر لباس دهد و به هیسمروطکند که اح نیز پیشنهاد میملّ

 کندیماو نیز چنین  .جانش در امان بماند وخدمتکاران زن کلیسا او را نشناسند 
 (.199: 1374 ،1/)ترسوسی
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نیان رگاه یمه لشکبتن از سپاه یمن ار که برای خبرگرفگ عیّنامۀ بیغمی نیز شبرندر داراب 
ا بام بازگشت هنگاو  آید.درمیت ایشان ئو به هی کندمیلباس درویشان بر تن  ،استرفته

د بو که برای نجات شاه شجاع به سپاه ملک داراب رفته شودمیهالل عیار مواجه 
 .(417 - 416: 1381 ،1/بیغمی)
 سروکیخ نزد را او شودمی اسیر ایرانیان تدس در قهرمان )برزو( که در برزونامه هنگامی 
 فرزندز به ار او خود، و ببخشد وی بر را برزو جان خواهدمی شاه از رستم برند، امّامی
 ابربر کشند. نجیرز به ارگ در و ببرند زابلستان به تا سپاردمی زابلی مرد تعدادی و فرامرز
 یابافراس نزد کنانیزار فرزند پی در برزو مادر «شهرو» .برندمی زابلستان به را او فرمان این
پس . است نددرب سیستان شهر در امّا است، زنده فرزندز که شنودمی «پیران» از و رودمی
 بازرگانی گریحیله با معرفی و بازرگان را خود و رودمی سیستان به فرزند نجات برای
 و کندیم آوریگرد الییکا هرگونه ازشهرو  .آورددستبه خبری فرزندز از تا کندمی
 ایّامی. کندمی سیبرر را همۀ امور  آگاهی و دقّت با و داردمیبر خود با بسیار جواهر و پول
 و انپهلوان شاه و ازجمله، را همگان و شود آشنا امور بد و نیک با تا ماندمی ایران در چند
فراوان  جواهر و رز و مال اب سپس .آوردنمی زبان بر برزو از نامی کسی اما بشناسد  را مردم
 - 1459 و  1445 - 1429 /98و  97: 1387)کوسج،  کندمی حرکت سیستان سمت به

1515). 
 تن برزویاف ای برایهمین ماجرا و در جایی دیگر شهرو ناآگاهانه از نشانه ۀدر ادام 
 پردازیم.گیرد که در بخش انگشتر بدان میمیبهره

 ود راخهتر نعیم عیار، که بسیار جلد و چابک است در اسکندرنامه، نسیم، پسر م 
از  دزدد. او پسرود و َدخل او را میآوَرَد و به دکّان نانوایی میصورت خارفروشی درمیبه

 ند دُرّچیله حصورت بازرگان یا شخصی ثروتمند به دکّان جواهرفروشی رفته، با آن نیز به
 .(23و  22: 1327رباید )حکیم منوچهرخان، می

 هو انمداروج بی. 2-2

 و پرکاربرد است که عیّاران از آن بهره  ّ هوشانه ازجمله ابزارهای بسیار مهمداروی بی  
ها و در جستند تا در شرایح مختلف دشمن را مغلوب سازند. بدین ترتین از آن به گونهمی

و دود  ریختندگاهی آن را بر آتش شمع می-1کردند: های گوناگون استفاده میموقعیّت
گاهی به  -2کرد. هوز میدرنگ وی را بیرسید بیکردند  بوی دارو به بینی هر که میمی

هوشانه را در رسانیدند. بیوسیلۀ شبپر  عیاری بوی آن را به مشام شخد مدّنظر می
فرستادند  وقتی بادکنک ریختند و آن را مانند بادکنک به سمت دشمن میشبپر  می
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دارو را در  -3کرد. هوز میرسید و شخد را بیبه مشام دشمن میترکید بوی دارو می
بهاست و بدین طریق دشمن را کردند که چیزی گرانریختند و وانمود میحّقۀ طال می
گشود که دشمن در حّقه را میکردند تا بداند درون حّقه چیست. به محپ اینتحریک می
کرد. عیّاران این روز را هنگام هوز مییآمد و او را بهوشانه از آن بیرون میگَرد بی

ترین شیوه آن بود که دارو را در غها یا معمول -4بردند.کار میاسارت در دست دشمن به
رفت )ر. . محجوب، های خاص به کار میریختند و کاربردهای دیگر در زمانشراب می
داد تا بتواند تغییر می هوشانه، عیّار چهرۀ خود راکارگیری بی(. برای به109-1011: 1382

 دشمن را فرین دهد و او را به خوردن یا بوییدن دارو وادارد.

ی شادمان و پردازندمیگساری بیگن و منیگه زمانی به بزم و میفردوسی،  ۀدر شاهنام 
ال ام وصیّا هدخوامنیگه که می .رسدمیهنگام رفتن بیگن فرا ه،د، تا سه روز سپری شدکننمی

یگن ب هب ه،آمیخت هوشانه با میو داروی بی سازدمید و با محبوب بماند، حیلت را طوالنی کن
ه بپنهانی  کند ویمعزم رفتن همراه با وی منیگه  کند،می چون دارو در بیگن اثر خورانَد.می

-یممنیگه  خود را نزدو  آیدمیبیگن به هوز  هنگامی که  .گرددازمیشهر و کاخ خویش ب
 -226 /440-439: 1374ن. . فردوسی، است )که به دام افتاده شودمی، اندوهگین یابد
243). 
شدن به دیکخورشیدشاه برای نزرود. کار میاین شگرد در داستان سمک عیّار نیز به 

ند و با کمییی ابرو با هنرنمایی از همگان دل رودمیدر هیئت کنیزکی به بزم او  ،محبوب
 (.50: 1347، 1/کاتن ارجانیکند)هوز مییه را بیشرابِ آمیخته به دارو دختر و دا

ر د، گساری نشستههنگامی که با داراب به بزم و می ،همای بنت اردشیرنامه نیز داراب در 
 شودمیهوز و بی نوشدمیآنکه بداند شراب را و داراب بی ریزدمیهوشانه جام او بی
 .(49: 1374 ،1/)ترسوسی

یر ان مساز کاروانی ،زاد وقتی به کاروانی رسیدندرّخفیروزشاه و ف در جایی دیگر 
 صی داناه شخکحرکتشان را پرسیدند و تقاضا کردند با  ایشان همراه شوند. بزرگ کاروان 

ند و هست ین دو نفر از محتشمانکردند، گفت ابود و کاروانیان طبق فرمان او عمل می
هوشانه بی ایشانکند در غهپیشنهاد مییقین کسانی به دنبالشان خواهند آمد. از همین رو به

خ در و بی هوشانه از افیون مصری و از خربنگ و تفت یزدیپس قدری داروی بی»بریزند. 
 .(27: 1381 ،1/بیغمی)ن. . « طعام کرد و به ایشان داد

بسیار  شنید،زمانی که افراسیاب خبر خویشاوندی برزو را با رستم نیز  برزونامهدر  
من به  گفت:، به شاه بود، سوسن رامشگر که نزد افراسیاب زمانر همین د شد.اندوهگین 
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 بر سرِ رفت وآورم. سپس به ایران بسته نزد تو میروم و پهلوانان ایران را دستایران می
ای آراسته و نیکو، درخور پهلوانان برپا ، خیمهبودراه رستم و پهلوانان  درای که چشمه
خودستایی  پهلوانانکه  . هنگامیران به کاخ رستم رسیدندگردان ای سو، همۀازآن .کرد
 .گهرانید و خود را از همگان برتر خواند طوس سخن را از حدّ ،بودندآغاز کرده همستان

خشمگین از کاخ سپس  .طوس با اندوه ایشان را تر  کرد و بحث میان پهلوانان درگرفت
در همان جا و  را بر زمین زد او ،تا اینکه اسنتاخت میدر پی گورخری و رستم رفت 
زمین پشیمان از کردار به سمت ایران و بیدار شدطوس نیمی از شن گهشته بود که  .خوابید
از دیبای فیروزه  ایخیمه .به امید راهنمایی بدان سو رفت .در راه آتشی افروخته دید .رفت

 .حوال او را پرسیدا د،سوسن رامشگر ش چون وارد خیمۀ .ددید که بسیار نیکو و آراسته بو
بدگمان اما به سبن بدگویی دیگران شاه بر او   افراسیاب بوده سوسن گفت که رامشگرِ 

زمین نزد کیخسرو به ایران ،سوسن نیز از نزد او گریختهاست. آهنگ هال  او کردهو  هدش
هوشانه در شراب گر داروی بیحیله زنِ  .طوس شادمان شد و از وی غها خواستد. رومی
هوز شد. به همین ترتین گودرز طوس شراب را نوشید و بی .ند و به دست طوس دادافک

اما بیگن از حیلت او   کرد خویشدارو بیهوزآمیخته به بی با میِ نیز و گیو و رستم را 
 (328 -260 /182–177: 1387)کوسج،  .آگاه شد
ود که برده ، شرط کاندام بوددر اسکندرنامه، فتنه، زنی عیّارپیشه که در خدمت ناز  

گر رید و اباهد اگر او بتواند مهتر نعیم را بسته به نزد اسکندر آورد، یک گوز او را خو
د برد و در ا با خوزی رکند. فتنه کنیمهتر نعیم او را بسته نزد اسکندر آورد، با او  ازدواج می

ام ریدهخکه مل ای را که برایپای درختی نشست. مهتر نعیم آمد. فتنه به کنیز گفت حّقه
کردن رای بازبعیم خواهد حّقه را به مهتر نعیم نشان دهد. نکرد که میبیاور. چنان تظاهر می

 کند.می هوزیبچرخاند و گَردِ برآمده از درون حّقه وی را در حقّه با دندان آن را می
 (16: 1327حکیم منوچهرخان، )
 ا تفاده از کمود. 2-3

اری بود که همۀ عیّاران بایست در انداختن آن بر دیوارهای جمله ابزارهای عیّکمند از
که بر این کار تواناتر، در کار عیّاری استادتر بود. عیّاران کمند داشتند و هربلند مهارت می
کار رفتن از دیوارهای بلند، در میدان جنگ و رویارویی با هماورد خود بهرا برای باال

کرد  میریخت، جنگجوی چیره، او را با کمند گرفتارگگرفتند. هنگامی که حریف میمی
خواستند کسی را با بینیم. وقتی عیّاران میگونه که در رزم سهراب و گردآفرید میهمان

شدند و کمند را بر سر راه شخد خا  ای پنهان میگوشهر آورند، ددامکمند به
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توّجه او را به خود جلن  داشتند وای حواس او را از رفتن بازمیکردند، سپس لحظهمی
گشت تا صدا آوردند، دشمن به عقن برمیکردند. گاهی از خود صدای حیوانی درمیمی

 شد.کشید و او گرفتار میوجو کند، عیار کمند را میرا جست
ن فرا شنگامی که هبرد. میبرای دیدار معشوقش رودابه ازین ترفند بهرهزال در شاهنامه،  
بر او  ،خ رفتهبر بام کا زال نرودابه که برای دید .دوشمیفراهم  داردیمات رسد، مقدّمی
ز هرگ ویدگیمزال د. د تا زال باال روایگشمیگیسوان چون کمند خود را  و کندمیسالم 

-میبام  الیبه با  ه،این روز مباد که من جان خود بیازارم و کمندی از خدمتکارز گرفت

 (563 - 536و نیز  499 - 490 /69-70: 1374)ن.  . فردوسی،  رود.
دختر کمند  با گیردمیتصمیم  ،مهران وزیر از حیلۀنگران سمک در داستان سمک عیار،  

 :بایدشاه برُ را از خانۀ
نان ای رفت و کمند در دست گرفت و بینداخت چون در روی هوا رفت همچپس در گوشه

مند کار سمک عیّ .شاه افکند که دست عاشق و معشو  در گردن یکدیگر افکنند در سر دختر
ر شاه دخت ۀآمد به راه راست به حجرپس دست در کمند زد و باال بر ،در کشید استوار کرد

 (74: 1347 ،1/کاتن ارجانی) .رفت
هنگام شن واو شد  شیفتۀ ،چون داراب را دید همسر خواریق، ،مهنکوینامه، در داراب 

 .(126: 1374 ،1/.  . ترسوسین)ت خواب داراب رف کمندی برداشت و به محلّ
 کشدمینقشه ،استسیاوز که برای کارسازی فیروزشاه به یمن آمدهدر جایی دیگر،  

ر یدن دختترسیم نماید. سپس برای دربایی کند که از دختر دلچنان اوکه تصویری از 
 .(41 -40: 1381 ،1/ن. . بیغمی) شودوسیلۀ کمند به باغ او وارد میبه
مند کبام خانۀ او امه نیز، نسیم برای نجات نوفل به خانۀ شاپور رفته، بر پشتدر اسکندرن 
 .(89: 1327حکیم منوچهرخان، )رود افکند  و آن را محکم کرده، باال میمی
 رآتن بم  پاه د من نا وا . 2-4

 ین کسی وپاه دشمسکوشید در داد  و یا میماندن یا تغییر چهره میمنظور ناشناسعیّار به
له خود را ره و حیییر چهشد یا عیّار با تغیا باید کشته می ،دیدرا نبیند. اگر کسی عیار را می

یخون تا شب یافتوسیله یا اخباری از سپاه میکرد. بدینشخصی از همان سپاه معرفی می
ا جست و ییافت، چیزی پنهانی را میبزند، یا موضوع مهمّی را در سپاه دشمن درمی

 بُرد.کرد و با خود میه را پنهانی اسیر میشخصی از سپا
از  آمدگاه رزمانی که رستم به دستور شاه به لشک ،داستان سهرابشاهنامه و در  

هنگام به لشکرگاه دشمن رود تا بتواند آن پهلوان دالور را تا شن گرفتکیکاووس اجازه 
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 صورت ناشناس به قلعۀبه وکرد ترکان بر تن  س، ببیند. رستم لبابودزمین آمده که از توران
رزم که پهلوانی مانند او در لشکر ترکان ندیده دید. زندسهراب را در بزم  رفت ودشمن 

رزم زد و او را زندرستم در تاریکی مشتی بر گردن  .بود، نزد رستم رفت و نام او را پرسید
 (498- 186/478 و 185: 1374)ن.  . فردوسی،  .از پای درآورد

د از بردن دختر شاه به نزکمک به عیاران و ممانعت سمک برای  در جای دیگر
 وانمود نموده، ناشناس عملاو برای این کار  کند.اسن و سالح فراهمباید  ،ملکقزل
 : استکردهم مور او را شاه  کندمی

 شاه به ن گلۀداشت... از قضای ایزدی اسسمک به ناشناخت بیامد و سر راه بگرفت و نگاه می
بانان روید؟ گلهایشان زد که کجا می بردند و سمک پیش ایشان باز رفت و بانگ برشهر می

ده است رستاسمک گفت: از دیرباز مرا ف .گفتند اسن، شاه خواسته است مگر داغ خواهد نهادن
مشغول  یر دختره تدبدارم تا شما اسبان نیاورید که شاه این وقت فراغت ندارد که بکه سر راه نگه
یم تا را بگو شاه اکنون شما اسبان این جایگه بازدارید تا من بروم و .ملک فرستده قزلاست که ب

ن در ان اسباپانچو .در آن نزدیکی میدانی بود .چه فرماید که پادشاهان هر لحظه به لونی باشند
 (133: 1347 ،1/کاتن ارجانی. )میدان بازداشتند

 ا تفاده از انگشتر. 2-5
نگام هدر  است. سازندهبر زینت، کاربردهای دیگری نیز داشتهدر گهشته انگشتر افزون

بش صاح کرد، پس انگشتر هویّتی متناسن باساخت انگشتر نام صاحبش را بر آن حک می
به  یگر رادهمچنین کسی که انگشتر شخصی   شدعنوان مهر نیز استفاده مییافت و بهمی
شخاصِ ارکردن بود. گاه انگشتر برای خبمورد ت یید و اعتماد صاحن انگشتر  ،داشتهمراه

رفتند و جایی ها میعهیّاران به قلشد. با این نشانه عدادن دشمنان استفاده میدربند و یا فرین
اران یی از آمد، به تنهایی یا با تعداد اندکرا که شاید سپاهی عظیم از عهده برنمی

ا شدند و بها میاو بود، وارد قلعهدادن مُهر پادشاه که همان انگشتر گشودند. با نشانمی
د قلعه او وار جای ربودند و بهگرفتند. گاه نیز پیک پادشاه را میترفندهای دیگر قلعه را می

 شدند. می
کردار در لباس بازرگانان و به رستم از گرفتارشدن بیگن آگاه شد در شاهنامه هنگامی که 

نزد او  ،بازرگانی از ایران به توران آمده که شنیدمنیگه به محپ این آنان به توران رفت.
 . اوت خود را فاز نکردا رستم هویّامّ بیابد که راه نجاتی برای رهایی بیگن رفت به امید این

 هنگامبیگن  .ببردبیگن تا نزد داد دست منیگه ه و ب کردانگشتری خود را در ظرف غها پنهان 
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 - 989 /564 – 563: 1374وسی، ن.  . فرد)را دید انگشتری  آنباره ، یکخوردن
1009) . 

 سمکرد. بمیبهره داهداف خونیل به های مختلف برای ار از انگشتر به شیوهسمک عیّ
گشتری که ان گویدمیو  خواهدمیانگشتری ارغون را  کندمیشاهک  قلعۀقصد زمانی که 

 ودهد می اوه ب اخود رارغون انگشتری  .آن است به من ده که کاری دارم رمهر و نشان تو ب
 .(181: 1347، 1ن.  . کاتن ارجانی/)شود سمک با آن به قلعه مقوقر وارد می

تا  دهشازمیر فرستاده  دختر شاه سرور یمنی به قلعۀ ،الحیاتعیننامه در داراب
 .ددرآیوم ریصر قدختر را به شاهنوز پسر  یایران در وقت مناسب خاطر از شرّ عیارانِآسوده

را از خواهد که زودتر عروسی، از پدر میاستتاب الحیات بیز عشق عینشاهنوز که ا
گیرد و می ،استز نیز بر آن اترتین شاهنوز انگشتر پدر را که مهر شاهیبدین برپا کند.

روند و یم هنوزشاران ایران نیز در پی اعیّ .رودازمیر می الحیات به قلعۀبرای آوردن عین
ه قلعه ورود ب اندیشد که شاهنوز را پیش ازمیوز عیار با خود بهر اند.همواره در کمین
ود نزد خالحیات را با و عین برباید جاو تصرف آن به قلعهبرای ورود را  زبکشد و انگشتر
از  گشتر راان ه،ردکو سر او را از تن جدا  رود میهنگام به خیمۀ شاهنوز ایرانیان ببرد. شن

 (214 - 213: 1381، 2ن. . بیغمی/)رباید. میاو 
سوت کرا که در خانۀ بهرام گوهرفروز در « شهرو»در برزونامه نیز برزو مادرز 

سج کو) شناسدبازرگانان درآمده، با انگشتری که به کنیز و رامشگر برزو داده، می
 .(1565 - 106/1527 – 104: 1387الدین محمد، شمس
 نقم زدن. 2-6

ای خاص هه منطقرفتن باز زندان و  انا، نجات زندانیهبرای ورود به قلعهزدن نقن یا نقم
زدن ونلمروزی تابا کندن زمین و به تعبیر  کاراین است. شدهاز سپاه دشمن و... انجام می

ه ّیاری کود. عبو به مهارت زیادی نیازمند آن نیز بسیار دشوار  دادنکه انجام شدعملی می
)در   اهر بودمسیار دهد، برا در زمانی کوتاه انجامهای بسیاری بزند و این کار قادر بود نقم

بریدن(. زدن و نقمبینیم، ازجمله: نقمهای گوناگون میشکلمتون مختلف این اصطالح را به
ی یارعشخد برای  ها، عیّاری خاص مهارت داشته و روز ویگۀ هردر هریک از این روز
ر مند بوده دچند شیوه توان است. فردی که درو موجن رهایی بوده در جایی کارآمد

 است.عیّاری کمال استادی را داشته



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

207 

اران . از یاو را نجات دهد خواست ،استشاه اسیر شدهار شنید که فقفوروقتی سمک عیّ
د ی ایستای بر پاباره بیندیشند. گاوسیاه نامای درینتوانند چارهخود خواست کدام یک می

 : و نبودکه هیچ کس در کار نقن زدن به استادی ا
دی ببری بریدن بنشست و سخت استاد بود چنانکه به یک شن چندانمقچون شن درآمد به ن»

-هتوبر اعتیشن بگهشت هر سچون بر آن کار مشغول شد تا نیمه .که به ده کس نتوانستی بریدن
کاتن ) «باید بریدن...آوردی بریختی و ستاره نگاه کردی و رخنه بدیدی که چگونه میای 
 (198: 1347، ارجانی

را  ه اوکخاطر مکر حکیمان به زندان انداخت، پیرزنی وقتی فیروزشاه اسکندر را به
قی ادر حقیید، مکه با ناهرفت تا اینهمواره برای نجاتش به درگاه شاه می ،بودبزرگ کرده
د کنن زدن او را از زندان خارجصحبت شد و تصمیم گرفتند از طریق نقماسکندر، هم

 .(416 -415: 1374 ،1/ترسوسی)

مصر  که به دکنمیهالل عیار با سرور یمنی عهد نامه، در جایی دیگر از داستان داراب
ر اندیش وزییک، نزد نرسیدچون به مصر  .الحیات و شاه ولید را نزد او بیاوردبرود و عین

ده ندان بوزآن  ها پیش در پی یافتن راهی برای ورود بهتگوید که از مدّرود و به او میمی
ندان یر ززبرای نجات شاه ولید از طریق نقم خود را به چاه  ،و از آن چاه آگاه شده

 .(780: 1381 ،1/ن. . بیغمی) رساندمی
  مهتر قران و دند،در اسکندرنامه نیز وقتی نسیم عیار و پدرز به بند مهتر ریحان گرفتار ش

حکیم  ن. .)را از بند رهانیدند  زدن ایشانچاال  قصد نجات ایشان را کردند و با نقن
 .(194: 1327منوچهرخان، 

 زبان د موانهاج مختلف و آ وايی با زبان.2-7

ار شمهبهای مختلف مورد توجّه بوده و از فضایل از گهشته دانستن و آموختن زبان
ا ی شمناندزبان  به آنان،دادن اران برای ورود به سپاه دشمن یا فرینگاهی عیّاست. رفتهمی

زبانی  از چه که در کجااینتا هویّت ایشان آشکار نشود. گفتند های دیگر سخن میبه زبان
 ،نه سپاه دشمبرفتن  بود. هنگامبسته  در آن قرار داشتند به اوضاعی که کننداستفاده 
 ان دفاعگرفت و امکمی راه بر ایشانکوشیدند به زبان آنان سخن بگویند یا اگر دشمنی می

تن زبان دانستد. اف اشتباهبهگفتند تا دشمن های بیگانه سخن میبه زبان ،داشتنداز خود ن
ری و بسیار ضرو شدهاران هنر و وسیلۀ حفاظت از جان محسوب میبرای عیّ ،دیگر
 است.بوده
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انی به زبزور کوهی و رهانیدن روزافزون و شغال پیل دادن قدرار برای فرینسمک عیّ
کاتن ) شودمی زبانی که از آن به زبان مردم بیابان جوزجان تعبیرگشاید. میبیگانه لن
 (.37: 1347، ارجانی
نماید که کنیز  مخصوص گونه میدادن اسکندر ایندخت هم برای فرینبوران
 گوید:دخت است و برای اثبات سخنش با اسکندر به ترکی سخن میبوران

بارز کی و مدخت[ زبان برگشاد به ترناز صف اسکندر آواز دادند که نام تو چیست؟ ]بورا
وهزار دخت. از ما دکنیز  بوران ،خواند و گفت منم التونخواست از روم و انطوطیه را پیش

  (55-54: 1374 ،2/)ترسوسی .اند همه پراکنده شدیم و تنها ما ماندیمکنیز  بوده
اه ارد بارگدایل بهمن که تمملکبینیم. نامه نیز میاین شگرد را در بخشی از داراب 

. دنبرکرگاه بن لشآخواهد تا او و اردوان را به اران میعیّ و از بهروز ،شاه را ببیندکدریس
عنوان آراید و بهصورت هندوان میزاده آنان را بهزاده و پهلوانشاه با تغییر چهرۀ سرانجام

نین چهمو ا .کندرود و آن دو جوان را فرزندان خود معرفی میپیلبان به لشکرگاه می
گوید و ن میسخنیز کند برای فروز پیل به شاه آمده و البته به زبان هندوان وانمود می
 .(555و  554: 1381 ،3/بیغمی)رسد میمقصود به بدین ترتین 

منظور خود در اسکندرنامه طیفور برای نجات پدرز قصد دارد به شهر وارد شود، بدین 
، به ن مزد رود. شرار، یکی از عیّارابر دروازه می آورد وصورت درویشان درمیرا به

دهد که او یمگوید با او به هندی سخن بگویند  اگر بتواند پاسخ دهد نشان یارانش می
 .(278: 1327حکیم منوچهرخان، ) درویش است

 . بوييدن خاک و  وا ايی مکان2-8

ی ه فراگیرب همواره د و نمند باشها بهرهدانش از همۀباید اند که اران بر این باور بودهعیّ
ر لم دع هرد و ممکن است نشوچراکه درنهایت روزی بدان نیازمند می  دندانش بپرداز
ر کدام داند دبوییدن خا  ب ار بابوده که عیّ  جمله آناز  گرهی از کارشان بگشاید.جایی 

 .پرداز استستانای و تنها زاییدۀ تخّیل داواضح است این شیوه، افسانه. داردمنطقه قرار

  جوید:در سمک عیّار خود سمک دارای این ویگگی است و از آن چنین بهره می
اف آن د و اطراه آمدنشافتادند تا به سرای  ار آالت و اسباب برگرفتند و به راهار غدّآن دو عیّ
ند. مگر گیربر بخاو  ای پیدا کردند و با کمند باال رفتند. هیچ پاسبان ندیدند که ازبگشتند. گوشه

کرد و می داشت و بوسمک را یکی از جمله کماالت این بود که مشتی خا  از هر بامی برمی
 .یافتچیست. پس خا  یکی دو بام بو کرد. آخر خزانه را ب ]بام[ دانست که داخل آنمی
 (255: 1347، کاتن ارجانی)
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دخت انون بورچاست و مند نامه نیز حکیمی به نام همارپال ازین ویگگی بهرهدر داراب  
 دهد:یاری مکند پیش از رسیدن اسکندر و سپاه، از رود گنگ عبور کند، او را یقصد می

مارپال ... همن بدهه یی برگیر و بدخت را گفت که از آن خا  لن آب پارههمارپال مر بوران
دن. کر بایدآن خا  را بویید و گفت: یک فرسنگ دیگر بباید رفتن تا من بگویم که چه می

ای ره  پاآن به تعجّن ماند و گفت از بوی خا  چه معلوم شود؟ هم از آن خا دخت ازبوران
نان رویم چ ه مادر دست گرفت و گفت تا بنگرم او شناسد یا نی. همارپال گفت اکنون از اینجا ک

ده دوازدخت رانای خا  مرا ده... چندانی که بوگاه پارهباید که دوازده هزار گام بشمری و آن
ی ن بر جااکنو هزار گام بشمردم. همارپال گفتگاه گفت: ای معلّم، دوازدههزار گام بشمرد،آن

خا   از آن دخت از بهر آزمایش رامن ده. بوران قرارگیر و از این لن آب خا  بردار و به
ون اکنار! دکردبفرسنگ پیشین بدو داد. او بگرفت و ببویید و بیرون انداخت و گفت که ای یارِ 

 (155 - 154: 1374 ،2/ترسوسی)بیازمایی؟ مرا می

 صودوق.2-9

است. هبود های رایج جنگی در قدیماستفاده از صندو  یا هر چیز شبیه به آن از شیوه
ندو  درون ص ها، جنگجویانیتن برای تصرّف شهرها و قلعهبههنگام ناکارآمدیِ جنگ تن

بُرد و می ها را با خودشد، صندو ی وارد شهر میشدند و شخصی به بهانۀ بازرگانپنهان می
قصد  ی کهآمدند. گاه نیز پهلوانان یا افرادها بیرون میجنگجویان در شهر از صندو 

  شدندیسم مرفتند و وارد طلداشتند طلسمی را بشکنند با ابزارآالت جنگی در صندو  می
خواست یسیر کند یا اگر مداشت شخصی را از سپاه دشمن ا همچنین وقتی عیّاری قصد

ندو  صد از ده ای را از جایگاهی ویگه، پنهانی عبورفرد خاصی چون پهلوان یا شاهزاده
 است. کار رفتهکرد. این روز در نبرد مشهور اتللو نیز بهاستفاده می

به  ود راخ و گیرد حیلت کندتصمیم میدز رویین اسفندیار برای فتح قلعۀدر شاهنامه، 
 هنگامشن و بان بگماردکند که دیدهبه پشوتن نیز سفارز میاو  د.رگانان بیارایشکل باز
اید سپاه ب ست ودریابد این دود کارکرد اسفندیار ا ،بان از سوی قلعه دود ببینددیده چون
 بان راسپس سار پشوتن وانمود کند که خود اسفندیار است.همچنین   جنگ باشد آمادۀ
 و ازدسزرگان آماده ابرای ب بار همراهموی دهد صد شتر سرخخواند و دستور میفرامی

ن از تبیست و ها پنهان دلیر در صندو  صدوشصت پهلوانِ ند،کصدوشصت صندو  تعبیه
 تا 701: 1374 ن. . فردوسی،) کندعنوان ساربان همراهپهلوانان نامی سپاه را با خود به

 .(534تا  460 /703
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 ر صندو او را د ،د شاهان را از لشکرگاه قاتوز ببردکه بتوانبرای ایننیز سمک 
 آید:میبازرگانان در پوششخود به  ا ترفندی،گهارد و بمی

 ؟ن کیستاز آ پیش آمد و پرسید کیستید و این بارها .بردندناگاه صد خروار بار دید که می
ی بهایسمک گفت هیچ شراب  .رویمقورکوهی می آییم و به درۀگفتند از پیش قاتوز می

دست  پس .گفت دو خیک به من دهید و آن دو خیک با آب آمیخته کنید .گفتند داریم ؟دارید
ان کم خربندگ رفتندبهای چهار خروار گ .درآورد و به ایشان داددر میان کرد و بیست دینار زر به
، انیارج کاتن) .سمک خود را در میان ایشان تعبیه کرد... بار داشتند و بار وی بر سر نهادند

1347 :579) 
ه مانددر با اوکند و ایشان از جنگ ساالر هندوان را هزیمت میدخت سپهچون بوران

های حسال دهد که طلسمی سازند و هندوان باشوند، جیباوه دختر فورشاه پیشنهاد میمی
گیر دخت را غافلای بنهند و بورانروند و صندو  را در گردونه صندو جنگی به درون 

 .(203 - 202: 1374 ،2/رسوسیت) کنند
 ذوقهآبیو سپاه نیز  ف شهر ناگزیر شدهعبدالحمید که از تصرّدر اسکندرنامه، 

 او نیز  طلبد.میو از او آذوقه  رودمیشاه نزد امان ،ه، تنها بر مرکن سوار شداستمانده
ند: نشیا میهو ندصجای غها، خود به همراه دالوران مسلّح درون شاه بهپهیرد  امّا امانمی
ن ساالرا ده باها را گشودند که زر را تحویل دهند که شاهزااالن سر صندو یک دفعه حمّ»

 .(67: 1327ن. . حکیم منوچهرخان، ) «هشمشیر نمود ۀبیرون آمدند دست بر قبض
 کردن خوجر يا د وم و ديگر ابزارهاج تيز  در  اق موزهپوهان.2-10

کردند و می ر یا شمشیر یا دشنه را در سا  موزه پنهانگاهی برای حفاظت از جان، خنج
  ه را از ساسرعت خنجر یا دشندشمن به یگیرافلغ براییا  شدمیحمله به آنان که زمانی

 را برای کردند )سوهانگاهی نیز سوهان را در سا  موزه پنهان می کشیدند.موزه بیرون می
ز از ی گریشدند و راه خروجی برادانی میاگر زن  بردندکار میه گشودن بندهای محکم ب

 (.کردندبند را از دست و پای خود باز می ،سوهانا یافتند، بزندان می
در  اهی راه شکه شخصی دانشمند و شاگرد افالطون بوده و فرّ «کموز»نامه در داراب 
رز ادرو با برشود که برادرز داراب را بکشد، ازاینمانع می ،استدیدهداراب می چهرۀ

بیرون  های از سا  موزکموز نیز دشنه، کندمی او چون برادر قصد جان .شوددرگیر می
 .(98: 1374 ،1/ن.  . ترسوسی) کشدآورد و او را میمی
خود به  هنگام با دایۀالملک که بر خورشیدشاه عاشق شده، شنشفاع در جایی دیگر 

 روروبهار فاقی با بهروز عیّاتّ  جااند. در آنیکه او و سایر بندیان در آنجا زندان رودمیمحلّی 
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چون هر دو از نّیت یکدیگر  است.که او نیز برای رهانیدن بندیان به آنجا آمده  شودمی
 کند.میبهروز با سوهانی بند از پای بندیان باز کنند. می پشتیهم ، در این کارشوندمیآگاه 
خورشیدشاه  ،بند از پای محبوب خود ،هآورددرالحیات نیز سوهانی تیز از موزه عین
 .(493: 1381 ،1/ن. . بیغمی) دایگشمی

 

 گيرجيجمنت .3
که جانآتا  اندعیِاران در تاریخ، فرهنگ و ادبیّات این سرزمین گروهی اثرگهار بوده

ها ین شگردا ست.های حماسی و نیز عامیانه سرشار از فنون و اعمال عیّاری اجهانِ داستان
یا و را  پو هرمانقفضای داستان را پرهیجان و چهرۀ  ،اندفرین و نیرنگ آمیخته تر بهکه بیش
 نمایند.فعّال می

های تنای است که در مهای عیّارانهتبیین و بازنمایی کنشین پگوهش دستاورد ا
آیند. این داستان چندان به چشم نمی در تاروپود شدنتنیدهبه سبن عیّاری -حماسی
از هیجان  فارغهیجانی متفاوت و است و شور و  در داستانو کشش ع تنوّها موجن ویگگی

ا استان رد سکونیکنواختی و  همچنین  کندمی پدیداردر مخاطن  ها،هبرخاسته از مبارز
نامۀ داراب شاهنامۀ فردوسی، سمک عیار،های شگردهایی که با تحلیل متن .زندبرهم می

. 1رارند: دین قباسکندرنامه به آن دست یافته شد  نامۀ بیغمی، برزونامه وترسوسی، داراب
. 6. انگشتر  5. کمند  4. استفاده از صندو   3. نقن زدن  2تبدیل لباس و تغییر چهره  

. 9بوییدن خا    . شناسایی مکان با8هوشانه  کارگرفتن داروی بی. به7های بیگانه  زبان
سیاری ترفندهای بۀ دفاعی در سا  موزه و کردن وسیل. پنهان10رفتن به سپاه دشمن  ناشناس

 خورد.  چشم میها بهریز و درشت دیگر که در این متن
ه است، گهشت نۀمیاات عاهای ایشان بهترین نمونه از ادبیّ اران و داستانجاکه اعمال عیّنازآ

ا ن بمتناس و اندههای جدید نیز گشوددر داستانها راه خود را به مرور شیوهاین بسیاری از 
هایی به های طنز بخشنامهامروزه در بسیاری از فیلم اند.گسترز یافته و رشد ،دوران جدید

شانه نعنوان ی بهاشیایشود و گاه نیز از های دیگر مربوط میگفتن به زبانتغییر چهره یا سخن
و  هادر رمان .کندطنزآمیز میپرکشش و گاه نیز را  فیلمشگردها این شود. استفاده می
فتن ها تنها با یاانداستاز بعضی  نمود دارد ها شیوهمایۀ این بنهای کوتاه معاصر نیز داستان

غییر مچنین ته  شودمی گشوده راز آنپهیرد یا پایان می صخاای لهدادن وسینشانه یا نشان
 حمداد اثر معاصر از جمله درخت انجیر معاببلند  هایتوان در بعضی داستانچهره را می
 .مشاهده کردمحمود 
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ا بها را توان آنین رو میادر متن زندگی وجود دارند، از  ارانهای عملکرد عیّشیوه تربیش 
های ها در داستانحضور این شیوه دید.امروزی نیز  های کودکانۀهاندکی تغییر در قصّ 

 د.انهر شدخوز تغییدست و مخاطن، زماندگرگونی که  با  دارد های بسیارنمونهکودکان 
ناسی شامعهجتواند از دیدگاه مطالعات فرهنگی و که نتایج ذکر شده میافزون بر این

 ر مطالعۀها د«هکارویگ»ها یا ورزی باشد، تحلیل دگرگونیِ این کنشمّل و اندیشه محلّ ت
 ها نیز کارآمد خواهد بود. دیگر آثار ادبی و شناخت ارتباط بینامتنی آن

 
  هاياددا ت

ران شار و مهکوشش آقایان ایرج افبیغمی است که به نامۀکتاب داراب نامه دنبالۀفیروزشاهکتاب .1

 .استشدهیادنامه داراب 3با عنوان ج  این اثردر ارجاع از  .افشاری به چاپ رسیده است
 
 واممکتاب

 هاالف. کتاب
اهلل صفا. حیقات ذبیو تعل مه و تصحیحبا مقدّ .ناممداراب. (1381. )احمدبیغمی، محمدبن .1
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  تهران:

اهلل کوشش ذبیحبه .ناممداراب. (1374. )حسن بن علی بن موسیترسوسی، ابوطاهر محمدبن .2
 صفا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 . تهران: اساطیر.آيين آتوّت و  وانمردج(. 1382حاکمی، اسماعیل. ) .3
 کبر علمی.اعلی فروشی و چاپ خانۀ. تهران: کتابا کودرنامم. (1327. )منوچهرخانحکیم،  .4
 . تهران: انتشارات آگاه. هر  مک(. 1367خانلری. پرویز. ) .5
. تصحیح و منامقابو  (.1371بن وشمگیر. )قابوسبناسکندربنعنصرالمعالی، کیکاووس .6

 ات علمی.تهران: انتشار .چ ششم .توضیح غالمحسین یوسفی
 تهران: قطره. . اهوامم. (1374. )فردوسی، ابوالقاسم .6
ل خانلری. کوشش دکتر پرویز نات. به مک عيار(. 1347خداداد. )کاتن ارجانی، فرامرزبن .7

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
. تهران: جعفر محجوب. به کوشش محمدنامة  لطانیآتوّت(. 1350حسین. )کاشفی، موالنا .9
 ارات بنیاد فرهنگ ایران. انتش
 . ترجم احسان نراقی. تهران: سخنآيين  وانمردج(. 1383کربن، هانری. ) .10
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هران: اکبر نحوی. ت . تصحیح(بخش کهن) برزونامم. (1387. )الدین محمدکوسج، شمس .11
 میراث مکتوب.

. تهران: اریکوشش حسن ذوالفق. بهايران ةات عاميانادبيّ. (1382. )دجعفرمحجوب، محمّ .12
 چشمه.
 . تهران: معین.درخت انجير معابد(. 1379محمود، احمد. ) .13
یان. تهران: بخش. ترجمۀ ع. روح امعة آرمانی مبتوی بر  وانمردج(. 1389گیار، مارینا. ) .14

 کتاب روشن.      
 . تهران: امیرکبیر.آرهوگ آار ی(. 1350معین، محمّد. ) .15
 هامقالمب. 

قدیمی در سمک  ها و ترفندهایبررسی حیله(. »1391ی، یداهلل، حسینی، رقیّه. ).جاللی پندر1
 .132 -103. ز دوم، صد  ستارهاج ادبی«. عیّار

 





 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1397 تابستانو  بهار، سومو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

 و ا اطيرج قدمگاه در  يرآت يویآيبرر ی  اختار 
 1 و ف آاريابی)نويسوده مسئول(ي                                                                                                

 2ومم بر مع م                                                                                                

  3پور جوبم اميرانیم                                                                                               

 چکيده
 احترام مورد های زیادی با عناوین مختلف وجود دارد که هموارهدر جهان اسالم قدمگاه

اماکن  ه اینهی و یا تدفین مردگان بخواعامۀ مردم هستند و معموالی جهت نیایش، حاجت
ای یگهوایگاه ها در باورهای اعتقادی و اساطیری ساکنان حوزۀ جیرفت جروند. قدمگاهمی

ها نآرودی وها  به شکل مربع یا دایره و سقف آنها گنبدی و درب دارند. پالن قدمگاه
 ها وقدمگاهگیری کوتاه و رو به آفتاب است. هدف از این مقاله بررسی روند شکل

 ارکردکاصلی این است که  پرسشیابی باورها و عقاید اساطیری در جیرفت است. ریشه
ست؟ اچگونه  گیری آنها در حوزۀ تمدنی جیرفتها و زمینۀ شکلقدمگاه آیینیاساطیری و 
 است.« توصیفی و تحلیلی»و روز پگوهش « اسنادی و میدانی»گردآوری اطالعات  روز

 رفته اززه برگها در این حودهد که ساختار آیینی و اساطیری قدمگاهیاین تحقیق نشان م
 .و.. نظیر آب، آتش و خا ، درخت، سنگباورهای پرستش و احترام به عناصر طبیعت 

 است.
 

 .و اساطیری، جیرفت آیینیقدمگاه، ساختار هاج کليدج: واژه
 
 

                                                           

 09/08/1396 :مقاله نهایی یرزپه تاریخ                       06/10/1395: مقاله دریافت تاریخ 
 yosof.faryabi@gmail.com                    :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 تاريخ آموختم کار وا ی ار ددانش .1
  وا یآموختم کار وا ی ار د با تاندانش .2
  وا یختم کار وا ی ار د با تانآمودانش  .3
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 مقدّمم  .1
-دها و نشانهنما یدارا که دارند یسدّمق اماکن معمول، به طور ینییآ و ینید جوامع   

 یگفرهن و یاجتماع یکارکردها یارتیز اماکن نیا هستند. یهای اساطیری و مههب
 دهندیم  سو مقدس اماکن نیا سمت به را افراد ،یاریبس عوامل و دارند. علل یفراوان

 ابآد مانجا با یروح شیپاال و آرامش جادیا ،یمعنو یفضا از انبساط خاطر دیکه شا

 ن،ییآ و نید با مقدس مکان که نجاستیا شود،میشمرده عوامل نیتراز مهم ارت،یز

  .کنددا مییپ یتنگاتنگ ارتباط
 . رح و بيان مسئلم1-1

ی نهادن جا»ای تر دارد. قدمگاه، به معنمعنایی وسیع ،آیدقدمگاه از آنچه به ذهن می 
یی اثر پا ایی کهباشد. جاهآنجا رسیده که پای پیامبری یا امامی یا ولی بهاست قدم  جایی 

کلمۀ  در زبان عربی (.9: 1394ن،ذّؤم و محمدیدر سنگ و جز آن پدیدار است )خان
ای را بر« ایستادن جای»و « اقامت»العرب، دو معنای ، معادلی برای قدمگاه است. لسان«مقام»

  (.498 : 1414منظور، آن آورده است )ابن
ادی در باورهای مردم جیرفت دارند که عالوه بر ها کارکردهای زیقدمگاه
ه رسد کیظر ممکانی برای تدفین مردگان و انجام مراسم قربانی هستند. به ن ،خواهیحاجت

ه به توج اباند و لی خاص خود را داشتهها از دیرباز تاکنون سیر تحوّمعماری قدمگاه
دمت قوجه به شود با تتالز میدر این پگوهش اند. باورهای زرتشتی و اسالمی شکل گرفته
ررسی بنطقه مها در این و اساطیری قدمگاه آیینیساختار  ،تاریخی و فرهنگی حوزۀ جیرفت

  شود.
کرمان  درصد استان 65/4کیلومتر مربع معادل  8600شهرستان جیرفت با وسعت حدود 

به  نوبجاز  ،را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان
ن بافت رستاشهرستان کهنوج و شهرستان فاریاب، از شر  به شهرستان بم و از غرب به شه

 (.23: 1390اسدی، مشرف است )بنی
 .پيشيوة پژوهش1-2

های مربوط به اهل تاکنون اظهارنظرهای مختلفی راجع به قدمگاه، زیارتگاه یا امامزاده
ا )ع( و خاندان او در ایران اغلن این ارائه شده است که به دلیل حضور امام رضتشیّع 

ها بیشتر مسیر مهاجرت مکانی این قدمگاه ۀها است که محدودمطالعات مربوط به این مکان
سعی در تحلیل هویت این بناها  ،این حضرت از مدینه به مرو و سپس توس را در برگرفته

اهی در ایران وجود دارند ها با منش  قدمگهای زیادی از زیارتگاهاز طرفی نیز نمونه ،دارد
ای گیری آنها به درستی مشخد نیست. نوبان در مقالهت و پیشینۀ تاریخی شکلکه هویّ
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تعدادی قدمگاه و درخت با کاربرد  «ها و درختان نظرکردهها، قدمگاهچشمه»تحت عنوان 
تاریخ (. در کتاب 1380ان، باعتقادی و مههبی مورد بررسی قرار داده است )ر : نو

  (1390است )صفا، به طور خالصه به اماکن زیارتی جیرفت اشاره شده رفت و کهنوججی
ها پرداخته ای قدمگاهو اسطوره آیینیاما در هیچ یک از منابع موجود به بررسی ساختار 

 است.نو نشده است. از این منظر این مقاله جدید و 
 .ترورت انجام پژوهش 1-3

 .ستاودهون بستر فرهنگی آداب و رسوم مختلفی بحوزۀ تمدنی جیرفت از دیرباز تاکن
ی اساطیر ها و باورهایینیگیری آهای شکلدر این پگوهش سعی بر این است تا زمینه

 تایج آنناز  مربوط به قدمگاه بررسی شود تا در گهر زمان رو به فراموشی سپرده نشود و
 شناسی بهره برد.شناسی و باستانهای مردمتوان در پگوهشمی
 
 و برر ی ب ث. 2
 ها در اديان  هانپيشيوة قدمگاه .2-1

 یینآید. در وان دتها را با منش  قدمگاهی، در ادیان مختلف مینمونۀ بسیاری از زیارتگاه
: 1354سفلد، در نزدیکی اصفهان نام برد )هرت« سارا بت آشر»توان از زیارتگاهیهود می
ت ه زیارقدمگا توجه کلیمیان است و به عنوان(. این مکان به عنوان سارا خاتون مورد 278
 شود. می

در  ام برد.ن« تیمافا»توان از زیارتگاه مریم مقدس مانند قدمگاه در میان مسیحیان نیز می
له ه هر ساکدر نزدیکی اردکان نام برد « پیرهریشت»توان از زیارتگاه زرتشت می آیین

یبت غه محل یند و در قسمتی از کوه کآماه برای زیارت به این محل میهجدهم فروردین
هان اسالم نیز های جسیاری از قدمگاهب(. 62: 1354همواره آتشی روشن است )افشار،  ،بوده

م م محتراسال اسرائیل منسوب و نزد پیروان هر سه دین یهود و مسیحیت وبه پیامبران بنی
 . ندابوده

های دیگری به قدمگاه. استشدهمقام ابراهیم در مکه نیز به عنوان قدمگاه زیارت می
در ایران و سوریه و  السالممتوشالم، اسحا ، یعقوب، ایوب، ادریس، موسی و عیسی علیهم

ها در ایران، برخی قدمگاه .(7195: 1392آبادی، نوز)مشهدیتاسفلسطین منسوب بوده
نیز در کنار شتیان تکه زرچنان اند،های پیش از اسالمزیارتگاه ۀشدبقایای بازآفرینی

مسجد جامع  ها مانند قدمگاهبرخی از این قدمگاه د.کننمسلمانان برخی از آنها را زیارت می
 .اندشتی بودهتهای زردر اصل آتشکده یا آتشگاه مقدمگاه علی در جهرو  قدیمان نایین
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ری آنها اند و غالبای بناهایی که برای نگهداهای اسالمی در هند نیز بسیار مورد توجهقدمگاه
 ترلتر و مجلّلاست، از بناهای قدمگاهی دیگر مناطق جهان اسالم، مفصّاحداث شده

  د.نهست
 د.انوردهآها را از حجاز به هند هایی با این نقشدر هند معموالی باور این است که سنگ

ها گاهقدم .ندهست های مشهور نبوی در هندقدم رسول لکهنو و قدم شریف دهلی از قدمگاه
سیزده قدمگاه منسوب به حضرت علی وجود  بصرهاند. در منسوب شیعهه امامان و اولیای ب

 از آنهاالسالم در ایران در برخی منسوب به علی علیه هایگاهاست. از میان انبوه قدمداشته
 دلدل )اسن آن حضرت( یا جای نیزه یا شمشیر )ذوالفقار( ایشان مورد توجه است مجای سُ 

 (.7195: 1391آبادی، نوز)مشهدی ای هم وجود نداردو گاهی هیچ نشانه

 .پيشيوة قدمگاه در ايران2-2

رؤیا  وواب خمرو و مهاجرت سادات به نقاط مختلف ایران،  هجرت امام رضا از مدینه به
زاده، عیدیو عشق مردم به خاندان پیامبر )ص( از علل ساخت قدمگاها در ایران است )س

 (ه.  656-132)های ایران مربوط به اواخر حکومت عباسیان(. برخی قدمگاه218: 1391
ن دوره ز ایا .صفویه است ۀبه دورقرن هفتم قمری است اما بیشتر بناهای قدمگاهی مربوط 

ز ابود و  ه مقدسزیرا نگرز صفویه به قدمگا است، بناهای قدمگاهی در ایران افزایش یافته
اری که در سال (. بنا به آم219)همان،  شدع استفاده میآن برای ترویج مکتن تشیّ ۀتوسع
( 73-63: 1358مدی، است )میرمحقدمگاه و نهرگاه بوده 1185در ایران  ،منتشر شده 1375

رار های کرمان، هرمزگان، خوزستان و خراسان قها در استانبیشتر این قدمگاه
 (.218: 1391زاده، دارند)سعیدی

 ها در  يرآت. معمارج قدمگاه2-3

فته شکل گر یاییساختار معماری قدمگاه در این منطقه، با توجه به شرایح اقلیمی و جغراف
ظر ن. از استخام، آجر، کاهگل استفاده شدهون سنگ، خشتاست و معموالی از مصالحی چ

 اند: شیوه ساخت و کاربرد مصالح دو دسته
 . قدمگاههاج  وگی روباز2-3-1

اند. در ساخته شده ها ساده و اغلن از سنگ به شکل روبازدر مناطق کوهستانی قدمگاه
د که ارتفاع آن به یک متر انها را بدون مالت برروی هم به فرم دایره چیدهاین شیوه سنگ

به سمت آفتاب است و در سمت  ورودی آنها (.1رسد که بدون سقف هستند)تصویرمی
کردن آتش در گاه سنگی قرار دارد که مخصوص روشنسوزهایی روی تختپیهقبله 

پردازی و پرورز ها خیال(. در دنیای قدیم، در میان انسان2فضای باز است )تصویر

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
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رقراری رابطه و نسبت میان مجردات و مفاهیم معنوی با عوارض طبیعی تصورات ذهنی و ب
تر از امروز بود و ذهن آنان همواره تر و رایجمادی بسیار قوی یو موجودات و اشیا

ها و کوشید میان اجرام آسمانی، عناصر طبیعی، گیاهان، جانوران، فلزات، رنگمی
ها ی کشف و برقرار سازد و از این رابطههای رنگین و گرانبها وجوه مشابهت و روابطسنگ

 (.219: 1392برازنده،  ر وبرای بیان اعتقادات و ایمان خود مدد گیرد )دادو
. استردهکفاده ها جهت ساختن ابزار یا سرپناه موقت و یا معبد استبشر ابتدایی از سنگ

ز همان ا. انسان دکننخود می مسحورها را انسان ،ای که در خود دارندها با راز زندهسنگ
ی با یروی زندگحتوای نای از آنها ماست و پارهکردهآوری ها را جمعدوران نخستین سنگ

ی هانگها بر این باور بودند روح مردگان در سمثالی ژرمن  راز هستندتمام رمزو
ن ر ایشاید رسم گهاشتن سنگ روی گور بیانگ .دندهشان به زندگی ادامه میآرامگاه
ود ترین نمند بهتواماند و سنگ میاز مرده چیزی جاودانه بر جای می .مادین باشدن ۀانگار
 جهات در ایهچه موجود بشری یکپارچه با سنگ تفاوت دارد اما از پار، زیرا اگرآن باشد
 بار به آن خویشی دارد.ای حیرتگونهباطن به
زلی که یزی اچ ۀتجرب  دترین تجربه باشترین و ژرفاز این زاویه شاید سنگ نماد ساده 

اشد. شته بتواند داکند میانسان در لحظاتی که احساس جاودانگی و ماندگاری ابدی می

ه بر هایی که مردم سادسنگی که یعقوب در محل خواب مشهور خود گهاشت و یا سنگ

ی هاهان تجرببه بی دهندۀ نیاز بشرنشان ،گهارندیسین یا قهرمانان محلی میروی آرامگاه قدّ

حل ا یا مآور نیست اگر در بسیاری از ادیان سنگ از خدناشدنی سنگ است. شگفتبیان

 (. 314: 1378دارد )یونگ، نشانی نیایش 
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 گاه )نگارندگان(سوزهای قدم. پیه2سنگی روباز: قدمگاه ابوالفضل در اسفندقه جیرفت تصویر . قدمگاه1تصویر

  هاج گوبدج  رپو يده. قدمگاه2-3-2
پالن  ارد ور دها یک روند متغیّای جیرفت، ساختار قدمگاهاطق روستایی و جلگهدر من
هات کل در جشثلثیعمومای دو تا سه روزنه م .به صورت مربع، دایره یا چلیپا استاغلن آنها 

تر لی شش مهار اها قرار دارد. زیربنای هر زیارتگاه تقریبای حدود چشمال، جنوب، غرب آن
انند ماست و درب ورودی آنها به سمت طلوع آفتاب قرار گرفته (.3مربع است)تصویر

از  گهارد وبنار ورودی زورخانه ارتفاع آنها بسیار کم است تا زائر غرور و تکبر خود را ک
الت سقف آنها مسطح نیست و اغلن ح (.4)تصویرابتدا با خضوع و خشوع وارد شود 

آنها سه روزنه  شباهت دارد و مانند 1بهها به مهراهساختار معماری قدمگا گنبدی هستند.
فرم ره است. ها ترکین مربع و دای(. ساختار اغلن قدمگاه5جهت ورود نور دارند )تصویر

هارگوز ای چدایره بر روی مربع نماد اتصال زمین و آسمان است. احداث گنبد بر روی بن
 ن درآفراز  ها است. فرم چهارگوز با گنبدی براساس معماری بناهای دینی آتشکده

ی از ا تمثیلکل بنحضور فَرّه ایزدی در این بناها است. ش ۀکنندبناهای دینی زرتشتی تداعی
هان جبه  شدنگهر زمین به سوی آسمان است. گنبد نمادی از آسمان و محلی برای نزدیک

نبد ایه گو شکل چهارگوز یا پ استمینوی است که جایگاه اهورامزدا و نیروهای مقدس 
است هداد س بیشتریتقدّ ،است نیز بر این باوریر این فضای مقدس قرار گرفتهکه در ز
 (. 414: 1392برازنده،  و )دادور

اگر مربع نماد و معرف زمین، ماده، تجسم و حدود است، دایره نماد آسمان، بیکرانگی، 
اال نشینی این دو شکل با اصطالح ماندت است. در فرهنگ شرقی اتحاد و همکمال و تمامیّ
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همین  .دارد. مانداال اصالتای لفظی سانسکریت و از نظر لغوی به معنی دایره استپیوند 
است و در این فرهنگ به معنی اصطالح در زبان فارسی به مندله یا مندل تبدیل شده

: 1390قهی، کشد )بلخاریای است که افسونگر هنگام خواندن دعا به دور خود میدایره
های بدوی هرگز تابع ه در معماری کالسیک و در معماری انسان(. طرح مانداال چ262

ای از جهان منظم بوده است بلکه تبدیل شهر به نمایهمالحظات اقتصادی و زیباشناسی نبوده
شده و  این طرح با است. مکانی مقدس که با مرکز خود به جهان دیگر مربوط می

  است.احساسات حیاتی نیازهای بشری مطابقت داشته
ربع م( و یا نداالهای حوزۀ تمدنی جیرفت اغلن بر اساس فرم دایره )ماقدمگاه یا زیارتگاه

نداال رح مای که بر مبنای طاند. هر بنای مههبی یا غیرمههببدون تزئینات ساخته شده
ا لعه و یهر، قالگویی از ناخودآگاه به جهان خارج است، شفرافکنی تصویر کهن ،شدهساخته
 رد آنهاسان بر روی افرادی که واشوند و بدیننماد وحدت روانی میکدام ، هرمعبد
  (.371: 1378گهارد )یونگ، کنند ت ثیری خاص میشوند و یا در آنها زندگی میمی

 ارد اینردی وفای که هر به گونه  های این حوزه معنوی و اثرگهار هستندفضای زیارتگاه
ا هدمگاهرسد. در اطراف قوحدت درونی میبا ذکر دعا و نیایش به یک  ،شودمکان می

قدس دلیل ت ه بهدرختان کهنسال نظیر کُنار، بنه و غیره وجود دارد که در باورهای عامیان
ا ییوه و مگاهی اوقات از  .سوزانندشکنند و یا نمیگاه شاخ و برگ آنها را نمیهیچ
ات حاج دن آرزوها وگیرند، جهت برآورهای آنها به عنوان عنصر شفابخش بهره میبرگ

د و یا کننیهای درخت آویزان می نظیر انگشتر، تسبیح، سنجا ، قفل بر شاخهیخود اشیا
بستن مل دخیلعزنند که به این ها گره میمانند رنگ سبز بر شاخه ،های رنگیتکه پارچه

 (. 6)تصویرگویندمی
ید ه امبان نازا بستن نوعی ارادت به زیارتگاه و طلن مراد و مقصود است. زندخیل
یا  ودهند در داخل زیارتگاه قرار می« لوپت»شدن عروسک کوچکی تحت عنوانداربچه
این  وکنند های درخت کهنسال آویزان میبه شاخهقداری از گیسوان خود را جدا کرده، م

 درختان روریمسئله به نیروی رازآمیز درختان ارتباط دارد و همواره مردم به نیروی با
ر ه باوجویند. درختان قدمگاه از جنس جنگلی یا خودرو کوهی هستند که بک میتمسّ

 ا نبایدرختان شود و اعتقاد دارند که چوب این درمردم بریدن شاخۀ آنها گناه محسوب می
رد شکار ک بایدنشینند ندر منازل بسوزانند و همچنین پرندگانی را که بر شاخسار آنها می

 (. 79: 1380مهرالزمان، )
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های سفید ای است که نخوه بر درختان، پنجۀ فلزی داخل قدمگاه دارای قداست ویگهعال

ها و ادیان مردم پنجه دست راست در فرهنگزنند. و سبز برای طلن حاجت بر آن گره می

انگشت همچون عدد پنج نیروی داشتن پنجهای جهان، به سبن دربربسیاری از سرزمین

درت، شو ، عدالت، پاکی و راستی به شمار رفته است جاودانه و مقدس یافته و مظهر ق

عبا و لآهای حوزۀ جیرفت پنجۀ فلزی نمادی از پنج تَن (. در قدمگا13: 1356باشی،)بلو 

 شود و به عنوان طلسم به آن دخیل می بندند.مقدس شناخته می

                    
                                                                               .درب ورودی قدمگاه 4تصویر         های سرپوشیده در جیرفت ای از قدمگاه. نمونه3تصویر

                                                     
 . دخیل بستن 6صویرت   قدمگاه )عکس از نگارندگان(                                           . روزنه5    
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 و ا اطيرج قدمگاه آييوی.  اختارهاج 2-4
تی سخن ند. وقها ریشه دارهای باستانی در بافت اسطوره و تاریخ سرزمینآیینباورها و 

ای آن سطورهآید، بدون تردید ذهن و افکار انسان متوجه ساخت ااز بافت فرهنگ کهن می
فکری  مادهایها و نهای زالل اسطورهمهشود. عقاید و باورهای هر ملتی از چشفرهنگ می

اساطیری  و آیینی(. نمود باورهای 147: 1386گیرد )معصومی، سیراب گردیده و شکل می
 ابند: یایدس میهای مقدس، از دو جنبه تقشود. مکانها و اماکن مقدس دیده میدر قدمگاه

، مقدس ور انسانیای خاص مانند حضاند یا به علت واقعهخودشان دارای ارزز وجودی
د انسان دو مور ر هراند. داعم از پیامبر، امام، امامزاده یا اولیای الهی، جنبه تقدس گرفته

حت تجهان  داند. این اماکن در سراسرای از تجلی قدسی میدیندار آن مکان را نمونه
ه پسندید عمول ومها امری اند و زیارت آنها و ... نام گرفتهعنوان معابد، کلیساها، حرم

 (.8: 1394محمدی  مؤذن، است )خان
ن معصوما بران ویکی از پیام شخصی،ها مبتنی بر این ادعا بوده که احداث بیشتر قدمگاه 

ه ه خوانددمگاقرا به خواب دیده یا به اشارۀ ایشان یا با تصمیم شخصی خود، آن مکان را 
ابع این من اند و خودقرار گرفته و درختان چشمه ،ها نیز در کنار چاهعمدۀ این قدمگاه. است

اند قدّسطبیعی نیز به زعم باورمندان، محصول لطف و عنایت صاحبان آن جای پاهای م
د و مرتفع های بلنس در جاهای مقدّ(. بیشتر مکان612 -611 :1987 /1407بطوطه، )ابن

گی یگو قرار دارند که دسترسی به آنها مستلزم تحمل سختی و صرف وقت است. این از
چه به قع هردروا کردند.های مرتفع جستجو میفرهنگ ایرانی است که خدایان را در مکان

 (.79: 1380، مهرالزمانس دسترسی بیشتری دارند )شوند به مظاهر تقدّتر میآسمان نزدیک
 .آداب زيارت2-4-1

در حوزۀ جیرفت، آداب زیارت و گرفتن مراد و مطلن از پیر مورد نظر در غروب 
شود. های خاصی برگزار میای طبق آیینای پنجشنبه به صورت خانوادگی یا قبیلهروزه

کردن، نمازخواندن، دعاکردن، دادن به قدمگاه، طوافنظافت جسم، خضوع و سالم
 های ویگۀکردن شمع و برداشتن خا  نهری از حفره زیر محراب از آدابروشن
ابوالفضل،  ددی نظیر حضرت امیر،های متعکردن در این حوزه است. زیارتگاهزیارت

آباد جیرفت، چهارپیر آباد، پیرصافی روستای شریفروستای خاتونپیرچوگان در 
علی در دلفارد، بختیار و امام)بحرآسمان(، بابا خالد در روستای ُکنارزاغان عنبرآباد، شیخ

زیارت کوچک،  ی قلعۀعلی( در روستارضا در بهجرد، زیارت قنبر )غالمو امامشعین 
های دیگر ها زیارتگاهشهربانو و دهبیآباد دهدارجیرفت، بیعلی روستای حسینمرتضی
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ای وجود ندارد وجود دارد که مورد توجه و احترام مردم هستند. در تعدادی از آنها مقبره
(. آداب زیارت 255: 1390ند )صفا، اهمردم بر اساس اعتقادات مههبی این اماکن را بنا نهاد

زنان حق حضور در این مکان فقح شهربانو که بیبجز زیارت بی  ه آنها یکسان استدر هم
 دارند.
وند شاامید میجا نخواهی است. مردم وقتی از همهها حاجتترین کارکرد این مکانعمده  

 ز اینکهان بعد اها، نهر است که نیازخواهترین حاجتآورند. عمدهها روی میبه این مکان
  نددهم میاند در کنار این اماکن انجاآنچه را که نهر کرده ،شدرآوردهشان بحاجت

اغ مع و چرشندند. بخوانند و دخیل میروند، نماز میبنابراین برای نیازخواهی به زیارت می
سفره نهری  کنند،پزند و پخش میکنند، آز و انواع خوراکی میافروزند، قربانی میمی
 (.78: 1380نوبان، کنند )رپا میاندازند و مجلس روضه بمی
از جای  ،جویندمی مسّکبوسند و به آن تها را میباورمندان، جای پای موجود در قدمگاه 

ختان، ا درصل به قدمگاه، چون آب چشمه و چاه یپا یا از اجزای طبیعی یا مصنوعی متّ
دمگاه،   بر قکننداه دفن میگاه مردگان خود را در محوطۀ قدمگ .حاجت و شفا می طلبند

  (.51: 1363)ناصرخسرو، کنندزائرسرا و جز اینها وقف می ،کاروانسرا، درخت
 لهیقدرت ا م وای جهت این از و است الهی موجودات با ارتباط مکان مقدس، مکان

 یشفا و مقدس اماکن زیارت بین ادیان، از بسیاری در به طور مثال  رودمیشماربه
 قدرت اب ارتباط نشانگر این و دارد وجود نزدیکی تباطار جسمی و روحی هایبیماری

 مقدس، اماکن در قداست (.31: 1394ن،ذّؤم و محمدیس است )خاندر اماکن مقدّ الهی

 ینوع به زین که در قدمگاه هستند یائیاش شود.اءمنتقل مییاش به مکان صاحن و مکان از
شفای  نظیر طلن فرزند، خواهی،در حوزۀ جیرفت، مردم جهت حاجتیابند. قداست می

ند و رویمبیماران، یادگیری یک حرفه، طلن خوشبختی برای عروس و داماد، به قدمگاه 
ها، عروسک ها، مملو ازکنند. دیوار قدمگاهنهر خود را ادا می ،رواییدر صورت حاجت

 گ عامهفرهن ها و گیسوی زنان است که هر یک نمادی از آمال و آرزوهای مردم درقالیچه
د ز خداونوچک اای کبا بافتن قالیچه ،بافی یاد بگیرندزنانی که قصد دارند قالی .هستند

ود خیسوی گکنند که آنها را در این راه یاری کند و زنانی که عروسک یا درخواست می
، عبانیاز خداوند طلن فرزند دارند )مصاحبه حضوری،  اشرف ش ،کنندرا آویزان می

1395.) 
 
  



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

225 

 د بم مانا و پر تش توتم . اعتقا2-4-2

 2ها ماناه آنبدر نزد اقوام کهن همه چیز جاندار بود و جمادات روح پنهانی داشتند که 
ی هاسنگ چون یا  لها برخی از اشتوانست از اشیا به انسان منتقل شودگویند. مانا میمی

در موجودات  انا(. م245: 1381ها قداست و احترام داشتند )شمیسا، سنگمرموز مثالی شهاب
ال حر عین دکند و بروز می اثرز در قوای فیزیکی و مادی اشیایابد و م میمختلف تجسّ

رکت در ام بر بین اعراب به نمعرف نیرویی غیر از واقعیت موجودات است. آنچه را که د
  تنایی اسد ماصوری از اعتقاد به ماناست. قدرت توتمی نیز نوعی اعتقا ،موجود است اشیا
ن سک به آر منادرتر از آنچه ترو مؤثّعنی که در توتم قدرت و نیروی باالترو ثابتبدین م

ودن بودن را به توتم بسدهند، وجود دارد و همین اعتقاد خاصیت مقدّ نسبت می
 .(23: 1381است )واحددوست، بخشیده
ف به مختل سنگ در اماکنرد گرفته تا تختهدر میان اقوام بدوی هرگونه سنگی از خُ 

ی گاه ،مجموعگاهی  ،گاهی یگانه و منفرد .گیردنحوی مورد ستایش و پرستش قرار می
دست  گاهی آن را به محل توجه است  جنس آن، گاهی شکل آن و گاهی ترکیبی از آن

ایف کنون طواهم .پرستندصورت طبیعی میهاند و گاهی آن را بانسان ساخته و پرداخته
رم را محت خود ادوات سنگی سرخپوستان امریکا همه آالت وآفریقا، اقیانوسیه، هند، ژاپن، 

 (. 11: 1370ناس، کنند )بیستایش می شمرده،
 ورختان ها، دهای اولیه پرستش و احترام به سنگهای حوزۀ جیرفت، شکلدر قدمگاه

ر دد که شکل قرار دارمرکزی قدمگاه سکویی مستطیل ۀشود. در نقطعنصر آتش دیده می
یش نیا وس گویند. محراب کانون اصلی تقدّانه به آن محراب یا موکن میاصطالح عامی

ا یه و های سیازیارتگاه است. در چهار سوی آن چهار عدد سنگ گرد و سوراخ به رنگ
راب، کردن به دور مح(، که زائر هنگام ورود ضمن طواف7سفید وجود دارد )تصویر

  نهری حفره زیر محراب اندکی خاسپس از  ،کندو شمع روشن می بوسدها را میسنگ
ر باجات نوشند. جهت برآورده شدن حسپس می ،  جهت شفا در آب ریختهبه عنوان تبرّ

صطالح در ا به این کار .بندندهای پارچه یا نخ مییکی از چهارسنگ سوراخ محراب، تکه
 . (8(، )تصویر1395گویند )مصاحبه حضوری، شعبانی، می« زهناربستن»عامیانه 
در نزد اقوام کهن جمادات  .گرددپنداری( برمیها به مسئله آنمیسم )جانسیدن سنگبو

به انسان  توانستند از این اشیاها دارای روح پنهانی )مانا( بوده که میها و آبنظیر سنگ
  ینوع به دیشا مسئله نیاند. ابه همین منظور دارای قداست و احترام ویگه بوده  منتقل شوند
 مسئله نیایابند. ای میگهیو نیقوان تقدس، به خاطر که این عناصر باشد یاجتماعگر تداعی
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یا مکان  یءیعنی یک ش  گونه توضیح داد که تقدس، امری مسری استبدین توانمی را
س کند )یعقوبی، دیگر، آن را نیز مقدّ ءیتواند به سبن مجاورت و نزدیکی با شس میمقدّ
1389 :6).  

یا  ودهند یمرار قمردم جیرفت، افراد ظالم را با آتش مورد لعن و نفرین  هدر باورهای عام

وی راد رزخم، مقداری نمک پس از طواف دادن به دور افبرای دور کردن حسادت و چشم

له به ئسم( و این 1395ریزند تا بال رفع شود )مصاحبه حضوری، محمد لورگی، آتش می

  قدرت مانایی آتش اشاره دارد.

 
 بستن بر سنگ .. زهنار8. محراب  یا موکن و چهار سنگ سوراخ )عکس از نگارندگان(   تصویر7تصویر       

 کردن.قربانی2-4-3

و  مههبی دادن یک عملقربانی .معمول در اغلن ادیان وجود داردطورهکردن بقربانی
 ا عنایتد و یننکشد تا با آنان آشتی ای بود که به خدایان تقدیم میدر حکم هدیهس، مقدّ

 نی بودهاستاس بقسمت اصلی مناسک مقدّ ،دادن در مهبحآنها را به خود جلن کند. قربانی
یه لران اوّدر روزگاکه دهد چیز گواهی میهمه .استمهاهن نقش واحدی داشته ۀو در هم
 است.دادن یک عمل اجتماعی و دوستانه میان خدایان و پیروان آنها بودهقربانی
والی شامل چیزهایی بود که قابل خوردن و آشامیدن بود. انسان چیزی را قربانی معم 

ترین شکل قربانی همانا نمود و قدیمیکرد که خود از آن تغهیه میقربانی خدایان می
کردند. غهای قربانی یک حیوانی بود که گوشت و خون آن را خدایان مشترکای مصرف می

(. 201: 1390یت پیوند اجتماعی بود )زیگموند،جمعی و نشانه تقوخوردن و آشامیدن دسته
میترائیسم قربانی کردن چهارپایانی نظیر گاو، گوسفند مرسوم بوده و این قربانی به  آییندر 

کردن منسوخ است. بعد از اسالم قربانیگرفتهمنظور جاودانگی و حفظ آتش صورت می
چهار عمل به ترتین  واقع قربانی طیشکل و رنگ مههبی به خود گرفت. درنشد بلکه 
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کردن، طلن استمداد و  س و تبرّ عرضه و تقدیم، تقدّ :شود که عبارتند ازانجام می
شوند یک نوع ها به دو گروه تقسیم می(. قربانی318: 1393فراخونی، ذبح یا کشتار )الیاده، 

د. این نامنرا به عنوان قربانی شخصی یا فردی و نوع دیگر را قربانی جمعی یا اشتراکی می
هایی که برای فرد اهدا دو اصطالع نمایانگر اختالف شکلی یا ظاهری است میان قربانی

شود که مقصود و هدف های اجتماعی انجام میهایی که از طرف گروهبا قربانی ،شودمی
-دادن انجام میلی اصوالی به منظور کسن شفاعت یا کفارهیعنی اوّ  آنها با هم تفاوت دارد

های جمعی نیز برای ت یید یا اثبات و استقرار چیزی است. مقصود اصلی قربانی شود و دومی
بخشیدن به تغییری در ساختن یا قدرت، برقرارکردنکارکرد اصلی آنها برای ت یید و تثبیت

یا جان و حیات سهم خداوند است.  yieghوضعیت اجتماعی است. در عمل قربانی، ییگ
سهم  ،ماندعبارت بهتر آنچه پس از ذبح قربانی باقی مییا گوشت و خون یا به  ringرینگ

 (. 318و 314 :انسان است )همان
 کنار شدن حاجات و رفع بال، گوسفندی را دردر حوزۀ جیرفت، به منظور برآورده

ین اهای اهر قدمگبرند، قربانگاه دکنند. آن را به مهبح )قربانگاه( میقدمگاه قربانی می
 ور دارد صورت عمودی در وسح آن قراهارند که یک سنگ سفید بدای حوزه، فرم دایره

ه پس بس دمد،شیخ قدمگاه پس از خواندن اوراد مخصوص، با نفس خود به لبه چاقو می
بح ای ذهکنند. حیوان نهری به سمت قبله به گونآن را ذبح می و دهندحیوان آب می

ننده کشخد. این سنگ در واقع مکنند که خون آن به سنگ سفید مرکز قربانگاه بریزدمی
 (. 9(، )تصویر1395جهت قبله است )مصاحبه حضوری، مراد فاریابی، 

                             
 . قربانگاه و سنگ مرکزی )عکس از نگارندگان(9تصویر                       
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  وزاندن.چراغ2-4-4

رای بیخ به آن اندیشیده و تارازآتش جزو نخستین عناصری است که انسان پیش 
ازی پرداست. خیالشناختش تالز کرده و حتی به تصویرپردازی این عنصر پرداخته

 و عینی قعیدانش وا ۀهم شامل باورهای قلبی و هم در بردارند :درمورد آتش دوگونه است
 و هم درخشدای که گردآورنده خیر و شر است هم در بهشت میاست. آتش تنها پدیده

ر دن هم چو  رو آتش یکی از اصول توجیه و شناخت عالم استاین  ازسوزدخ میدر دوز
ردازی یالپگونه خدرون انسان و موجودات وجود دارد و هم در طبیعت و جهان خارج. این

هم  رگ بهمکننده هنجاری است که در آن امید به زندگی و ترس از بیان ،در مورد آتش
یشه انگر اندسوزد اما این نابودی بیهای آتش میلهآنچه فانی است در شع. اندآمیخته

 (. 40-39: 1376  پیربایار، 26-25و  90: 1364جاودانگی و بقاست )باشالر، 
م تالز قدی به بشر ،کوشد با تکاپو به باالترین نقطه ممکن برسدشکل خاص شعله که می

برنده نمود. آتش از بینآموخت و پیشرفت و حرکت را گوشزد میو تکاپو می
ابود نا را هها و بدیآموزد که انسان باید در طول زندگی پلیدیهاست به ما میآلودگی

آتش  (.849: 1389استاجی،  و کیاکند و تا حد توان بکوشد خود را پا  نگه دارد )فروزان
ا و هیینآجیرفت جایگاه خاصی دارد.  ۀمردم حوز هاز دیرباز تاکنون در باورهای عام

خانه  آتش از ندادندانستن اجا ، بیرونکردن، تبر خوردن، نفرینسوگندظیر، باورهایی ن
تش، آکردن اسپند، ریختن نمک در در روزهای خاص، نریختن آب دهان بر آتش، دود

 ها  اشاره کرد. سوزاندن در قدمگاهسوزاندن و چراغزاغ
ده الخورس( فردی شنبههای این حوزه روزهای آخر هر هفته )بعدازظهر پنجدر قدمگاه
 (.10صویرکند )تدر طاقچه سمت قبله و یا بیرون قدمگاه آتش روشن می 3خمعروف به شی

یخ به رگ هر شمکنند. بعد از کردن آتش، محیح قدمگاه را تمیز میها عالوه بر روشنشیخ
ه بد که دهکردن آتش را ادامه میطور موروثی فرزندز کار حفاظت از قدمگاه و روشن

ردن محیح نکردن چراغ، تمیز نک. روشنگویندمی« سوزاندنچراغ»ر به اصطالح این کا
ین اعمال را شود و عقیده بر این است که اگر شیخ امحسوب می 4وزیارتگاه، یک امر تاب

ست و ارو ممنوعه ها، تابو قلمآییندر  شود. های عظیم میدچار بال و مصیبت ،انجام ندهد
 (.244: 1381شود )شمیسا، می شکستن حد آن باعث شوربختی

آتش در تفکر بشر قدیم خصلت روحانی داشته و آن حالت راهنمایی و رهبری است که 
وسیله اشرا  است. این ویگگی آتش در ادیان گوناگون خصلت نورانی، تابناکی و 

گیرد. ت کید بر کلماتی چون نور، چراغ، روشنایی در ادیان پیشین درخشندگی به خود می
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(. پرستش )سویا( قبله 851: 1389استاجی،  و کیان رهگهر قابل توجیه است )فروزاناز ای
ترین ادوار، رو به سوی نور و روشنایی قرار داشت و هرگاه ایرانیان کهن و آریاییان از کهن

خواستند مراسم دینی انجام دهند یا نماز بگهارند یا خداوند را عبادت نمایند، داخل می
ش فروزان و خارج از معبد سوی خورشید یا ماه و یا هر روشنی دیگری سوی آتهمعابد ب
را بسیار  پرستی برای ایرانیان پیدا شد و آنایستادند و از همین رهگهر است شائبه آتشمی
  (.551: 1371دانستند )رضی، ی وجود خداوند میشمردند و تجلّس و محترم میمقدّ

های دانستند و آتشکدهادف با مرگ و نیستی میایرانیان باستان خاموز شدن آتش را متر
عمومی و اختصاصی در منازل و دهات همیشه مستقل و فروزان بوده، مگر در مرگ شاه که 

 . (38: 1389است )سامی،شدهبه عالمت سوگواری موقتای خاموز می
ز و ا وندشیر میتعب« کوراجا »مردم جیرفت افرادی که فرزند ندارند به  هدر باورهای عام

ر دین شنی دنور و روشود. حضور فرزند در خانه به عنوان نور، روشنایی و برکت یاد می
ا به رن آتش شود. زرتشتیامیخدای یگانه شمرده ،ت اهورامزدازرتشت مظهری از نورانیّ

دین  ط هنر ورتباابر مبنای  ،ترین عنصر زمینی دانستهعنوان پسر اهورامزدا و برترین و پا 
ایران  هنر در فرهنگ و است،ن باستان، آتش که نمادی از نور در فرهنگ زرتشتی در ایرا

  (.414: 1392)دادور  برازنده، استنمود و اهمیت زیادی پیدا کرده
که چنان  نداسالمهای پیش از اشدۀ زیارتگاهها بقایای بازآفرینیدر ایران، برخی قدمگاه

ها در قدمگاه این برخی از. کنندز آنها را زیارت میدر کنار مسلمانان، برخی ا شتیان نیزتزر
 یینان نامسجدجامع قدیم اند، مانند قدمگاهشتی بودهتهای زراصل آتشکده یا آتشگاه

 . (110 :1374 منش،)عرفان
ز آتش( ا کردنسوزاندن )روشنهای حوزۀ جیرفت، خادمان برای چراغدر اغلن قدمگاه

برگرفته از آتش  رسد این شیوه(. به نظر می11کنند )تصویریپیه و چربی حیوانی استفاده م
موارد  ه درکزوهر است. آتش زوهر در باورهای زرتشتی عبارت است از پیه دُمبه گوسفند 

کردن آتش در (. روشن78: 1389کردند )حسینی، خاص به آتش مقدس تقدیم می
-ودهبتشکده ها در گهشته آهای حوزۀ جیرفت، بیانگر آن است که شاید این مکانقدمگاه

  اند.دهشاری گهاند و با آمدن اسالم به محلی برای عبادت و به نام یکی از امامان نام
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سوزهای یهپ. 11آباد تصویر. محل روشن کردن آتش: فضای بیرون، قدمگاه ابوالفضل روستای حسین10تصویر

 .قهقدمگاه ابوالفضل روستای تنگ سرگز اسفند

 

 گيرجنتيجم. 3
هایی که مکان  هایی برای ارتباط با الوهیت هستندمکاندر درجۀ اول  فضاهای آیینی

 یی بیاندهاغلن توسح نماروند. این کارکرد اجا میآن مردم برای اجرای مراسم عبادی به
ن نیند. چها و قلمروهای برتر هستیک ارتباط بین دنیای انسان ۀدهندکه نشان شوندمی

ز اند که باش معابد و هادرختان، ستون ها،کوه نظیرعمودی  عناصرنمادهایی ممکن است 
ه ک دهدیمشان نآیینی،  باور به عنوان یک آنهانامیدن  که روندزمین رو به آسمان باال می
که  ستندههر جامعه ها و اصول بنیادین فرهنگی کننده ارززبیان ساختار و نمادهای آن

 وه ویگگی برا با توجه  هاقدمگاه فضایاند. نجا به مراسم عبادی پرداختهمردم در آ
 . در نظر گرفت و مههبی توان به عنوان یک فضای آیینیکارکردهای آن می
 ها، بهدمگاههای حوزۀ جیرفت به دو شکل روباز و سرپوشیده و پالن اغلن قفرم قدمگاه

بد ه و معارخانی و درب ورودی آنها شبیه زوسقف آنها گنبد .فرم دایره، مربع، چلیپا است
ارد حترام واع و ر و غرور را کنار بگهارد و با خضومهری کوتاه است تا زائر هر گونه تکبّ

صی های خاآیینشنبه طبق س در غروب روزهای پنجهای مقدّف به مکانشود. تشرّ
ادن، دنظافت جسم، خضوع، سالم .شودصورت فردی یا خانوادگی انجام میهب

ین تردهاز آداب خاص زیارت در این منطقه است. عم کردن شمع و...کردن، روشنطواف
لن طبرای  خواهی است و آنهاحاجت ،مردم این حوزه آیینیکارکرد قدمگاه در باورهای 

 روند. به قدمگاه می ،فرزند، شفای بیماران، طلن خوشبختی عروس و داماد
ها کارکردهای زیادی در باورهای مردم این منطقه توان گفت قدمگاهرفته میهمروی

مکانی برای تدفین مردگان و انجام مراسم قربانی هستند.  ،خواهیدارند که عالوه بر حاجت
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کردن آتش( از سوزاندن )روشنهای حوزۀ جیرفت، خادمان برای چراغدر اغلن قدمگاه
های حوزۀ جیرفت، دمگاهکردن آتش در قروشن. کنندپیه و چربی حیوانی استفاده می
و با آمدن اسالم به محلی  ها در گهشته آتشکده بودهبیانگر آن است که شاید این مکان
 اند.گهاری شدهبرای عبادت و به نام یکی از امامان نام

 
 هايادا ت

 یاگونهبه و شتهدا قرار یا زیر زمینها دل صخرهدر  که کوتاه، سقف و یورود با است یاتاقک شامل مهرابه .1

 نیت م روزن دچن ای کی از فقح یداخل یفضا نور یموارد در و بود کیتار ی درونی آنهافضا که بودشده ساخته

 مصالح. استشده ریتصو ستارگان نقش از آنها یبعض یرو و بوده شکلیقوس هابیشترمهرابه سقف .استشدهیم

 در و فرزسنگ ای کییااز موز معموالی زین بناها کف است.ودهب سنگ ای آجر از معموالی هامهرابه در استفاده مورد

 (.75: 1390زاده و رضایی آشتیانی، )سلطان استشده ساخته چوب از معدود موارد

بر  است. بنایه گرفته شدهالجزایر جنوب در اقیانوساز قبایل پلینزی و مالنزی )معروف به مجمع ((mana. اصطالح مانا 2

 گویند.« امان»و را ن نیردر اشیا نیروی نامرئی وجود دارد که بر نیروی مادی اشیا تسلّح دارد. ای عقیدۀ این اقوام،

بدان  ک و اعمالمناس . تابو کلمه پولینزی و مراد از آن همان دستورهای مثبت و منفی یا واجن و حرام است که در3

 (.75: 1357اسحا ، اشاره شده است )آل
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 انسانی دانشکدۀ ادبیّات و علوم

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1397 تابستانو  بهار، سومو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

  مايم  عرهاج کوتاه  هيل م مودجبرر ی درون
 در  م دآتر: رؤياج درخت، ريو با تکيم بر هايکو و  ن

 دارا ت؛ بهار، ادامة پيراهن تو ت؛ ريشم 
 حاال، هردو توهاييم

  1 الدی سپهرراضیه فو                                                                                              

 چکيده

نتقرال کوتاه درکمترین زمان بیشرترین معرانی را بره مخاطرن متفکرر و جردی امرروز اشعر
 رازایی و ابردهد و به دلیل آزادی از قیود زبانی، زمانی و وزنی، نروعی بری پروایری،  رهرمی

ای اصریل کوتراه از میرراث هرگراست. اگرچه شرعروجود در برابر قالن و اندیشه های کهنه
 بیابرل ارزیراریو که اصرالت ژاپنری دارنرد نیرز قادبی ماست اما گاه با دو قالن هایکو و سن

ایی آن برا نوافزون به این نوع شعری، همگامی و همتوان گفت که دلیل توجه روزست  میا
 بره سراختار نظر، با وجود پایبنردیکوتاه سه دفتر موردنیته است. شعرهایسرعت جامعۀ مدر
و  ردیرت یافترهفبر مبنای شعر جوششی،  ،مایه و محتوا، فراتر رفتهریو، در درونهایکو و سن

 وروزگرار  هرایست. ردّپای فرهنگ  ملی، آیینی و سایر شاخصرها از قید تکرار و تقلید رها
 ار او بارز است.جامعۀ شاعر در محتوای اشع

 
 .ریومحمودی، هایکو، سنمایه، سهیلدرونهاج کليدج: واژه
 
 
 
 
 

                                                           

 07/09/1396 :مقاله نهایی یرزپه تاریخ                                             25/11/1395: مقاله دریافت تاریخ 
 raziyesepehr@yahoo.com                                :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

ايم، واحد تهران غرب، دانشگاه آزادا المی، تهران، ايرانا تاديارگروه علوم پ .1  
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 مم مقدّ .1 
 آن است که محتوای اصلی یک (Theme) مایهیکی از مهمترین ارکان شعر، درون

صوص ایۀ مخمدهد. شعر با توجه به حوادث و اتفاقات زمانش، از درونمیسروده را شکل
 ای درخترؤی»های . این مقاله به بررسی سه دفتر شعر با ناماستبرخوردار خودزبه 
کوتاه ه شعرهایازمجموع« حاال هردو تنهاییم»و « بهار ادامۀ پیراهن توست»  «داراستریشه
 . قطعه است 775پرداخته که در مجموع  -شاعر هم روزگار ما -« سهیل محمودی»

و  پهیرهای تعریفد که مشخصهشوهایکو و سن ریو به شعرهای بسیارکوتاهی گفته می
  ب کردیمنتخاابه همین سبن ما این سه دفتر شعر را   خاصی از منظر قالن و محتوا دارند

عری شهای گیدرآمیختن ویگ ها را یافت.هایی از این ویگگیتوان در آن نمونهکه میچرا
کجا  راه به توجه و تبیین است وایرانی ازچه منظری قابل ریو درسخن شاعرهایکو و سن

رمبنای ر را بمایۀ اشعار این سه دفتبرد؟ این پرسش نویسنده را برآن داشت تا درونمی
ز از رو بنابراین سعی شد تا با استفاده  کندریو ارزیابیمشخصه های هایکو و سن

زگار ت حسی، ذهنی و ظرایف اجتماعی روهایی که تم شخصی و فردیّتوصیفی، نمونه
 تبیین شود.  نماید،شاعر را می

  رح و بيان مسئلم.1-1

ه این کزآنجا تواند موضوع یک تحقیق باشد. اشعرهای معاصر می ۀمایپرداختن به درون 
که  ا دارندرابلیت ای دارد، دفترهای شعر او این قکوتاه، آثار برجستهشاعر درقالن شعرهای
 د.جیده شونوردنظر، سنهای فرنگیِ مها با قالنو تشابه آن مایهاز زاویۀ دید درون

 پيشيوة پژوهش1-2

حث از هنگام ببای دراند  آنها غالکردهدربارۀ آثار متعدد این شاعر، افراد بسیاری تحقیق 
 اند.دهسنجی از او در کنار سایرشعرای معاصر قرارداده و را معدودی موضوعی کلی، آثار
هرامیان باز « ردر دورۀ معاص انتظار بررسی کارکرد عناصر موسیقایی شعر»مقاالتی همچون: 
ظم محمدکا از« ایران پس از انقالب اسالمی سیری اجمالی در سه دهۀ شعر»و همکاران  
د ز محموا« فارسی شعر شور و شعور در آیینۀ بررسی ت ثیر انقالب اسالمی بر»کاظمی  
نه و ز یگاا« گیری آنشعر انتقادی دفاع مقدس و نقش فرامتن تاریخی برشکل»مهرآوران  
 از« مروزار غزل جستاری د»طایفی و همکاران   از« زبان طرح بررسی ایجاز در»پناهی  

 فتر شعرسه د کوتاه اینمایه شعرهای  اما تاکنون به طورخاص، به درونمهدی موسوی و...
ش حاضر ن پگوهاست. بنابرایریو پرداخته نشدهاو، از منظر مطابقت آنها با هایکو و سن

 تازگی دارد.
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 ت پژوهش. ترورت و اهمي1-3ّ
وتاه کرهایمایه شع، نقطۀ تمایزی است که درونپگوهش رسد اهمیت بارز اینبه نظر می

ان با یرا چناست  زسویی ساختاری، با هایکو و سن ریو یافتهرغم هماین سه دفتر، علی
یده ق انجامیتوف های عصر، اجتماع و بینش شاعر ایرانی آمیخته، که به نوعی تفرّد وویگگی

 است.های آن را ضروری ساختهمایهو بحث پیرامون دامنۀ درون
 و برر ی .ب ث2
 .معرآی  اعر و  م دآتر عر2-1 
ران ( یکی از شاع، تهران1339محمودی)محمودی، مشهور به سهیلسیدحسن ثابت    

ه کاست  ای از بینش و بصیرتشعر و ادبیات روزگار ماست  کالم او مجموعه ارزشمند
ان خش مخاطبببخش و آگاهگاه به شفافیّت زالل آب، آرامو اشاره و گاه به طریق رمز

هستی  ناصرعاوست که سراسر مردمان، جانداران و اشیا هستند. در نظرگاه او یکپارچگی 
یا این نگرز شود. گووضوح مشاهده میکند، بهمی را تبادر 1وجودبینی وحدتجهانکه 

دمی قرداشتن بآگاهانه یا ناخودآگاه درصدد کرده، ی حس و تجربه عبورهاشاعر از داالن
 راریزی که قتنها چ»گوید: که میبخشیدن به جهان پیرامون خود است  چنانبرای توازن
ما یا سین نهایت برای نجات بشر در این جهان گامی بردارد، شعر است  حتی اگراست در

 .(6: 1394)نوربخش،« نزدیک شود موسیقی یا نقاشی هم باشد، باید به شعر
دی ار زیاهای سنتی مثل مثنوی، غزل، قطعه و ... نیز اشعاز این شاعر، در قالن  
بیان  ن گونۀتریکوتاه هستند. شعرکوتاه، کوتاهشعر ،های حاضردارد  لیکن مجموعهوجود

ه شدکشف ضمونِم سازد یاای را تثبیتبیان است که حس یا اندیشه از هرچیز ارزشمندِ قابل
گر ها بیانه تننبنابراین سرایش در این قالن شعری،   و بدیعی که شاعر را برسر ذو  آورد

ه جرقۀ کای به حس و انگیزه را بلکه پایبندی صادقانۀ او ،قصور و ناتوانی شاعر نیست
ه خنش بسرجا که بیند تا هکه شاعر خود را موظف میچنان  نمایاندآغازین شعر او بوده می

 پایان رسید، شعر را به آخر برساند.
درخت، رؤیایهای زیراست: دفتراول، شعرهای این سه دفتر شامل بخش مجموعه   
ساحل، تقویم، اشرا ، بیراه و زیرنورماه، در»های: دارای شش فصل به نام که استدار ریشه
پیراهن »های: ه نامدارای هفت فصل ب ،بهار، ادامۀ پیراهن توستدوم، است. دفتر« راهدر

 ها، خوابسیگار، اولین باران بهار، همین نزدیکیخبر، روشناییروی بند، چند قناری بی
های: دارای شش فصل به نام حاال، هردوتنهاییماست. دفترسوم،  «کلماتها و طوفانعلف
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اند مسیر ماه، کجا رفتهها، درسنگست، در هوزس رودخانه، بیرون هوا ابریحریم مقدّ»
 است.« گردمها و دنبال لبخندی میگنجشک
 ريومايم/ هايکو/  ندرون. 2-2

ی وجه براته قابلترین وجومایه، از مهمبیان و مناسبت آن با درون انتخاب قالن و شیوۀ 
ی توفیق گهارکه فقح درصورتی در هدفِ ت ثیر جمله شعر استارائه هرگونه اثر هنری، از

د زاویۀ دی ونگاه  وعتواند ما را به شناخت نشود. این مهم می برگزیدهیابد که به درستی می
ات و هوشمندی شاعر، تناسن با محتوای سخن، چگونگی فضای زیست شاعر و اقتضائ

 گردد. روزگار او، رهنمون
در روزگاری که سرعت، مشخصۀ بارز آن است و مردمان به اختصار و وضوح 

تنا و اعخورِقتضا و دردرایت نیز به آفرینشی بنابه ا هنرمندِ بااست که  اند، زیبندهگرفتهخو
و  شودقعول واعصر خود، بپردازد تا هنر او مقبمتناسن با توانِ در ِ غالن مخاطبان هم

ادبی  ینۀ غنیمۀ پیشرسد، با تکیه و در اداکه به نظر میمجال و قدرِت ت ثیر یابد. دیگر آن
، از ن هنرطلبد تا در ظاهر و باطو و دیگرگونه را میگهشتگان ما، عصر حاضر سخنی ن

ه و همار سان قرون بگریزد و راهی به فراسو جوید  نوعی تازگی از جنستکرارهای هم
نده یا وجه ماتاز در مقابل دیدگانِ ما، بیای که محتمالی به دلیل حضور همیشگیهمیشه
اییِ ر گوارب و محتوایی، عالوه  آوردن به این گونۀ بیانیاست. بنابراین رویرها شده
 زدایی را نیز به همراه دارد.ذاتِی آن، دلنشینی آشناییآشناییِ
روده سی محتوای یک ئمایه یا مضمون در شعر، مشتمل بر مفاهیم جزاصطالح درون*

اهی و گ متفاوت است( topic- subject)گاهی با موضوع »( که 1371:209است)آجودانی،
مایه قدری تعریف مستقل از درون شاید ارائه .(34: 1384زرقانی،«)به آن شباهت دارد
فهومی مایه، مدرون»توان در تعریفی هر چند غیرکامل گفت که: مشکل باشد ولی می

 هابخش تعدد ومآید و اجزای وجود میزیربنایی و انتزاعی است که از موضوع اثر ادبی به
 .(1376:578انوشه،«)دهدهای آن را به یکدیگر پیوند میو موقعیت
شعری پردازان از نظر اختصار در بیان، با قالنکوتاه را نظریهیا شعر ،2(co -hay)هایکو *

کند و در سازی میمهاند که شاعر، غالبای در سه مصراع نخستینِ آن مقدّسنتی رباعی سنجیده
آیین ذن در فرهنگ گوید. هایکو، پیوند تنگاتنگی با مصراع نهایی، اصلِ سخن خود را می

ژاپن دارد که به یگانگی انسان با کل هستی و طبیعت معتقد است. تفاوت بارز ذن و هایکو 
دهنده. هایکو تجربۀ شهودی گیرنده است و دومی، بیروناست که اولی، درخوددر این

ای و گهرا، در تصویری که به کمک کمترین حاصل از ذن را به صورتی فشرده، لحظه
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توان آن را نوعی شکار بنابراین می  (1431)همان:سازدی میدهد، متجلّ ائه میواژگان ار
آید و بنای آن بر تصویر یا عکس فوری از طبیعت انگاشت که در پهنۀ واژگان پدید می

داشتنی، ثبت لحظه و آنات ناب است. آناتی که شاید، نه چندان بیگانه و بدیع، بلکه دوست
حال سروده ست که عمدتای به زبانا رونگی هستند. از همینت مل و سزاوار جاوداقابل
 شود.می
وصیف تندان به چبدیلی هستند که ها یا تصویرهای کالمی بیها، نگارهبسیاری از هایکو 
هام قید، ایید و تعهای زبانی، همچون تشخها و پیرایهپردازند. هایکو از آرایهیات نمیئجز

آنها  مانند مداخلۀ امکانات گوناگون دستوری و آوایی وآفرینی، وزن و قافیه و و جان
 پس .ان()همودشهای واژگانی و انواع جناس، فراوان درآن دیده مینیاز است، اما بازیبی

یزهایی چبه ما  وار کهست آیینهبلکه دستاویزی ،بیانی هایکو، زیبایی هدف نیست در شیوۀ
دین ما را ب و دانیمیم، بدون اینکه بدانیم که میادانستهدهد که خود همواره میمیرا نشان

ر درچیزی هکنیم، شاعریم. پس اصالت هنر پیش از کند که تا زندگی میحقیقت آشنا می
ماند. بخاطر  ست و سادگی ذاتی ذن و هایکو باید همیشه بها در  ابتدایی هستی و زندگی

روز  رود وکند، شن میدرخشد، درخت شکوفه میتابد، ماه میکه: خورشید میاین
کنیم: جه میکه ما بسیار اند  بدین حقایق تورسد  همین و همین  با فرض بر اینمیفرا

               (          56ب:/1388رود خورشید)محمودی،پاشد/ میشن را/ به اتاقم می
راه  واست  ناگفتنِی همین چیزهای ساده و طبیعیزندگی و زیستن، دریافت معانیِ باز

 روزنهگانۀ شبادر تمامِ ساعات بیست و چهار معانیناپهیر این هایکو در  مداوم و وقفه
 3است و این خود، سرشار داشتِن زندگی است. 

طبیعت  جایشود نیز اصوالی بهمحسوب می که خواهرخواندۀ هایکو 4(senryu)ریو* سن
 هانقد آن اعی والت فردی و اجتمهای انسانی، حادر ارتباط با رفتارها، عواطف و محدودیت

ای از ژرف رد وبمیست. سن ریو قیود هایکو را ندارد. اغلن از زبان ساده و محاوره بهرها
 د، توأمند دارریو برخالف هایکو که با شهود و حقیقت پیونیست. سنهایکو نیز برخوردار
 با منطق است. 

 مايم  م دآتر برا ا  هايکودرون 2-3
اهمیت و ظاهر بیی پیرامون و حتی چیزهای بهسرا، همۀ پدیدههایکو در نگاه شاعر 

برانگیز است. همۀ اجزای کائنات در یکپارچگی و وحدت، درخور کوچک، مهم و احترام
در  و توجه هستند و این بازگشت به طبیعت ناب و رسیدن به یگانگی، یادآور نظریۀ 

گاهی نیز برخالف معمول، شاعر .(129 :1389ست )همان،اسالمی اوجود در عرفانوحدت
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دارد و بدان ها میها را دوستآن« به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست»به مصدا  
پشت را انگارد، تنبلی ال ورزد. شاعر، حرکت مارمولک را نشانی از زندگی میعشق می
ها، شقۀ گیالسفهمد، رؤیای درخت، صبوری جنگل، معاها را میبیند، خستگی سایهمی

شاعر دل فهمد. بیند و میها، رسیدن باران و... را میهای برنج، پیشگویی شقایقرقد ساقه
کالم نسیم و آفتاب و زبانِ شبانۀ ماه و همتا رؤیای سنگ ها بیاشوبد  هم آن را ندارد
و  گو و معانقهوای از ارکان طبیعت در گفتشکلی با گونههردمی به هرهاست و چلچله

ی از آنها ئچراکه خود را جز  داردها را پاس میمعاشقه و تقدیس و تسبیح است  حریم آن
 شمارد. در قلمروی هستی می

ارد و دمیاو در نگرشی جامع، به تبع اندیشۀ عرفان و ذن، از کثرت به وحدت خیز بر
ا همگی شیو اجوید. بنابراین در نظرگاه احقیقت و طبیعت ناب پیشین و اصیل خود را می

نیه عارۀ مک، استعیهای شاعرانه و به وجهی تصنّاند بدون آن که بخواهد به مدد تفّننزنده
 ل یاکریمبا یرزها جان بخشد: پنجره، همۀ شن / آرام نخوابید/ بسازد و از سوی خود بدان

 (70و58الف: /1388،محمودیزخمی )
قتی وون، هی ساکن است. سکجهان و اجزای آن، در دیدگاه شاعر گاهی جاری و گا     

یر کشد ه تصوبایستد تا فقح وجهی از هزاران وجوه عالم را است که همه چیز در لحظه می
هوز  نمایندۀ کل: در جزئیدم، صاحن برترین و تنهاترین اهمیت است و که در آن
(و جاری، 88   نیز:87: 1389،محمودیمگر ردّ آوازهای من ) /جا نماندها/چیزی بهسنگ
 موعهقتی است که تعامل هر رکنی از عناصر و موجودات در مقابل رکنی دیگر، مجو

د ه لبخنبگوییم: باد/ با غنچه چه گفت/ که سازد که بدان زندگی میمفاهیمی را می
 .(50شکفت؟ )همان:

شاعر «. دکنرا منعکس می 5های گوناگون منش ژاپنیهایکو از راه»گوید: شاملو می 
ری نگرد  روایتگشخد میخود است و گاهی خود را از دید سومعین حال راوی در

یند و با میرهای خود یا دیگران گزینش که تنها تماشاگرانه، حوادث یا غممنفعل و بی
رف متعایرف یا غمعقول، متعارمهم، معقول یا غیرهیچ قضاوتی، زشت یا زیبا، مهم یا نابی

 وحدت سان تضاد و تعارضی در نگرزبدینگهرد  سپس از کنار آن می، گویدسخن می
د:  گنجنمی« عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازوست»وجودی عارفی که معتقدست: 

، 84  نیز: 48: 1389بود/ عنکبوت تنیده بر درخت )محمودی، شبنمی را/ به دام انداخته
 ...(و 147و 141، 139
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ند و کای رهکند  با انگشت اشاگوید تا شعر بگوید، بلکه تا زندگیاو شعر نمی     
 ،میهست  شدگی و اشرابحث، شاهد نوعی روشنکوتاه موردبنابراین در شعرهای  بگهرد

ی ما حقیقاعمولی مبرد که کامالی نگرد و پی به معنای چیزی میاشراقی که به حیات اشیا می
زا در ک فصل مجی نام« اشرا »که   جالن توجه این«ورای حدّ تقریرند»ست. بدیهیاتی که ا

 اول اوست.دفتر
گیرد. میبردفتر جمیع حواس آدمی را درکوتاه این سهشعرهای )امور اده و عادج(:

 . بخشد  تصاویر آن رنگ و عطر و بو دارد  ذو  و المسه و آوا داردتجسم می
ای که ههای کودکانه، انگارانگاری ناب، رجوعی به صداقت بینش و توجیهساده   
ونه گکه آنند، بلاگرفته که طبق تعریفِ معقول، پهیرفته و در ذهن جاییات را نه چنانواقع

دون بستنی، العارفی خواسازد. تجاهلگهرد، بیان میکه از صافی ضمیر فردی نابالغ می
علم  از قیود که حاصل رهیدگیایگونهگیری از شگردهای ادبی، بهورزیدن به بهرهاصرار

کسی/ این همه مالفۀ سپید را/ به آسمان پرتاب کرده؟  و آگاهی است: چه
 و...( 20،21،71  نیز: 7الف: /1388)محمودی،
 که  چرای نیستکوتاه او ادعای باطلشدن ویگگی سهل و ممتنع، در مورد اشعارقائل     

یش ز ما پروزه برای هر یک الحظات و تصاویری را شاهدیم که هرها در مواجهه با آن
ما ایم اهگران داشتها با خود یا دیشویم که بسیار وقترو میگویی روبهوبا گفت آید یامی

تجربۀ  ه در  وبگونه که همه قادر ایم. سهل است، آنها ندوختههرگز جامۀ شعر بر تن آن
یافته ون او نیری چکه تاکنون نظایم  ممتنع است، چنانآن هستیم و بسا چون او یافته و دیده

 ( 68  نیز: 49 ب:/1388رویم )همان، بی هیچ حرفی/ برای گفتن/ فقح راه می 6.مایو ندیده

د: در س دارشعری که عطر و بوی م نو ،گیردشعری که تمام حواس ما را در بر می     
ای آشنا جربه(  شعری که ت13کند/ روسری مادرم )همان: هوای پاییزی/ کوچه را معطر می

م و تجسّ ( 11در دریای آغوشش/ مادرم، مادرم )همان: /ورم هنوزو ملموس است: غوطه
ان/ از مرتتصویر متداول، متداوم و قرین هر روزۀ ما و یادآور تجارب عمومی است: حی

ست/ افیک(  صدا دارد: 16خندیم )همان:این همه شباهت است!/ من و آیینه هر دو می
دآور طعمی رای ذائقۀ ما یاو حتی ب (45شمار)همان: برای خواب اتا / الالییِ ثانیه

(و 14: 1389ساری خلوت )همان،آشناست: سفرۀ گوارای توت/ مسافران غرین/ سایه
ند و/ کرم میبیدا /نوردد: شن با نگرانیمیبسا که حواسی انتزاعی یا تجربه ناپهیر را درچه
 .(145ب: /1388رود )همان،می



 242 مایه شعرهای کوتاه...بررسی درون /

صر ا عن، یا به هرحال چنان بدر هایکو یا مطلقای عنصر هوشی و عقلی وجود ندارد
یگر ز یکدتوان اگونه تحلیل و تفسیری نمیشاعرانه درآمیخته است که با هیچ -شهودی
 .(1384:20شان کرد )شاملو وپاشایی،تفکیک

ا نطبق بمدفتر که کوتاه این سهترین عناصر محتوایی در شعرهایغالن )تبلور طبيعت(
ول یا، فصهتاب، شن و روز، گل، کبوتر، کوه، دراست، مامایۀ هایکو سروده شدهدرون

مین بس ی، هآسمانمثالی در نمود اجرام  اجزای آن است ۀطبیعت و هم ۀچهارگانه و خالص
 27 سومو در دفتر «زیر نور ماه»کوتاه، با عنوانِ قطعه شعر 68نخست بخشی شاملکه در دفتر

هتاب، تاره، مسآن ذکر ت. عالوه براسبدان اختصاص یافته« در مسیر ماه»قطعه با عنوانِ 
ا یختگی بد درآمایم که فراوانی آن با وجوها برشمردهشهاب، شن، غروب و... را در بسامد

هر  دقیق توجه است  لیکن این آمیختگی و فراوانی، مجال شمارزمحتوای هر فصل قابل
و  هادیدهصر و پعناپی ندارد. لیکن از تنوع دهد و البته دلیل مفیدی نیز درعنصر را نمی

ورت صبرداری شده و شمارشی به شرح زیر های گوناگونِ یک مفهوم، یادداشتواژه
عر و م شااست که ما را به ادعای پیشین در مورد برجستگی عناصر طبیعت در کالگرفته
 مایکردهتالز سازد.اجزای کائنات، واقف می ۀشدن او در بینش اشراقی به هملئت قااهمیّ
اند و شدهادهراردن چیدمان به ترتین الفبایی باشد  لیکن عناصر مرتبح، در کنار هم قکه ای

 ند:نمایاها، دفعات تکرار آن واژه در سه دفتر مورد بحث را میعدد مقابل آن

، باد/ نسیم: 24ابر: //12 :، خورشید18، آفتاب: 19 :،آبشار// آتش// آسمان11آب:      
، 11، جنگل: 23، برگ:3// باغ/ باغچه:  19برف:  //9ن// مه:کما، رنگین 58، باران:45

، 22، ببر، برّه، بوتیمار، پرستو، پرنده: 5:، اسن 3حیوانات و پرندگان شامل: آهو، ارد :
، 2، چلچله:2:، چکاو 9 :، جغد، جوجه، جیرجیر / سیرسیر 2:، پلنگ:2، پشه3:پروانه
، روباه، 2، درنا:2:کوب، خفاز، خو ، دار7:، خرس، خرگوز، خروس2حلزون:

، سوسمار، 6پشت/ال  پشت:، زنجره، سگ، سنجاب، سنجاقک، سنگ5زنبورعسل:
، قوچ، 2:، قمری، قناری3:، غاز4، شغال، عنکبوت:2پره، شبتاب/ شن4شاپر 

، کوکو، 7، کالغ3، کرم ابریشم، کفترچاهی/ یاکریم: 4، کبک، کبوتر3قورباغه/غو : 
، 8:، گوز ماهی، لک لک، مارمولک، ماکیان، ماهی، گوزن9، گرگ، گنجشک: 3:گربه
خوار، مگس، موز صحرایی، موریانه، ، مرغ ماهی10:، مرغ شباهنگ/ مرغ عشق3مرغابی:

بهار:  //2، مرداب، نهر:16، دریاچه/ رودخانه:5، چشمه: 5، جویبار: 3نهنگ، وزغ// برکه: 
انواع  //13خا : //3گبار:ر، ر، تند5// توفان: 9، زمستان: 2، تابستان:18، پاییز: 18

،درخت افرا، بید/ بیدمجنون، بلوط، تا ، چنار، زیتون، سپیدار، کاج، گردو،  53ها: درخت
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، چمنزار، 4زار: شالی //18، صدف، ماسه، موج:16، اقیانوس، خزه، ساحل: 14هلو// دریا:
، 3زرعه: ، گندم، مرتع، م4:زار،صحرا، گندم 2، شبدر:1 :های برنج، درّه، ساقه4دشت:
، 115، ماه:  4، غروب: 52:طلوع // شن ، 8، روز: 4:، افق، سپیده 34صبح/ سحر:  //2علف:
و انواع آن :  28، صخره// گل: 45، سنگ: 2دماوند: 3، تپه:19کوه/ کوهستان:  //29ستاره: 
، 2، شمعدانی8، شکوفه: 4، شقایق:3، شن بو:7، سرخ:ز، زرد ملیجه، زنبق، ر2بنفشه: 
ها: خار// انواع میوه //3، شبنم:3، یاس3، نیلوفر:6:غنچه، الله، میخک، نرگسشیپوری، 

 ، قارچ، گالبی،گیالس.3:، پرتقال، توت، سین:2، انگور3:انار
ن ، عناویبق باشدتواند بر مفاهیم هایکو منطهای سه دفتر که میمایهاز دیگر درون     

ه بران را/ باند: همه اجزای کائنات، مانجانبه و تسبیح زیراست: نیایش: با همان وجوه همه
که در  (  جانوران:131ب: /1388زار)محمودی،خواند/ نیایش گندممیاین حوالی فرا

( 90 -73 همان:)جمله: شده است. ازفصول مختلف از هر سه دفتر به دفعات از انواع آن یاد
 ،نه تنها شعر ند،هست کوتاه این سه دفتر که با محتوای هایکو منطبقتوان گفت شعرهایمی

 ه طبیعتِازگشت ببای پا  است. راهی برای باز یا آیینهکننده، دری نیمهبلکه دستی اشاره
ی است  ودایبانسان، طبیعت شکوفۀ گیالس، طبیعت برگ، ماه، جویبار و... طبیعت و گوهر 

./گُله گُله ر..یلوفنسازد: گُله گُله میضمیر،  پُلی است که این عبور را میسرو شاعر روشن
 ( 93: 1389ها)همان،نیلوفر../ بودا خوابش برده کنار سنگ

ِن ان، بیامنتقد ترجمه نیست  یا به گفتۀراه نیست اگر بگوییم که شعر در نهایت قابلبی 
دیشه ان از اندانیم که زبگوید. میگوید به زبان خود میچه شعر میآنپهیرد. دیگر نمی

ی یرپردازر تصوای نتیجۀ ساختان شعرهای سخت فشرده تا اندازهجداناشدنی است و ت ثیر ای
 (22الف: /1388آنهاست. جهان هایکوی ناتمامی است/ من، تو/ عش... )همان،

 ريومايم  م دآتر  عر برا ا   ندرون 2-4

زند، در دفترسوم)بیرون هوا میریو پهلوکوتاه سهیل محمودی که به سنتجلی شعرهای  
کوتاه، تراست. شعرخبر( و)روشنایی سیگار( مشهودتردوم او)چندقناری بیست( و دفابری
ها اشاره ها و باورظاهر، بیان سادۀ مشاهدات شاعر است. برای آن که به انواع دانشبه
کند سازد تا مطمئنزند و گاه تصاویری از تجارب عمومی میکند  دست به تعمیم میمی

هایی متفاوت یا تکرار در گزارهیست  بلکه هر صبح قابلای نکه این تجربه، تجربۀ یگانه
 1389صدا به گرمای خانه/ برگشت زن/ نوزادی در سردخانه)همان،حتی همگون است: بی

 -7ب : /1388( و)همان،88،89،98الف: /1388انسانی:)همان،( تبلور عشق و روابح84و 77:
(/ 15،19الف: /1388یعت)همان،گیری از عناصر طبو...(/ بیان عواطف شخصی با بهره 36
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ب: /1388  همان،19،27و..(/ آوای تنهایی: )همان: 98،101،102مادر)همان: 
(/ ترس و 75،15،20الف: /1388و...(/ ی س، ناامیدی و افسردگی:)همان، 145،52،53،66
های خوابیده در سنگر/ با رؤیای به عنوان مثال: جنازه  (145ب: /1388نگرانی: )همان، 

انسانی: به آشفتگی  -های اجتماعیتبلور انواع پدیده  (29اند)همان: گرفتهرامصلح/ آ
  نیز: همان، 91الف: /1388ها )همان، گیسوان باران/ دختر  دستفروز/ البالی ماشین

به باتال  شبانۀ خانه/  سیاسی:  -اجتماعی -و...( بیان دردهای فردی152-153،155: 1389
عروسک دختر  هم/   و..(138،149،153ر روز)همان:ام هشود/ رودخانهدچار می

  94-91الف: /1388و... نیز: 66، 51ب: /1388خوابش نبرده/ ازگرسنگی امشن)همان، 
هراسِ سربازان الل است/ تیربارها یکسره/   (139: 1389  نیز:51و47-46ب: /1388نیز:

یز مسایل زنان: و..( و ن 36-25و  30ب: /1388زنند: )همان، زنند...حرف میحرف می
های ( مانند: زن، لباس45،97،102الف: /1388  همان،172  نیز: 84-72: 1389)همان،
ها شرمگین و ( یا: زن78: 1389بردشان؟)همان،از را/ روی طناب انداخت/ باد میدلتنگی

 .(81رقصند درباد)همان:می -اما -هااند/ پروانهبیمنا / گوشۀ باغ نشسته
انگیز و تکلف و صمیمی، زبان جدی و لحن غمها سخن صادقانه، بینهدر هر یک از نمو 

فلسفی: آیینه را گشودم/ هزار و  -های اجتماعیگهار است. نمود اندیشهتراژیک سخن، اثر
-88، 62الف: /1388 و68و 55ب: /1388شده در اعما  )همان، یک صورتِ باطله/ مُچاله

(  همچنین 172: 1389ها را تماشا کردم )همان،گلرفتم / در این فاصله فقح/  –آمدم   (92
(/ و در مفهوم چیستی 172-168، 161،162با مفهوم یادکرد مرگ و کوتاهیِ عمر: )همان:

و نیز:  149ب : /1388روید )همان:گویم/ گُلی تازه/ آن سوی جهان میشعر: شعری می
د، پشت کامپیوتر/ سکوت ها یا تقابل سنت و مدرنیته: شتاب فرزنتفاوت نسل  (165: 1389

نقد حاالت فردی و اجتماعی   (155ها )همان:زن، پای اجا / تنهایی من، البالی کتاب
ب: /1388از سرمگهار، خورشید)همان،یااعتراضی:کوه نیست/ برج و سیمان است/ برسینه

همچنین   (145: 1389جلو آسانسور/ گفتم )سالم(/ فقح نگاه کرد همسایه)همان،   (44
کوتاه ای همراه با ُحجبی فروتنانه و خفی در بعضی شعرهایگونهبه ندرت مفاخرهگاهی 

دادم/ در باد گم  ها بود/ به جهان یادشود: ناتوان از تلفظ گلاین سه دفتر مشاهده می
 .(172-168و163  نیز:168: 1389شدم)همان، 

زی مالیم و گاه شرح و کوتاه او گاه طعنه و طنمایه این بخش از شعرهایمجموع، دروندر 
، حسرت، رنج زیستن و های همیشگی آدمی است. شاعر از سرگشتگیوصف غم
می زند و بر این اساس به نظر کند و شور خود را با رفتارهای اجتماعی گرهمیمهرورزی یاد
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 Edwin Arlington)گراست. هرچند آرلینگتون رابینسونرسد که شاعری برونمی

Robinson) شعر زبانی است که از راه واکنشی »گوید: می م.(1935 -1869)یکایی شاعر امر
 .(184: 1383)احمدی،« تواند بیان شودگوید که نمیکمابیش عاطفی، به ما چیزی را می

ن ک عنواها ذیل یها، سبن می شود که مجزاکردن آنتنیدگی محتوای قطعهگاهی درهم
است،  وس هایکیعت که در زمرۀ محتوای م نوگفتن از طبکه مثالی سخنچنان  مقدور نگردد

خته و آمیرهمدگنجد، ریو میمایه ذیل سندرون با مسایل انسانی یا اجتماعی که از منظر
  بگریزد معنایی چهارچوب انحصار های قطعه، ازبودن واژهتوانسته است با توجه به نمادین

دای ص( یا: 132: 1389مانند: خواستم به چشمه/ شک نکنم/ سراب نگهاشت )محمودی،
کو کاربرد نماد در های .(105ها...)همان:گلوله.../خون پرنده برزمین.../ سکوت سنگ
 .سوس استنامح ساده بیان شود، اغلنفراوانی دارد و معنای پنهانی شعر، هرچند با زبانی 

 ايرانیِ  اعردآتر با تو م بم منِمايم  م عر  و شی يا کو شی/ درون 2-5

گر بر باوری نقیپ و جماعتی دی 7بخش شعر معتقد بوده عتی از دیرباز به الهۀ الهامجما     
های نعتصتمامی زادۀ کوشش انسان و صناعتی در ردیف سایر شعر را به این باورند و 
را  داند و دیگری آن، لیکن در برابر دو نظریه که یکی شعر را جوششی می8دانندبشری می

رد. کارهای میانی و تلفیقی هم اشتوان به نظریهکند، میمی محصول کوشش بشر قلمداد
شود و شاعر یطا مبراساس این نظریه، هستۀ بنیادین شعر، به طور ناخودآگاه به ذهن شاعر اع

ین هستۀ ای که دارد، اشناسد و به یاری توان و تجربهبر اساس فنون و شگردهایی که می
صولی ا به محافزاید تپیراید، اجزایی را بر آن میا میدهد، زوائد آن راوّلیه را توسعه می
 اما ذو  شاعری، بدون ذو  و ذات شاعرانه امکان ندارد سان بدینیابد. نهایی دست

 کهنانچست  اشاعرانه هم کافی نیست و تجربه و دانش و احاطه بر فنون شاعری نیز الزم 
م هیق بود د هم شاهام یا الهۀ شعر باییازیدن به دامن فرشتۀ البرای دست»گوید: سجادی می

 ،داندن میتابی انساثالث، شعر را حاصل لحظات بی و اخوان 9 (70: 1382سجادی،«.)الیق
  .(206: 1371گرفته است )کاخی،که در پرتو شعور نبّوت قراردر هنگامی
 رعهامی شوجه ال گرفتن شاعر هنگام سرایش،تابی انسان و در پرتو شعور نبوّت قراراین بی

  محصولیم غالبایکنیاد می« آن»حال، آنچه از آن با عنوان هربه کند.میرا به ذهن متبادر
ین ند از ااانستهاین عاطفه است و شاعرانی که تو برانگیختگی حس و نیز زبان مناسن ارائه

و  عادلهای متها و پسنداند که مقبول طبع ذو مند شوند، آثاری پدید آوردهپیوند بهره
 متعارف است.
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عر را و شخصی شا کوتاه این سه دفتر که منِ ایرانیمایۀ شعرهایهای بارز درونویگگی   
 نمایاند، به شرح زیراست: می

اص توصیفات شاعر از مناظر دیدنی طبیعت ایران به طور خ )نظر بم طبيعت ايران(
« رامسر»د: که گاه از آنها نام برده، ماننحکایت از سفرهای بسیار او دارد 

ه معرفی ککند  چنانمی( و گاهی معرفی17)همان:« فومنات(/ »16الف: /1388)محمودی،
نظارۀ ماه  کوه/ لتر لم داده/ به بردامن 10 توجه است.خوردر« لتر»و وصف منطقۀ بکر

ی اتوجه است. قلهقابل« دماوند»کردن از قلۀ همچنین یاد  و...(18،64،104  نیز: 18)همان:
شکار آیا  های نمادینام آن درکالم اغلن شاعران گهشته و معاصر همواره به گونهکه ن

ب: /1388ن،گیرد:/ دماوند خاموز)هماآغوشش آرام میحضور داشته است: فریاد باد/ در
151). 

های رشته حضوِر نام هنرمندان معاصر در سایر کردن بم نام و آثار هورمودان ديگر() نظر
ر ب هاین امر عالو ت مل است.ز آثار ت ثیرگهارِ ایشان در کالم شاعر قابلهنری یا یادکردن ا

ثارِ دی آن آت کی دهد، پُلی به سوی مفاهیمکه نمایی از تعلّقات عاطفی شاعر را نشان میآن
ن، است: ش نهفته ای یا اعتراضی یا اعتقادی را در خودزند که گاهی خاطرهموردِ اشاره می

الف: /1388ماه)محمودی،تر است/ صدای شجریان زیر نورنهها یگاسکوت/ با درخت
زاده کنیم/ با صدای مؤذندر آخر کوچۀ تاریک/ صبح را پیدا می  (38و10

نیاز دشت/ های باز و پُردست  (81الف: /1388و160  نیز:159ب: /1388اردبیلی)همان،
عدی را/ کجا سدیوان  (مرغ عشق گوشۀ قفس!/105شور دلبرانۀ زهره/ الهۀ ناز بنان )همان: 

 (60: 1389ام؟ )همان،جا گهاشته
نسبت من با »گوید: او دربارۀ ارتباطش با ادبیات می ) نظر بم اعتقادات ديوی و آييوی(

ادبیات، ادبیات دینی بوده و شاید اصالی دین موجن شد به ادبیات روی 
های از شخصیتمثالی در توصیف حضرت ابوالفضل)ع( که  .(108: 1380درفشه،«)بیاورم

نسن  گوید:های مختلف بوده است میبرجستۀ دینی و همواره مورد توجه هنرمندان رشته
یا  (45الف: /1388ریزد )محمودی، رساند/ دستی که آب را/ به روی آب میبه دریا می
ص( سروده است: به تمنّای )رسولهای بسیاری که در بیان معجزۀ شقّ القمر حضرتقطعه

ای/ دو چه ساده/ به اشاره  (35شود ماه )همان:کند / دوپاره میغوز باز میدست آشنا/ آ
همچنین نماهایی از نیایش و نماز در سخن  (45-44، 36،37شود ماه )همان  و نیز: نیمه می

همچنین اشاره به   (81الف: /1388و160  نیز: 159ب: /1388او وجود دارد: )همان، 
غروب  کشانیدن حضرت مسیح )ع(:ینی مانند بر صلینروایات و وقایع مهم تاریخی و د
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یا   (56ب: /1388اند/ با تاج خاری از برف )همان،ها را به صلین کشیدهاول ژانویه/ کاج
وَاهلل لدُنیاکُم ههِه ِفی »اند: امیر )ع( که در وصف دنیا فرموده اشاره به روایتی از حضرت

)به خدا سوگند که دنیای شما در نزد من « وُمعِینی أهون ِمن أرا  َخنهیر فِی یَدِ مَجه
ست(: باالخره استخوان خو / تر از استخوان خو  در دست شخصی جهامیپست

 .(90الف: /1388برخا  افکنده شد/ پایان جهام زندگی )همان، 
د و از نگیزکه سخن او برانگیزاننده است و هر چیزی که حس راستین را براخالصه آن  

 کند، ارجمند است.بورداالن خالقّیت ع
 
 گيرج. نتيجم3

ه مایرون، در درغم وفاداری به ساختاِر هایکو و سن ریوکوتاه این سه دفتر علیشعرهای
ی رهنگ غنای فکه ردّپچنان  از قیود تکرار و تقلید رهاشده و ماهیت ملی و ایرانی دارد

ن، ع فراوار تنوّتر عالوه بمایۀ اشعار این سه دفاست. درون روزگار معاصر در آنها مشهود
یکو نوس هاکه مثالی سخن از طبیعت که در زمرۀ محتوای م تنیده است  چنانگاه درهم

ته هم آمیخجد، درگنریو میمایه، ذیل سناست با مسایل انسانی یا اجتماعی که از نظر درون
-وبز چهارچا ،تههای قطعه، شمول معنایی یافو توانسته است با توجه به نمادین بودن واژه

 ها بیرون بزند. های منحصر به این قالن
یا  کاراسرسختی و لطافت، توأمان مفاهیمی آش ۀدر این مجموعه، حضور طبیعت با هم
و اعیات ااجتم های پر اوج و عروجی را بنا نهاده است نمادین آفریده که در مجموع لحظه

ن و مرات ها ومختلف در عرصهنیز تلنگری به وجدان ساکن یا خفته است و برای افراد 
 طلبد.های گوناگون، تعمّقی دوباره میموقعیّت
  

 هايادا ت
عقل  ی طوراست این نظریه طوری ورامعتقد عربی است. اوترین دیدگاه عرفانی ابنوجود اساسیوحدت.1  

وزیع، التنشر ووین للالتصوف و: المعرفه، دمشق، دارالتکبرای اطالعات بیشتر ر. :رساله()1378است.)کاکایی،

 بر درآمدیلیام،ویچیتیک،م و نیز:2002 .1423بیروت دارالفکر،1،3،4،5و: فتوحات المکیه ج128،179م. ص2003

 (1389سوم،چاپ حکمت،جلیل پروین،تهران،ۀ ترجماسالمی، عرفانوتصوف

هجا  7هجا و سطر دوم  5وم هرکدام شود، سطراول و سمیهجایی که در سه سطر نوشته 17هایکو شعری است . 2 

رود. حدود دو هزارسال پیش هایکو کار میندرت بههای کالمی در آن بهدارند. هایکو نه وزن دارد و نه قافیه و آرایه

شد و معموال آن را شاعران به شیوه هجایی به نام تانکا بود که از دو بخش تشکیل می 31جزوی از یک فرم شعری 
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کوتاه و هجا. تانکا به معنی شعر 14هجا دارد و بخش دوم آن  17سرودند. بخش نخست تانکا پرسش و پاسخ می

هجایی تانکا مستقل شد و آن را  17تدریج بخش درمقابل چوکا به معنی شعربلند است. در قرن شانزدهم میالدی به

 هاکایی یا هایکو نامیدند.

نتشار اا پیش از ی شد. تت احمدشاملو و پاشایی وارد ادبیات فارسشعرژاپنی( به هم)هایکوی ژاپنی با ترجمۀ هایکو. 3

 -1307ی)ب سپهرهایی از شعرژاپنی به قلم مترجمانی چون سهرااین کتاب جدی و سودمند، جسته و گریخته ترجمه

ا ب سپهری لبته خودشد که ت ثیر چندانی درشعر ایران نداشت. اهایی نظیر سخن چاپ و منتشر  میز.(در مجله1359

دگار خود به یاایی ازههایکو نیز آشنایی با این نوع شعر،، دور انجام داده توجه به تحقیقاتی که دربارۀ ادب خاور

 یم/ل نکنگرود/ آب را گهاشته است: )مادرم چاقو را/ درحوض نشست/ ماه زخمی می شد( )زن زیبایی آمد لن 

ران دهه های شاعهر سرودتوان دعران ایرانی از هایکو را میبا این همه ت ثیرپهیری شا .است(روی زیبا دو برابر شده

ر مربوط به ند، بیشتاناختهشز. به این سو یافت  البته با این توضیح که نمایی که شاعران ایرانی از هایکو دیده و 1360

های هعمجمو گرایی محپ آن است. بیگن جاللی درمجموعۀ روزانه ها، منصوراوجی درفضای بومی ژاپن و طبیعت

عی ریک به نوایی، هلنگرودی، فرشته ساری و بیش از همه کسرا عنقکوتاه، مثل آه و شعرهایی به کوتاهی عمر، شمس

ه کاج بری شبیو به ا برالواری نشسته/ اند.)کود /چشمی به هایکو داشته ۀهای خویش، گوشدر برخی از سروده

 نامه ادب فارسی( )کسرا عنقایی( )فرهنگ نگردمی

 ه هایکوساختاری شبی است. از لحا گهار آن بودهریو( بنیانکارای سن)ست کهای شعر ژاپنی هفده هجاییگونه. 4

 شود. سه خطی نوشته می ست و معموالیا

که ا چنانها رقعیتند که واپسنداند و چنین میها به درازگویی خوگر نیستند، استداللی نیستند و بیشتر شهودیژاپنی. 5

 kannagaraیا  ikaminagara no mich ناگارانومیچیکنند. ایشان به کامی هیچ تفسیر عاطفی یا عقالنی بیانیهست، ب

 دبیرردن در آنها با تنککردن چیزها به خواست خدایان و دخالت( و این یعنی رها69: 1384شاملووپاشایی،«.)معتقدند

رفانی ر فرهنگ عرضا د واید بتوان این اعتقاد را با تسلیم پرسشی از چونی و چرایی امور و شانسانی و در نهایت بی

 .(66یکسان انگاشت )همان:

هجا  ه در هفدهکندارد  است که هیچ زبانی غیر از زبان ژاپنی توانایی آن راهاوسمان مترجم آلمانی معتقدمانفرد.6

 همان حرفی را بزند که شاعر ژاپنی در قالن هایکو بیان می کند.

(   اعراب به 98: 1387  ارسطو132: 1343(  )افالطون،16: 1336: مجتبایی، 493 -484یلیاد سرود دوم:هومر در ا. 7

است حصول جهبه در کوب نیز معتقد(  زرین101-96: 1392ل بودند:) فضیلت،ئتابعه و ایرانیان به پری یا سروز قا

 .(87: 1383کوب،گردد )زرینذهن و شعور هنرمند موجن ظهور الهام می

قول صاحن  رازتعریف شع ( 223: 1391کند)زرقانی،ارسطو پیوسته در رسایل مختلف شعر را صناعت معرفی می. 8

 (70: 1382(  نیز نظامی عروضی براین باورست)سجادی،196: 1387)رازی،المعجم
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« یاید صوابر بدیهه نب سخن» نظامی الهام را جلوتر از صناعت می داند اما معتقدست نباید به الهام اکتفا کرد زیرا. 9  

ا به دست رر از آن اند یا بهت( بلکه شاعر باید تالز کند تا آنچه را به او الهام شده، یا به کمال برس258: 1388)نظامی،

کند به ت، بیان میدر اقبالنامه هم پس از اشاره به این که سروشی سراینده یاریگر هر شاعر اس (42آورد.)همان:

خاستگاه شعر ر. :   برای اطالع بیشتر از11: 1389ویرایش ابیات پرداخته است. )نظامی،  سرودن، و گاهی نیز به

 فضیلت و اسمعیلی(

ت و ی کوچک اسارندهلتر روستایی جنگلی در منطقه ی جنّت رودبار از توابع رامسر و نیز در گویش محلی، نام پ.10

 است.ین سه دفتر بسیار بدان اشاره شدهدر ا
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