
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.......................................زهرا اسفندیاری مهنی................./ ... هیصفو دوره  در منجّمان گاهیجا

 /   ...های حکومت محلی فارسسکه

 72مریم رحمن ...................................................................، الدین معروفینژاد، صالحامیر امیری

 72................................................. لی ............../ کاووس حسن...بازنمود ریاکاری حافظ شیرازی

 98...................مهدی دهقانی....................................../ نظامی-جایگاه شهرها در مناسبات سیاسی

 .../ پوشاک، فرهنگ  و کارکردهای آن

 108...........................................پور، حوا عاشوری.......................................جهاندوست سبزعلی

 132مجید طامه............................................................................/ گیریاوزان و واحدهای اندازه

 163...........مهین پناهی....................................، زهرا عامری.../ در  نمادپردازی بهشت و ملکوت 

 197امیرحسین مقدّس.................................. ،مجاهد غالمی..../کالرک لبرفورثیو هاییکژخوان

 707عباس کریمی، شهریار همتی................................/  ......« اتیادب در یمانو یباورها بازخورد 

 /  ...ۀشاهدنام در یملّ ۀحماس بازتاب

 731سیدامیر جهادی، محمدرضا یعقوبی...............................................، محمدی افشارهوشنگ 

 772پور.......................................مهدی مرتضوی، فریبا موسی.../ ت،یّامن مثلث  ۀقاعد یگردشگر

 /  نظامی گنجوی آثار و شهیاند در رانیا نیسرزم

 797نژاد............................................................................................د فضلیساسان مؤدّب، احم

   
 1382ستان زمو  پاییزم، چهارو   سال هفدهم، شمارۀ سی

 



 

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطالعات ايرانی ةمجلّ
 )تاريخ، زبان و ادبيّات( 

 ات و علوم انسانیادبيّ ةدانشکد

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

کميسههيون برر ههی نشههريات  99/7/88مههور   785/0192/3بههم 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 )

 

 ( RICeSTای اطالع رسانی علوم و فناوری  )نظام 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 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه  هيد باهور کرمان

 

 بیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان: دانشکدۀ ادصاحم 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 نجررا مررارک دکتررر.7    

Rzeszow. 
 ایفرنیکال یالتیا کتابخانه ۀبازنشست دساالرستادیام محمود دکتر. 3   
 دکتر اللهیار خلعتبری: استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.4   
 اه شهید باهنر کرماندکتر محمّدرضا صرفی: استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگ .7   
 پور: دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.دکتر عنایت اهلل شریف6   
 . دکتر سیّد محمّد طیبی: دانشیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان2   
 های باستانی دانشگاه شهید باهنر کرماندکتر محمّد مطلّبی: استادیار فرهنگ و زبان.9   
هررای باسررتانی پژوهشررگاه علرروم انسررانی و  دکتررر حمیررده )مهشررید( میرفخرایرری: اسررتاد فرهنررگ و زبرران .8   

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

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمديرداخلی

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیويرا تار آار ی
 پورپردیس شریف: نگليسیمتر م و ويرا تار ا

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

 ریال 000/100بهای نشریّه: 
، دانشررگاه شررهید برراهنر کرمرران، دانشررکده ادبیررات و علرروم   26127-111نشررانی: کرمرران، صررندو  پسررتی  

 انسانی، مجلّۀ مطالعات ایرانی.
Email: rfarhang @uk.ac.ir 

 03431377347تلفن 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     محترررم و همکرراران ارجمنررد تقاضررا مرری   از نویسررندگان 
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.



 

 راهوماج تدوين مقاالت

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:  

هررای باسررتانی ایررران( نوشررته شررود و از ارز  علمرری الزم برخرروردار باشررد،       )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.

نررد مقرراالت رسرریده، نخسررت توسّررح هیرر ت تحریریّرره مررورد بررسرری قرررار خواه       برر ههی مقههاالت: 

گرفررت و در صررورتی کرره مناسررن تشررخید داده شرردند و در چررارچوب تخّصصرری موضرروع نشرررّیه         

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، سندگاننوی 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  ،9/7 هصفح باالی ۀ)حاشیمجله قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ77باید  حداکثر در  مقاله .7

 Word ۀبرنامرر از استفاده با و  (مترسانتی 7/4راست و چپ ۀو حاشی 97/4صفحه

Bzar=13، متر باشدسانتی 7/0 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  چهارممؤلف اول و خانوادگی یک مؤلف دارند، به صورت )نام که بیش از 
 .فارسی، همانند منابع فارسی عمل شوددر مورد منابع غیرشود. انتشار: شمارۀ صفحه( آورده

استفاده شود: « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  -
 (70)همان: 

 ،چهل واژهبیش از های شوند و نقل قولقرار داده »«، داخل گیومه فارسی های مستقیمقولنقل -
 .( درج شود17)با قلم شمارۀ  و متر( از طرف راستسانتیاز متن با تورفتگی )نیم  داصورت به
 (70-47: 1397شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن.ک: کریمی،نقل قول خالصه یا استنباط -
: 1326، به نقل از منصور، 1823پیاژه ) برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: قولنقل  -
70) 
-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. 7
 ها ، ترجیحای در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.و عکسها، نمودارها جدول. 6



 

 : شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار .2
 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 :وده يا نويسودگاننام نويس -

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 فارسی و انگلیسی نوشته وپنجاه کلمه و به دو زبانباید در صدوپنجاه تا دویست:  چکيده -
 عبارت به باشد. پژوهشی هاییافته و کار رو  پژوهش، اهمیّت و ضرورت موضوع، معرّفی 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  فهرست و هاگیری، یادداشتنتیجه بحث، مقدّمه، : به ترتین شامل: صف ات بعدج

 نگار  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 پژوهشی در مقدّمهدفکه بیان  است ضروری همچنین  شود حاصل

 گهاری مقدمه به ترتین زیر ضروری است:بندی و شمارهدر نوشتن مقدمه، تقسیم
های پژوهشی در ضروری است که شرح و بیان مسئله، پیشینه پژوهش، رو  پژوهش و بیان هدف

 .ود.مقدمه شروع ش1مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد و با عدد 
 و مشخد 7 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 3-7 ،7-7 ،1-7 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 چهارم. چاپ هاج رمزج در ادب آار یرمز و دا تان(. 1362پورنامداریان، تقی. ) -

 و فرهنگی.



 

کاظم ۀ ترجم (.پژوهشی در  ادو و دين )زرين ة اخ(. 4139) .جورججیمز ،فریزر -
 .آگاه:هران. تچهارم. چاپ فیروزمند
 هايی کم دو نويسوده دارند:کتاب

 کتاب نام(. نشر سال). چهارمنام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ  -
 .ناشر: انتشار محلنام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ.   (.پررنگ شود)
علی پارسائیان و ترجمۀ . روش ت قيق کيفی(. 1322مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -

 .تهران: انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی ی.د اعرابسید محمّ
 هايی کم بيش از دو نويسوده دارند:کتاب

 نام(. نشر سال)و همکاران.  مچهارنام 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(. 1326مورگان، 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(. 1322، علی اکبر. )دهخدا -

 دانشگاه تهران
 . تهران: امیرکبیر.امثال و حکمب(. 1322دهخدا، 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(. 1379. )ل(یو ل هلیلف ل)ا  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، نویسنده و نام نام دگی،خانوا نویسنده و نام نام خانوادگی، نام --

 .شماره، صفحه جلد،. مجلّه نام. «مقاله عنوان» نشر(.
 هاج الکترونيکیمقالة نشريّم

 برای.  } دوره، علمی ۀ. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّیا نویسندگان اطّالعات نویسنده -
 .سترسی در تاریخ(. نشانی الکترونیکیبرای انگلیسی{. مقاله )د .no و فارسی

ای و افزارهای کتابخانههای بازیابی اطّالعات بهینه در نرمطرّاحی سیستم .(1328گزنی، علی.) -
: از طریق نشانی. 1397آذر  10.دسترسی در  1-7،  .16رسانیرسانی. علوم اطّالعاطّالع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm   
 مقالة مجموعم مقاالت

اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقاالت، }ویراستۀ{ نام  -
 .{ انتهای مقاله. ناشر: محل نشر-ویراستار)ان(، شمارۀ صفحۀ ابتدا }



 

ب (. بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی تاال1394.)، محمدرضادقیق روحی، جواد، و بابا مخیر -
انزلی. در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین المللی زیست شناسی 

 .. گیالن: دانشگاه گیالن34-73ایران، ویراستۀ ریحانۀ سریری، 

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

 .برگزاری
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: 1رسانی، ویراستۀ عبّاس حرّی، ج. المعارف کتابداری و اطّالعه(. ربح. در دایر1390) نجال. حریری، -

920-924. 
 هاج علمی آوّیگزارش
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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 
سال انتشار اثر  شر،اثر اصلی، عنوان اثر اصلی )محلّ نشر: نایا 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(.  1376عراقی، حمیدرضا.)  -
 .107(، 1393داور ونوس و عبدالمجید ابراهیمی، مدیریّت بازاریابی )تهران: سمت،  ،روستا

 هاالمها و ر ناممپايان -

 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطالعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان

 ۀنامی و سالمت روانی. پایانتحوّلای ادراک خود در زمینه (. بررسی مقایسه1324) .خامسان، احمد -
 .شناسی تربیتی، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد روان

 



 

 ايوترنت:ا تواد بم  -

- 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 کارگیریبه در وصای، خصمقاله 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 زا 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
ۀ خودنوشت به جای نام/ زندگیی او او 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 -
 ن، مبیّنمبی

 :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»، «باستان شناسی»به جای « شناسیباستان» مانند
 به «ایجامه»مانند  وحدت/ نکره ی ،«نجین زادگی»به جای « زادگینجین»، «بندی طبقه»جای 
 .شودنوشته...  «ای جامه » جای
 از ادهاستف اند، باشده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -
 .شوندنوشته جدا صورت به فاصلهنیم
 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»

 ،پاییز) «.استکرده ترجمه قاجار، محمدشاه برادر میرزا، بهمن شاهزاده فرمان به را آن که است
7737/3: 368) 
تا در نهایت به کشف الگوی  دهد ارائه روایت از ساختاری توصیفی تا کندمی تال  شناسیروایت

 (88:1397کند. )ن.ک: برتنز،که در حقیقت تولید معنا را ممکن می عامی برای روایت دست یابد
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 (368: 7737/3 ،پاییزن.ک: )« استکرده میرزا ترجمه نبهم شاهزاده

 و شیرین حال عین در و استادانه و متین نثری و داشته تمام استادی و ذو  حسن»دهد که او می
 ( 108 :1368خانلری، ناتل.« )دارد شیوا

 که کنندمی اطال  خالقه آثار زا ایدسته به خاص طور به را روایت لفظ غالبای شناسانروایت
 را آن بیشتر، و( 8: 1399لوته،) «استشده واقع مکان و زمان در که رخدادهاست از ایزنجیره»

 (1320احمدی،: ک.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   مقالم از طريق-9

نامهة  ر م الخمّ مورد قبهول نشهرّيم و اصهول نگهارش بايهد بهر ا ها  آخهرين  هيوه          -0

 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  ازمقالههم، پههس حههقّ چهها  هههر – 8

 هوند تها مشهّخص  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

 ز بم ويرايش دا تم با ود، آزاد ا ت.نشريّم در اصالح مقاالتی کم نيا -7

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

 ريال 222/922                       :  مجلّمبهاج 



 

 ريال 222/52دانشجو با ارائم کارت دانشجويی: 

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

بانررک ملرری  7122373970000شررماره حسرراب واننررد بهررای اشررتراک خررود را برره  تمشررترکان محترررم مرری 
را  یقرربپ پرداخترر تصررویرو کننررد واریررز  درآمررد حرروزۀ معاونررت پژوهشرری دانشررگاه شررهید برراهنر کرمرران 

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

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

دفترررر مجلرررۀ مطالعرررات   03431377347تلفرررن:  2616814111کدپسرررتی: 26167-111پسرررتی:صرررندو 

 ایرانی.

 rfarhang @uk.ac.ir  :ی پست الکترونيکی مجلّمنشان 
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 به نام خدا

  خن  ردبير

وچهارمین شمارۀ مجلۀ شکر و سپاس خدای بزرگ را که چراغ توفیق فرا راه ما نهاد که بتوانیم سی

چاپ و  1389نوروز  به کمک هی ت تحریریۀ محترم و نویسندگان بزرگوار در آستانۀ مطالعات ایرانی را

 نشر سازیم.

 «آید نسیم باد نوروزی                  از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیز کوی یار می»              

 در شش ماه گهشته آنچه در حوزۀ تاریخ و فرهنگ ایران رخ داد، عبارت است از: 

گهاری که به مناسبت چهلمین سال بنیان« کرمان و دانشگاه» .چاپ و نشر جلد دوم تاریخ دانشگاه با نام 1

 ه چاپ رسید دانشگاه ب

ترین نسخۀ وندیداد) به دست آمده از یزد( مربوط به قرن ششم هجری که در مرکز نسخ . رونمایی قدیمی7

 خطی دانشگاه ترمیم گردیده است 

ه.  با تصحیح  240القلوب، اثر حمداهلل مستوفی، نوشته شده در تاریخ . رونمایی چاپ جدید نزهۀ3

 میرهاشم محدث.

دانم که از هی ت تحریریه محترم و خورشیدی رو به پایان است، الزم می 1382 در این زمان که سال

نویسندگان بزرگوار، به خاطر همراهی و همکاری صمیمانۀ آنان با این مجلّه قدردانی کنم و برای همه 

 از درگاه خداوند بزرگ سعادت و کامیابی مسئلت نمایم. 1389در سال  همکاران مجلۀ مطالعات ایرانی
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1. Introduction 

The formation of the Safavi dynasty in Iran was important in several 

aspects that the most important was: the restoration of the national 

unity of Iran and the officialization of the Shiite religion. In fact, the 

Safavi government may was the first national far-reaching government 

After-Islam in Iran,that, while established the principles of governmet 

based on religion, also emphasized on te territorial integrity of the 

country. Cultural and civilian approaches were manifested in the 

refuge of the security and comfort that Safavi kings had established in 

the territory of Iran. During this period, many arts, crafts, and sciences 

such as painting, poetry, music, jurisprudence, tradition, philosophy, 

and theology were considered and grown so fast that in each of them, 

the special style and the school were created to the extent that the 

Safavi period can be culturally considered one of the most important 

periods of Islamic history in Iran. Therefore, Safavi government is 

also important in Iranian history, in addition to being an indicator of 

developments in various fields, in the cultural and social contexts. The 

main pillars of Iranian culture and civilization were consolidated with 

the formation of national identity during this period and over time. 
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Accordingly, study about culture and civilization of the Safavi period 

is so important because in this case, also, the Safavian were inheritors 

of a rich heritage that had been formed since the time they came to 

power and, when the Safavian took the power, this rich heritage 

became richer and stronger. 

 

2. Method 

This study assesses the tasks and duties of astronomers position in the 

Safavi period, using descriptive-analytical method and based on 

number one historical references, especially European travel books 

and library tools. The main question of the study is: What position did 

astronomers have and how much influence did they have on Safavi 

period on related government? The research findings indicate that 

astronomer was one of the most important positions in the Safavi 

government, which was always at the side of the king, and the king 

never managed to do anything without his advice and his permission, 

and all the astronomers worked under his sight.This illustrates the 

credibility and importance of astronomers in the Safavi period. 

 

3. Discussion 

Astronomy and knowledge of astronomy Although in the historical 

periods before the formation of the Safavi, was well-developed and 

significant and various innovations were presented by Iranian 

astronomers and scientists. But during the Safavi period, astronomy 

entered a new stage. It seems that in this period, the empirical and 

technical sciences, including the astronomy, lacked this luck and did 

not achieve a high position. Although astronomy in Iran has had a 

long history and is one of the most important fields of Iranian 

scientific activities. Some years it has grown to the high level in Iran, 

especially in the fourth and fifth centuries. Because of the presence of 

remarkable scholars and astronomers such as Abu Reyhan Biruni and 

Ibne Sina astronomy has been grown alot. With the formation of the 

Safavi government, a new era of attention to astronomy began. 

Astronomy had a significant growth in this period due to its 
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considerable attention to stars and the fortune. Meanwhile, during this 

period, the astronomers had important position in the Safavi court,and 

astronomer was one of the most important positions in Safavi that the 

king did not do anything without asking his idea and taking his 

instruction.According to the writings have left from this 

period,particularly, the reports of foreign travelers, Safavi astronomers 

owe their position because of the king's ignorance of the reality of this 

science and its rules. Anyay, in this period we can point out the 

scientists that, in spite of the lack of resources and facilities, were the 

author of this science and wrote some great works about this subject. 

Accordingly, the main question of this study is: What position did 

astronomers have and how much influence did they have on the Safavi 

period. 

 

4.Conclusion 

Astronomy and knowledge of astronomy Although in the historical 

periods before the formation of the Safavi, was well-developed and 

significant and various innovations were presented by Iranian 

astronomers and scientists. But during the Safavi period, astronomy 

entered a new stage. It seems that in this period, the empirical and 

technical sciences, including the astronomy, lacked this luck and did 

not achieve a high position. Although astronomy in Iran has had a 

long history and is one of the most important fields of Iranian 

scientific activities. Some years it has grown to the high level in Iran, 

especially in the fourth and fifth centuries. Because of the presence of 

remarkable scholars and astronomers such as Abu Reyhan Biruni and 

Ibne Sina astronomy has been grown alot. With the formation of the 

Safavi government, a new era of attention to astronomy began. 

Astronomy had a significant growth in this period due to its 

considerable attention to stars and the fortune. Meanwhile, during this 

period, the astronomers had important position in the Safavi court,and 

astronomer was one of the most important positions in Safavi that the 

king did not do anything without asking his idea and taking his 

instruction.According to the writings have left from this 
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period,particularly, the reports of foreign travelers, Safavi astronomers 

owe their position because of the king's ignorance of the reality of this 

science and its rules. Anyay, in this period we can point out the 

scientists that, in spite of the lack of resources and facilities, were the 

author of this science and wrote some great works about this subject. 

Accordingly, the main question of this study is: What position did 

astronomers have and how much influence did they have on the Safavi 

period. 

Key words: Safavi, astronomy, astronomers, society, government 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382زمستان و پاییز، چهارمو  سیشمارۀ  ،هفدهمسال 
 

 ميصفو دوره  در انموجّم گاهي ا
 زهرا ا فوديارج مهوی1

 چکيده

شته، یکی از ها داشناسی به دلیل کاربردهای مختلفی که در زندگی انسانعلم نجوم و ستاره
مردم و صاحبان حکومت قرار  توجّهکه در ادوار تاریخی گهشته مورد  استعلوم بشری  ترینمهم
است. در دوره ها شدهو تربیت آن انمنجّمدادن به  اهمیّتو  توجّهاست. این مسئله باعث گرفته

که توسح  ،کشناسی و اطالع از اوضاع و احوال و سرنوشت افالصفویه نیز پادشاهان به ستاره
پژوهش دادند. می اهمیّتگرفت، بسیار بیش از آنچه که بود و اخترشناسان صورت می انمنجّم

تحلیلی و  –در دوره صفویه و به رو  توصیفی  انمنجّمپیش رو در چارچوب وظایف و جایگاه 
ای به بررسی و احان اروپایی و ابزار کتابخانههای سیّویژه سفرنامه، ببرمبنای منابع دست اول تاریخی

در صفویه  چه  انمنجّمپردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که: تحلیل این موضوع می
های پژوهش نشان می دهد، اند؟ یافتهجایگاهی و به چه میزان نفوذ وتاثیر، در این دولت داشته

در است که، همیشه مناصن درباری در تشکیالت حکومتی صفویه بوده ترینمهمباشی، ازمنجّم
و تمام  هزدی او دست به کاری نمیو شاه هرگز بدون مشورت و اجازه هکنار شاه حضور داشت

در دوره صفویه  انمنجّم اهمیّتدهنده اعتبار و این امرنشان. نداهکردنیز  زیر نظر اوکار می انمنجّم
 .است
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 مم. مقد9ّ

ها بازیابی آن ترینمهماست که  اهمیّتواجد  تشکیل سلسله صفویه در ایران از چند نظر       
واقع حکومت صفویه را شاید بتوان و رسمی شدن مههن تشیّع بود. در وحدت ملی ایران

ریزی اصول اولین حکومت فراگیر ملی پس از اسالم در ایران دانست که ضمن پایه
و  امنیّتیت ارضی کشور هم ت کید خاص داشت. در پناه حکومت بر اساس مههن، بر تمام

آسایشی که توسح پادشاهان صفوی در قلمرو ایران برقرار شد، رویکردهای فرهنگی و 
تمدنی تجلی یافت. در این دوره بسیاری از هنرها، صنایع و علوم مانند نقاشی، شعر، 

ای رشد کرد که در ه اندازهقرار گرفت و ب توجّهموسیقی، فقه، حدیث، فلسفه و کالم مورد 
صفویه  ۀتوان دورها، سبک و مکتن خاص به وجود آمد تا آن اندازه که میهر یک از آن

بنابراین دولت   ادوار تاریخ ایران دوره اسالمی دانست ترینمهمرا از لحا  فرهنگی، از 
نه فرهنگی های گوناگون، در زمیالت در زمینهصفویه عالوه بر شاخد بودن در ایجاد تحوّ

 است. اهمیّتو اجتماعی نیز در تاریخ ایران حائز 
ملّی، در این دوره  هویّتگیری های اصلی فرهنگ و تمدن جامعه ایران با شکلشالوده 

ریزی و با گهشت زمان، مستحکم شد. بر این اساس، تحقیق در حوزه فرهنگ وتمدن پایه
زیرا دراین حوزه   یادی داردبسیار ز اهمیّتصفویه ازجمله مواردی است که  ۀدور

نیزصفویان وارث میراث غنی بودندکه از دوران پیش از به قدرت رسیدن آنان شکل گرفته 
 ترگردید.تر و مستحکمبود و با دستیابی صفویان به قدرت، این  میراث، غنی

 بيان مسئلم .9-9

یل حکومت صفویه شناسی اگرچه در ادوار تاریخی قبل از تشکعلم نجوم و دانش ستاره     
های مهم و نوآوریشناسان و دانشمندان ایرانی ستارهو  داشترشد و شکوفایی مناسبی 

 ، اما در دورۀ صفویه، علم نجوم وارد مرحله جدیدی شد. بودندرا ارائه کردهگوناگونی 
جمله نجوم از این بخت و اقبال ی و ازرسد در این دوره، علوم تجربی و فنّبه نظر می  
که علم نجوم در ایران سابقه طوالنی داشته ه جایگاه واالیی نرسیدند. با اینهره بودند و بببی

ویژه ، در مقاطعی از تاریخ ایران باستهای مهم فعالیت علمی ایرانیان بودهو یکی از عرصه
ای چون شناسان برجستهقرن چهارم و پنجم هجری قمری با وجود دانشمندان و ستاره

تشکیل دولت صفویه  سینا به اوج رشد و شکوفایی خود رسید. بانی و ابنابوریحان بیرو
و به سعد  زیاد توجّهدلیل  دوره بهدر این . نجوم به نجوم آغاز شد توجّهدوره جدیدی از 
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در این دوره جایگاه واالیی در دربار  انمنجّم .داشت یامالحظه قابلنحس ایام، رشد 
مناصن درباری در تشکیالت حکومتی صفویه بود  ترینمهمباشی یکی از منجّمداشتند و 

   .زدکه شاه بدون رأی و دستورالعمل او دست به کاری نمی
صفویه جایگاه خود  انمنجّماحان خارجی، ویژه گزار  سیّبر اساس نوشته های این دوره ب

توان در این اند. در عین حال میاین علم و قوانین آن بوده واقعیّترا مدیون ناآگاهی شاه از 
دوره به عالمانی اشاره کرد که، به رغم کمبود امکانات و منابع درست، در این علم 

اند. بر این اساس، سؤال اصلی این قدری در این زمینه نوشتهآثار گران بوده،نظر صاحن
در  دوره صفویه چه جایگاهی و به چه میزان نفوذ وتاثیر  انمنجّمپژوهش این است که، 

 ؟ اندداشته
 .پيشيوم پژوهش9-0

عصرصفویه، تحقیقاتی به صورت پراکنده و مختصر  انمنجّمت و جایگاه پیرامون وضعیّ     
اثر حمیدرضا  تاریخ نجوم در ایراندر فصل پنجم،کتابی با عنوان . استصورت گرفته
تحوالت نجوم جدید در ایران به صورت توصیفی و به اختصار، از  ،(1399) گیاهی یزدی

به طورکلی نگارنده در این کتاب . استصفویه تا زمان حاضر مورد بررسی قرارگرفتهدوره 
و  انمنجّمهایی از نجوم ایرانی را به زبان ساده بیان کند و به بحث است گوشهسعی کرده
های تویژه دوره صفویه، که فعالیّدرایران دوره اسالمی ب( بینیتنجیم یا ستاره)احکام نجوم

، پرداخته نشده برتری داشتهای علمی، علم نجوم بر فعالیت انمنجّمبینی هتنجیمی یا ستار
دوره  اصفهان در انمنجّمعلم نجوم و  اهمیّتجایگاه و»ای با عنوان همچنین در  مقاله است.
،گزارشی مختصر از وضعیت نجوم در ایران و اروپا، در (1397) اثر رضا عبداللهی« صفویه

وضعیت نجوم و جایگاه »ای با عنوان همچنین مقاله. استهدوره مورد بحث، ارائه شد
 اثر مهسا رایگانی و ابراهیم ویسی« نویسان اروپاییعصر صفوی از دید سفرنامه انمنجّم

 . استاحان، موضوع مورد بررسی قرارگرفتهصرفای از نگاه سیّ( 1399)
تنها بر اساس  نامنجّم، به صورت بسیار مختصر هم به بحث نجوم و هم یادشده پژوهش

ها، به است در صورتی که، در پژوهش حاضر عالوه بر سفرنامهای پرداختهمنابع سفرنامه
منابع تاریخی این دوره، از  منابع دست اول داخلی و دیگر کارهای  ترینمهمعنوان یکی از 

های صورت گرفته هرچند در جای خود سودمند است. پژوهشتحقیقاتی نیز استفاده شده
اند، اما تفاوتی که پژوهش حاضر با سایر تحقیقات صورت گرفته دارد، این است ع شدهواق
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در دوره  انمنجّمکه، این پژوهش تنها و به صورت اختصاصی به بررسی و تحلیل جایگاه 
ی هم به نجوم و هم به بحث زیرا در تحقیقات پیشین، به صورت بسیار کلّ  پردازدصفویه می

بزرگ و  انمنجّماند و عالوه بر این، از پرداختن به بحث هبا هم پرداخت انمنجّم
اند. این مظفر گنابادی باز مانده دستاوردهای آنها در این دوره مانند شیخ بهایی و مال

 در دوره صفویه می پردازد. انمنجّمپژوهش به صورت جزئی و مستدل به نقش 
 پژوهش اهميّت.ترورت و 9-3

ید علمی و مستمر درباره تاریخ جد یهاو پژوهش هایررسبمند امروز، نیاز ۀجامع     
این نیازمندی مبتنی بر تعیین جایگاه و است.  و فرهنگ و تمدن آن نیزمرانینشین اپرفرازو
که در پیدایش و امر واقع این ه تمدنی و علمی و فرهنگی است. درایران در نقش موقعیّت

های علمی مستلزم بررسی ،رانیان چیستهای مختلف امروزی، سهم ایاعتالی علوم و دانش
ین در دوره صفویه عالوه منجّمعلم نجوم و جایگاه  موقعیّتدقیق و تاریخی است. بررسی 

های علمی ایرانیان در عرصه های علمی و تمدنی است، نشانگر دهنده تال بر این که نشان
 دیگری نیز است.  واقعیّتیک 
در رنگ این مسائل م( در دوره صفویه و نقش پری)تنجیافراطی به احکام نجوم توجّه  

تدریج موجن رواج خرافات در ایران عصر صفوی تصمیمات مهم کشوری و لشکری ب
ا به قهقرا برد و حاصل آن، ورزی رر و اندیشهگرایی، تفکّشد. این امر، روح عقل

و سپس به های قندهار به کرمان های نادرستی بود که در جریان حمله غلزاییگیریتصمیم
 اصفهان خود را نشان داد.

رد، رغم همه اعتبار و جایگاهی که در تاریخ ایران داتلخ که دولت صفویه به واقعیّتاین   
رو شد و سرانجام سقوط و رکود اجتماعی و اقتصادی روبه تدریج با انحطاط فرهنگیب

اشت که نمود، صرف نظر از یک بررسی تاریخی، این تهکر را برای همیشه خواهد د
ها، انحطاط و رکود به همراه خواهد داشت. واقعیّتی به توجّهاستفاده ابزاری از علم و بی

گرایی در زندگی امروزین باید به ضرورت رشد واقع ،این پژوهش را بر این اساس اهمیّت
ت و ماهیّ هویّتپژوهی به عنوان دولتی که مرتبح دانست. از سوی دیگر، ضرورت صفوی

 وابسته و پیوسته به آن است، کامالی آشکار است.امروزی ما 
و در سال  کردم توسح ت سیس 1701  / ه. 806دولت صفویه در سال  اسماعیل صفوی 

حسین صفوی های قندهار در زمان سلطنت شاه سلطانم با حمله غلزایی 1277/  ه.  1137
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 رانیا کهن یفرهنگ و یاسیس تسنّ ،پادشاهی قرن دو بیش از در انیصفو .از بین رفت عمالی
 یهویّت نمودند  اعطا جدید هویّت کاین سرزمین ی مردم و کشور به و دندیبخش استمرار را
. این دوره از تاریخ ایران نه تنها از لحا  سیاسی و اجتماعی است مانده یباق امروز به تا که

ریخ این مرز و ای درخشان در تااست، بلکه از لحا  علمی و فرهنگی نیز دوره اهمیّتحائز 
 باشد.بوم می
ی مهم هاعرصهی تاریخ ایران، یکی از هادورهصفویه همانند دیگر  ۀعلم نجوم در دور      

تمردان صفویه قرار دول توجّهیی که مورد هادانشهای علمی ایرانیان بوده و از جمله فعالیت
غیره ت ثیر داشته و از و در همه امور، اعم از مسائل کشورداری، سیاسی، اجتماعی و  هگرفت

دربار شاهان و امرای این دوره نیز در  تی درطور سنّه باست. مضاعفی برخوردار بوده اهمیّت
از  . البتهافزودی میمنجّم ۀوجود داشتند و این امر به رونق پیش انمنجّمه وارهم ،ایرانی

 ،د این امرخو اماشد  سعد و نحس استفاده می یهابرای تعیین زمان انمنجّممشورت 
 است. متمادی تحصیل و مطالعه بوده یهامستلزم سال

به علم نجوم آغاز شد. توضیح این که در این  توجّهۀ جدیدی از دوردر عصر صفویه،   
، علم نجوم، از دوره رونق و اعتالی خود در ادوار قبل فاصله پیدا کرد و بیشتر، احکام دوره

ی بزرگ و مشهور از بین رفته دوره مغول و هاهرصدخانقرار گرفت و  توجّهنجوم مورد 
شدند و شاهان صفوی هم برای تیموری )رصدخانه مراغه و سمرقند( به فراموشی سپرده

بر این اساس،  گیری و تال  نکردند و مورد غفلت قرار گرفت.، پیهاآناحیا و بازسازی 
دوره صفویه ت ثیر داشته و این که به چه میزان در حکومت و جامعه  انمنجّمبررسی جایگاه 

 اند، قابل بررسی و ت مل است.
 
 ب ث و برر ی. 0

 با ی در دوره صفويمموجّم اهميّتمقام و . 0-9  

باشی به عنوان یکی از مقامات مهم دربار صفویه از چنان جایگاهی برخوردار بود منجّم      
های خود اند، از او در نوشتهشتهاحانی که در این دوره از ایران بازدید داکه تقریبا تمامی سیّ

ا  ها به این مقام ومسائل پیرامونیاگرچه در منابع داخلی به گستردگی سفرنامه یاد کنند 
 .ه1107اح ایتالیایی که در سال  سیّ (،Gemelli careri)است. جملی کارری پرداخته نشده

است در فصل آمده م، مقارن با آخرین سال سلطنت شاه سلیمان صفوی به ایران1683 / 
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باشی را از منجّمدهد، ششم کتاب خود که مناصن و مشاغل درباری صفوی را شرح می
چند کارری ترتین قراردادن یا نام بردن مشاغل را به ره  داندمناصن درباری می ترینمهم

ی پانزدهم و پس از مهماندار باشی و باشی را در ردهمنجّمدقت رعایت نکرده است، اما 
کند که شاه شغل او اشاره می اهمیّتدهد و به بیگی یا قاضی بزرگ قرار میاز دیوان قبل

زیر نظر او کار  انمنجّمتمام  ،ضمنزند و درازۀ او دست به کاری نمیهرگز بدون اج
ترین را برجسته انمنجّم، (Kaempfer)(. کمپفر167:1349)ن.ک: کارری،کنند می

ر مجالس، حق نشستن داشتند. کارکنان دربار از نظر کارکنان دربار معرفی نموده که د
 (.82:1363درجه و مرتبه پس از صاحبان مشاغل مهم دولتی قرار داشتند )ن.ک: کمپفر،

آمیز ایرانیان از علم نجوم با مقام و ستایش خرافه»نویسد: اح آلمانی همچنین میاین سیّ
ین معموالی در مالزمت شاه هستند. جّممن. کندین در دربار دارند، تطبیق میمنجّممنزلتی که 

آنها همواره لوحه ای و فهرستی از ستارگان با خود دارند تا ساعات سعد و نحس را بتوانند 
 (.177)همان: « در هر لحظه خبر بدهند

عباس کبیر به ایران که در زمان شاه ،اح ایتالیایی، سیّ(Pietro Dellavalle)دالواله  پیترو    
همراه دارد و بدون مشورت با او، گام بر  منجّمکند که شاه همیشه یک ه میسفرکرده، اشار

کند چند دالواله ترتین مناصن درباری را ذکر نمی(. هر61:1320دارد )ن.ک: دالواله،نمی
باشی در چه ردیفی از مشاغل درباری بوده است، اما همین اندک منجّمدانیم که و نمی

زند، نار شاه است و شاه بدون رأی او دست به کاری نمیدر ک همیشه منجّمگفتۀ او، که 
نزد این پادشاه است. البته، دالواله  انمنجّمشغلی  اهمیّتخود گویای حقیقتی در اعتبار و 

های علمی ایرانی در که به دنبال کتابعباس، درحالیشخصی شاه منجّمبعدها در کنار 
ی نزدیکی برقرار نمود، ولی مت سفانه از کار هباشی رابطمنجّمگردید، با مال جالل بازار می

 (. 89آورد )همان:و علم وی سخن به میان نمی
 اهمیّتاین شغل دارای »گوید: می منجّماح فرانسوی، دربارۀ حرفۀ ، سیّ(Tavernier)تاورنیه

  «کندباشی سلطنت میمنجّمفراوانی در دربار ایران است و شاه از روی دستورالعمل 
ن.ک: دهد )بیگی قرار میباشی و قبل از مقام دیوانباشی را بعد از حکیمجّممنچنین هم

به حضور شاه در رسیدنش چنین ضمن شرح چگونگی (. تاورنیه هم726: 1368تاورنیه، 
نمایی به سبک اسطرالب برد که قطندربار شاه صفی، از شخصی به نام پدر رافائل نام می

کند، پدر رافائل به ه چون طریقۀ کار این وسیله را سؤال میشا. ساخته بود و به شاه هدیه داد
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کند که باید شیوۀ کار این باشی )که ظاهرای همیشه نزدیک شاه بود( اشاره میمنجّماتا  
به پادشاه  انمنجّمدهد تا چه حد (. این مطلن نشان می617وسیله را آن جا بیاموزد )همان: 

 منجّم اهمیّتباشی در کنار تخت پادشاه بود و جّممناند که حتی اتا  شخصی نزدیک بوده
 نماید. و علم او را در تدبیر امور مملکت بیان می

شود که (. یاد می70: 1369)میرزا سمیعا، «ب الخاقانمقرّ»باشی تحت عنوان منجّماز سِمَت   
نویسد: با شخد پادشاه است. وحید قزوینی نیز می منجّمدهنده رابطه نزدیک نشان
ست و از این رو و واالترین درجات کارگاه همایونی بوده ا ترینمهمگری یکی از منجّم»

گری، در ردیف مناصن عالیه کشور محسوب منجّمسزایی داشته و منصن در دربار نفوذ ب
عصر صفوی دارای  انمنجّم(. به عالوه، چون 336:1378)ن.ک: وحید قزوینی،« شدمی

و پیوسته در دربار شاهی حضور داشتند، مداخله زیادی در  اعتبار بسیاری در جامعه بودند
ائل سیاسی بود، و این کار برای بینی مسها، پیشنمودند. یکی از کارهای آنکتی میامور ممل

بان وی، عزل و با پیگیری خُلق و خو و تمایالت شاه و مقرّ نانها چندان مشکل نبود، آآن
(. با این حال، در 723:1394دند )ن.ک: فریر،نموبینی مینصن وزرا و درباریان را پیش

ای نشده اند، اشارهدر عزل و نصن پادشاه دخالت داشته انمنجّممنابع در خصوص اینکه 
 است.
ی که در دربار شاه حرمتشان از دیگر انمنجّمشناسان و ، ستاره(Chardin)به گفته شاردن      

هایی شگوییتر بودند، و پیاندیشمصلحت تر وتر، آهستهتر بود، محتاطهمکارانشان افزون
: 1324، 3ها اتفا  افتد و مورد سرزنش قرار گیرند )شاردن/کردند که خالف آننمی
اح فرانسوی،که بیش از سایر سیاحان اروپایی به بحث درباره نجوم و (. این سی1007ّ
ش از چهار دربار صفوی را بی انمنجّماست، مخارج سالیانۀ عصر صفوی پرداخته انمنجّم

باشی را سالیانه حدود صد هزار لیور ذکر منجّممزد کند و دستمحاسبه می 1لیورمیلیون 
 (. 721:1394است )ن.ک: فریر،کرده
گرفتند، بسیار زیاد بود. کمپفر ینی که در دوره صفویه از شاه مزد میمنجّمتعداد    
ین در همین اواخر به بیست هزار ممنجّا و های ساالنه خزانه دربار به اطبّپرداخت»نویسد: می

(. 177:1363)ن.ک: کمپفر،« برابر است 7تالرتومان برآورد شد که با سیصد و چهل هزار 
رسد، منطق به نظر میگونه برآوردها اگر چه دقت الزم را ندارد و کمی نامعقول و بیاین

 .استباشی منجّمشغل دربار به  توجّهت داشته باشد، بیانگر با این حال، اگر این مبلغ صحّ
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شده به دربار شاه ت آلمانی اعزاماز اعضای هیئ (Adam Olearius) آدام الئاریوس      
کند پادشاهان صفوی، در جریان یک شکار بیان میدر دربار  انمنجّمصفی، دربارۀ جایگاه 

باشی ممنجّکند باشی یکی از آنان بود و او همیشه همراه شاه است، او ت کید میمنجّمکه 
(. او 310-317: 1363است )ن.ک: الئاریوس،قبالی شاه را از ساعت سعد و نحس آگاه کرده

تاالر  ههنگام وارد شدن ما به منطقه شماخی و وارد شدن ب»گوید : در جای دیگر می
(. این 79)همان: « و پزشک مخصوص او نشستند منجّمپهیرایی، طرف چپ خان، کالنتر، 

 منجّماست، که عالوه بر شاهان صفوی، خوانین محلی نیز به داشتن گزار  حاکی از این 
 دادند.می اهمیّتدر دستگاه خود 

آورده است،  انمنجّمق سبزواری که فصل ششم کتاب خود را در آداب تدبیر محقّ     
 گوید:می

رده باشند و کباشد که جهت مهمات امور او اختیار ساعات می انمنجّمپس بر مَلِک الزم است که او را 

و ضبح تواریخ و حساب شن و روز و  و فهم خود اخبار می نموده باشند از وقایع آینده به حسن وسع

پادشاه  انمنجّمت شود، بر ذمّاخبار، از کسوف و خسوف و امثال آن، که از علوم ریاضیه مستفاد می

و تعلم علومی که در این امور  کرده باشد و بر تعلیمو بر پادشاه الزم است که ایشان را تربیت می است

ل باشد و ونات حوایج و امر معا  ایشان را بر وجه وسیع متکفّئنموده باشد و متحرید می ،مدخل دارد

 ( 647:1391دقایق اکرام و عنایت و عطوفت نسبت به ایشان مرعی دارد. )سبزواری،

که نظامی عروضی اینهگوبه ه،از روزگار پیش از صفویه نیز وجود داشت منجّماین نگاه به 
را خواص پادشاه شمرده و گوید از وجود او چاره نیست و  منجّمهم در کتاب چهارمقاله، 

مناصن درباری  ،والسر .ج( ::مقدمه1337حاصل گردد )ن.ک: طوسی، منجّمنظام امور، به 
ه چاگر این دوره انمنجّم(. 79-76: 1364دوره صفویه را ده تا ذکر می کند)ن.ک: والسر، 

اسی از دربار صفوی قرار ردیف اول تا دهم مشاغل درباری نبودند، در جایگاه حسّ ءجز
نتیجه قرب و ت ثیر بیشتری و در انمنجّمهای تر، گفتهیعنی هر چه شاه ضعیف  داشتند

گهاری شاه سلیمان به خوبی منزلت آنان باالتر بود و این مطلن از چرایی دوباره تاج
 گردد.آشکار می

گهاری کرد. در آغاز پادشاهی شاه ین دوبار تاجمنجّمسلیمان صفوی به حکم  شاه   
  شد سختی بیمارشاه بهو  ها و ویرانگریسلیمان، کشور شاهد قحطی و گرسنگی

کردند این امر به این گمان می انمنجّمگرایید، که حال شاه هر روز به وخامت میایگونهبه
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 انمنجّماست و شاه باید به گفته عدی صورت نگرفتهگهاری در ساعت سدلیل است که تاج
ین منجّم(. همچنین در مورد جایگاه 73-71: 1360گهاری کند )ن.ک: کمپفر،مجددای تاج

باشی در امور دیوانی و در کنار منجّمشغل  که شدهدر ساختار اداری این دوره گفته
 (. 77:1391است )دامادی،عناوینی چون دفاتر همایونی قرار داشته

های (. نوشته44:1327نشست )نصیری،باشی معموالی در سمت راست پادشاه میمنجّم   
باید نه به گونۀ  ،در تدبیر امور پادشاهرا چنین حضور او و هم منجّم اهمیّتاحان مبنی بر سیّ

رد که شاهان صفوی به سبن ای تفسیر کگونهیک حجت، بلکه باید آن را به
نتیجه به شخصی نیاز مبرم داشتند بودند و درهشاید خرافاتی بار آمدپروری، ترسو یا سراحرم

 حال، خاطر پادشاه رنجیده نشود. که بتواند این میل را ت یید کند و درعین
یا عالم علم نجوم زمان خود باشد، بلکه  منجّمتوانست بهترین دربار صفوی نمی منجّم   

کاری پادشاه گوی ندانمبیشتر اوقات جواببود تا بتواند در خوبی می ۀکنندباید توجیه
پناه، فضیلت، ین را با القابی مثل، نجابت و رفعت معالیمنجّمباشد. دوره صفویه معموالی 

خواندند ین میمنجّمعزت و کماالت دستگاه، مقرب الخاقانی، بطلمیوس الزمانی و ملک ال
 (.44)همان: 

 صفوج ةدوردر  امعم ايران  انموجّم ايگاه ا تماعی  .0-0

صفویه، تاورنیه بر این باور  ۀدر جامعه و نزد عامه مردم، در دور انمنجّمدر مورد جایگاه      
و  هستندد است که ایرانیان به دانستن وقایع آینده عالقۀ فراوان دارند و در این امر مقیّ

ی دارند و نزد مردم جایگاه واالی انمنجّمدانند و بدین سبن ین را مردمان بزرگی میمنجّم
(. شاردن، نیز دقیقای نظر تاورنیه را دارد 617: 1368کنند )ن.ک: تاورنیه، با آنان مشورت می
رات پندارند که مقدّو چنان می ای دارندعامه ناس طرز تفکر احمقانه»و آورده است که: 

در آسمان با خطوط درخشان ستارگان ثبت و ضبح شده  بدبختی هر فردی، هرگونه ادبار و
 (. 137-131: 1339 ،7/شاردن)« ستا
رو آورده  انمنجّمصفویه به سبن عالقۀ وافر به دانستن آینده به  ۀبنابراین، مردم دور    

بیشتر به دنبال بازاری برای کسن در آمد  انمنجّمبودند. هم چنین به علت ناآگاهی مردم، 
کردند تا مطالعات می هتوجّپسند اند و به جای مطالعات دقیق علمی به مسائل عوامبوده

 واقعیّتعلمی، لها با کارهایی از قبیل ساعت سعد و نحس در تمام امور دخالت داشتند. این 
ها رفتند و با کوبیدن بامرا پیترو دالواله،  طی یک شن که خسوفی رخ داد و مردم به پشت
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است. به نظر  کردند، به زیبایی بیان کردهآالت فلزی به هم دیگر برای رفع خوف تال  می
دالواله باسوادان مملکت ایران مانند دانشمندان قدیم مصر از تفهیم مطالن به شیوۀ درست 

حقیقت را از  ،های عامیانهل به این شیوهنمودند با توسّکردند و سعی میبه مردم دریغ می
 (. 91:1320مردم مکتوم بدارند )ن.ک: دالواله،

این است که در صورت آگاهی مردم )حتی پادشاه( از  کنندهاین مطالن به روشنی بیان   
رفت. به رو به کسادی می ،اندخواندهمی منجّمحقیقت موضوع، بازار افرادی که خود را 

طور کلی ایرانیان در این دوره روزهای سوم، پنجم، بیست و سوم و بیست و پنجم هر ماه را 
  :317،دادند )ن.ک: الئاریوسم نمیدانستند و در این روزها کارهای مهم را انجانحس می
دهنده این است که در این دوره، عامه مردم نیز برای ساعات سعد و نشان مطلن (. این1363
 فراوانی قائل بودند. اهمیّتنحس 

با عنایت به گرایش محسوس جامعه و دربار صفوی به مسائل نجومی، طبیعی است که در   
مشغول فعالیت شوند. از دوره  منجّمری به عنوان مقابل این احساس نیاز، افراد بسیا

تر شدن چه مهمهر عباس به بعد یک روند رو به رشدی در این زمینه ایجاد شد که باشاه
در »نویسد: ین نیز رو به افزایش گهاشت. شاردن، در این زمینه میمنجّم، تعداد منجّممقام 

: 1339، 7شاردن/«)اختران آسمان استاصفهان، پایتخت ایران، تعداد اخترشماران به شماره 
در این دوره  را انمنجّمآمیز باشد اما کثرت (. این نوشته اگر چه ممکن است اغرا 176

در این دوره عالوه بر جامعه، در دستگاه اداری و حکومتی  منجّممقام  اهمیّتدهد. نشان می
 نیز محسوس است. 

 اهمیّتمراتن اداری دوره صفوی نشانگر باشی، در سلسلهمنجّموجود مقامی تحت عنوان   
اس و خطیر او در دستگاه حکومتی صفویه بود. در دستگاه حکومتی این مقام و وظیفه حسّ

گرفت خاص سلطان قرار می توجّهها یکی مورد کردند. از میان آنفعالیت می منجّمچندین 
بار در مسائل مهم در انمنجّمدار بود. دربار صفوی را عهده انمنجّمو سرپرستی هیئت 
خود را به پادشاه ابالغ کنند.  هایپرداختند تا نظرداند و به مشورت میتشکیل جلسه می

له ئدهد، در مسها را در دولت صفوی نشان میدهی که نقش آننمونه مهم این مشورت
شود. ها دیده میل هجوم افغاندد شاه سلیمان و نیز چگونگی دفاع در مقابگهاری مجّتاج
عباس به گیری در مسائل حکومتی و سیاسی از زمان شاهواقع یکی از ارکان مهم تصمیمدر
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داند و احکام نجومی که از روی هایی که ارائه میحلها در راهبودند. تحلیل آن انمنجّمبعد 
 االجرا بود.صائن و قطعی و الزمهای کردند در حکم نظرمیرمل و اسطرالب صادر 

  نمودندیمترین کارها با ایشان مشورت یجزئاهان صفوی حتی در بعضی اوقات، پادش    
توان یمشود به اندرون داخل شد؟ آیا یمتوان به گرد  رفت؟ آیا یماز جمله این که آیا 

، کشیدیمدر این قبیل مواقع با کمال سرعت، اسطرالب را بیرون  منجّم ناهار خورد؟
انت جداول تقویم نجومی خویش، احکام کرد و به استعیمت کواکن را مالحظه وضعیّ

 نمود. یمشد، صادر یمالزم را، که همچون معجزات تلقی و ت یید 

ی توجّهباشی، بخش قابلمنجّمو نفوذ باالی  موقعیّتو  انمنجّمبا در نظر گرفتن جایگاه      
و  توانست در اقتصاد، بودجهیافت که این امر میاز خزانه دربار به آنان اختصاص می

عباس دوم های درباری نیز اثرگهار باشد. یکی از کشیشیان فرانسوی که در زمان شاههزینه
خود  انمنجّمهزار تومان را به کند که شاه سالیانه مبلغ بیستدر ایران بوده، اشاره می

(. این رقم باالیی بوده و نشانگر بار 410-408: 1344، 7است )فلسفی/دادهاختصاص می
باشی و همکارانش بر نظام اقتصادی دوره منجّماست که از قِبَل وجود و فعالیت مالی زیادی 

ین در باب صادر کردن احکام نجومی و ابزارهایی منجّمشد. نحوه عملکرد صفوی وارد می
یانی است که یاروپا توجّهگرفتند از جمله موضوعات مورد که آنان بدین منظور به کار می

همواره لوح و فهرستی از ستارگان با خود داشتند تا  انمنجّماند. هدر این دوره به ایران آمد
 (. شاردن می نویسد:107: 1360سعد و نحس را بتوانند در هر لحظه خبر دهند )کمپفر، 

ورزیدند، دوره صفویه، مقتدر، متنفه و ثروتمند و عزیزند و مدام به طبیبان، سخت حسادت می انمنجّم

مشهود بیماری سن عوارض بیماری ها و خصوصیات داوای بیماران بر حبرای مثال، پزشکان برای م

و عقیده  ورزندین با این اقدامات مخالفت میمنجّمکه صورتینمایند. درکنند و دارو تجویز میاقدام می

دارند که گرد  چرخ و سیر کواکن را باید نگاه کرد و معلوم کرد که آیا مراجعه به پزشک و مداوا 

، 7سعد است یا نحس و اقدام به درمان، محمود و مبارک خواهد داشت یا نه. )شاردن/کردن بیمار 

1339 :197-193 ) 

 نویسد: شاردن در جایی دیگر می
خصوص احکامی که هنگام آید، بمیین ایرانی راست و درست درمنجّمهای گوییاغلن اوقات، پیش

یابد، چون محیح زندگی الت صدور میت محصوالت و غآغاز بهار و پایان زمستان، درباره وضعیّ

به طوری که بدون اشکال و تا اندازه با اطمینان  ،ایرانیان به مانند اقلیم اروپاییان چندان متغیر نسبت
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توان در خصوص فراوانی محصول و یا عدم محصول آن پیشاپیش سخن گفت. آنگاه خاطر می

نون و صنایع، و کامیابی ایشان در ف ناین بر حسن وضعیت محصول، راجع به خلق و خوی مردممنجّم

 (. 190-128کنند. )همان: های زندگی پیشگویی میو دیگر پدیده تجارت، سفر و سیاحت

 صفوج ةبا ی در دورموجّمبرر ی و تبيين وظايف  .7-3

باشی منجّممانده از این دوره، وظایف های موجود در متون باقیگزار  بر اساس     
 ،اگر شاه می خواست به مسافرت برود و یا دارویی مصرف کند»شود: یچنین تعریف ماین

باشی باید ساعت  منجّملباس نو ببرد یا بپوشد، بر شهری وارد شود و یا جنگی تدارک ببیند 
(. دالواله 410-408: 1344، 7)فلسفی/«. کردسعدی برای هر یک از این امور تعیین می

است: تقسیم زمان، تدوین تقویم نجومی، ثبت  گونه بر شمردهرا این انمنجّموظایف 
گهاری هر سال به نام حیوان یا جانوری که خصوصیات آن گرد  چرخ و فلک و نام

 (. 116:1320جانور یا حیوان بر خصوصیات سال مزبور منطبق باشد )دالواله،
گویی بر اساس حرکت ستارگان و تعیین س تعیین زمان حلول سال جدید، پیشالئاریو  
اعت سعد و نحس جهت کلیۀ امور زندگی اعم از لباس نو پوشیدن، رفتن به حمام، س

(. 317:1363بر شمرده است )الئاریوس، انمنجّمعروسی، مسافرت و شکار را از وظایف 
ها تعیین ساعت سعد و نحس جهت کند که اهم آنتاورنیه به برخی از موارد فو  اشاره می

ا انجام ندادن کاری، تدوین تقویم هر سال که شامل طول، اعالم به شاه برای انجام دادن ی
نی جنگ، ناخوشی، قحطی و مانند بیعرض اقتران و افترا  کواکن و به عالوه پیش

 (. 617: 1368هاست )تاورنیه، آن
قویم، تعیین ساعت سعد های سیاسی، تدوین تبینیشاردن عالوه بر موارد مهکور به پیش     

برد. شاردن پا را از بینی در خصوص اقلیم و آب و هوا را نام میچنین پیشو نحس و هم
نجوم  ۀانداختن را به حوزاین فراتر گهاشته و مسائل سحر، جادو، استخاره، رمل و تاس

هم  عصر صفوی وارد کرده و بر این نظر است که نزد ایرانیان این مسائل ارتباط نزدیکی با
کند. شاردن ساخت اسطرالب را نیز از یاد نمی منجّمها را وظیفۀ دارند، ولی به صراحت آن

کند که های ایرانی را چنین ذکر میداند و علت دقیق بودن اسطرالبمی منجّموظایف 
ی به نام محمدامین، منجّمکند که خود در کنار سازند. او اشاره میها را میآن انمنجّمخود 

الملوک در ۀ(. در تهکر713 -717: 1394است )فریر، ساخت اسطرالب را یادگرفته
 :است، چنین آمدهانمنجّمخصوص وظایف 
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ادشاه و مقربان به جهت بنای باشد که اگر پمشارالیه هر روزه به دستور اطبا به در دولتخانه حاضر می

و اختیار سفری، و رخت نو پوشیدن و بریدن، تحقیق ساعت سعد فرمایند، عرض نمایند و در  امری

باشیان و سایر امرا به نظر آفتاب ر روز مولود سالطین وجوه تصدقی که قورچیخسوف و کسوف، و د

 ( 70:1369)میرزا سمیعا، .اندرسانیدهاثر می

شود که شاه در بسیاری از موارد باشی، روشن میمنجّمبه وظایف  توجّهبر این اساس و با  
کرد و شورت میم منجّمشد، با حتی در موردی که مربوط به زندگی خصوصی خود  می

گرفت چه کاری را در چه موقعی باید انجام دهد. به بود که برای او تصمیم می منجّماین 
ین منجّمهای شاردن، ای داشت. بر اساس گفتهباشی بر شاه نفوذ گستردهمنجّماین ترتین 

نبودند  اوآن چنان نفوذ و سلطه بر روی شاه داشتند که تنها در حرمسرای شاهی همراه 
سالطین صفویه نیز در مورد  ۀ(. در کتاب القاب و مواجن دور130: 1339، 7اردن/)ش

 باشی آمده است: منجّموظایف 
، به خدمت هر سال تقویم آن سال را نوشته ،نیک و بد ساعات را تشخید و به عرض اقدس رسانیده

موده، هر ماه به خدمت و تقویم ماهیانه را نیز ماه به ماه و خوب و بد ساعات را مشخد ن اشرف فرستد

 (44:1327پادشاه ارسال دارد که استحضار حاصل شده، در ساعت بد مرتکن امری نگردند. )نصیری،

احان اروپایی و بین سیّ انمنجّمکه در خصوص وظایف  توان گفتبر این اساس می  
 نویسندگان داخلی، اتفا  نظر وجود داشته است.

 صفوج ةدر دور انموجّماعتبار علمی . 0-3-9

، ارائه نشده منجّمدر این دوره، تعریف واحد و کاملی از نجوم و عالِم این علم، یعنی      
احان با است تا بتوان به اعتبار خود آنان، معیاری برای این علم و عالم آن در نظر گرفت. سیّ

شناسی در ممالک خود به مقایسۀ ابزار و نحوۀ رصد در نظر گرفتن وضعیت علم ستاره
و از این نظر، اعتبار  ام آسمانی و مطالبی از این دست در ایران عصر صفوی پرداختهاجر

 اند. عصر مهکور را بررسی کرده انمنجّمعلمی 
است، با شود که در آن، اسطرالبی نبودهای مواجه میفیگوئروا در آغاز سفر خود با کشتی  

های آن ریسمان از دندانهاین حال ناخدای کشتی اسبابی خشن به شکل شانه، که چند 
گیری کند که از این وسیله برای اندازهکرد. فیگوئرا اضافه میبود، استفاده میگهرانده شده
قطبی و برخی ستارگان اطراف آن استفاده شده بود. فیگوئرا نام این وسیله را  ۀارتفاع ستار
، اما مطمئن شد که باشدکند و به یاد ندارد که در کشور  از آن استفاده شدهذکر نمی
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ناخدای کشتی با استفاده از این اسباب نجومی همواره از مقدار راهی که پیموده بود به یقین 
(. الئاریوس به 77-71: 1339دانست که به خشکی دور یا نزدیک است )ن.ک: فیگوئرا،می

را هنگام اقامت در شماخی، اخترشناسی را مالقات کرده که از  زیر لباس خود اسطرالبی 
دربار را هنگام تعیین وقت برای حلول سال جدید و  انمنجّمچنین آورد. الئایوس هممیدر

با  منجّمکند که است و اشاره میاعالم نوروز در حال کار با اسطرالب مالحظه کرده
بین افق و  ۀای که خورشید به زاویاستفاده از این وسیله، ارتفاع خورشید و ساعت و لحظه

کند. الئاریوس، در ادامه، رصد کرد. او همچنین حلول سال نو را اعالم می ،رسدآسمان می
کند و ادعا درباری از اسطرالب یاد می انمنجّماز کمبود وسایل نجومی و استفادۀ صرف 

ات شناسی، ایرانیان فاقد وسیله تعیین مختصّکند که برای آموز  و آگاهی از ستارهمی
ایرانی نشان داده بود  انمنجّمساختی که به ی خو از کره ند. الئاریوسهست ها و کرهستاره

ایرانی  انمنجّمکه گوید است و میو سبن حیرت آنان شده بود، صحبت به میان آورده
ها در عثمانی تر از این داشتند که زمان جنگ باساختای خو کردند که کرهابراز می

 (. 311-310: 1363است )ن.ک: الئاریوس،تبریز از بین رفته
کند و ایرانی را تنها مجهز به اسطرالب و عصای یعقوب معرفی می انمنجّمشاردن،    

شناسان اروپایی داشته تواند دقتی در حد ابزار نوین ستارهمدعی است که این ابزار نمی
ری، آنها ادعا کردند که تفاوت ناچیز دربا انمنجّمکند که در مالقات با باشد. او اضافه می

چنان دقیق است که به هیچ تجدیدنظری احتیاج ندارد  شانمحاسبات قدیمی است و
صفوی  ۀتوان گفت که در دور(. بر این اساس می147-146: 1339، 7)ن.ک: شاردن/

ها و زمان آغاز و توانستند سالدرباری با وسایل اندک و مختصر خود با دقت می انمنجّم
شناسی عصر صفوی به قدان دقت در ابزار ستارهپایان هر کدام را به درستی مشخد کنند. ف

سبن عقن افتادن از صنعت رنسانس اروپا امری انکارناپهیر است و از این مکتوبات به 
حتی حاضر به تجدیدنظر در ابزار خود نبودند  انمنجّمشوند که راستی حقایقی آشکار می

بافی و سفال سازی، به سازی، پارچهو این در حالی است که سایر صنایع، از قبیل اسلحه
سبک مدرن وارد ایران شده بود یا این که حداقل مستشارانی را در این زمینه برای سامان 

های نجومی ت اندک در تقویمها استخدام کرده بودند. دربارۀ دقّروز کردن آن دادن و به
وسیله نجومی ها را با استفاده از تنها صفوی باید اشاره کرد که احتماالی این تقویم ۀدور



JOURNAL OF IRANIAN STUDIES 71 /مطالعات ایرانی مجلّۀ 

ز لطف نیست که منابع این دوره کردند. ذکر این نکته نیز خالی ا)اسطرالب( تنظیم می
 اند.دربار صفوی دانسته انمنجّمها را مبنای اعتبار علمی نویسان این مقایسهویژه سفرنامهب

از وسایلی چون اسطرالب، مکعن و عصای یعقوب  انمنجّماحان، به روایت اکثر سیّ     
بینان را که الئاریوس بساط  طالع(. درحالی189:1361کردند )ن.ک: پوالک،تفاده میاس

ر مقابل خود گسترانیده بودند. د ،دیده که چهل صفحه نازک فلزی با طول و عرض ثابت
ها دو مفتول کوچک مسین چنین رماالن دارای شش یا هشت تاس بودند که از میان آنهم

شناسی ایران را دارای چند الئاریوس، ستارهدادند. هربود و از آینده خبر میگهشته 
 (.317:1363داند )ن.ک: الئاریوس،های جادوگری میجنبه
های مشابه را در دوره با دیگر حرفه منجّمتوان فر  به این علل به درستی می توجّهبا    

ی و بودن، شغل رسممنجّمتوانیم نتیجه بگیریم که صفوی شناخت و در این مورد می
گیر در میان که در هیچ منبعی، گزارشی از این که طبقۀ رمال یا فالدرباری بوده، درحالی

، یعنی عالم علم منجّماند، ارائه نداده است. یکی دانستن مناصن و مشاغل درباری بوده
 احان مرتکن شدند. های مشابه به سبن اشتباهی است که برخی از سیّنجوم، با دیگر حرفه

 و دانشمودان ع ر صفويم در تأليفات علمی نجومی انموجّمر ی عملکرد . بر0-3-0

که رساالت علمی نجومی  بزرگ و دانشمندان زیادی بودند انمنجّمصفویه  ۀدور در  
متوفی ) الدین محمدیزدیتوان به میرزا قاضی بن کاشفاز جمله می  کردندت لیف می

م اشاره کرد که، پدر  طبین الاالس، شیخ(م1664-7/ .هر1027 دراردبیل به سال
عباس اول بود. او یک کتاب مبانی عملی در باب نجوم، با عنوان تحفه عباسیه ت لیف شاه
متولد دراصفهان ) الهیجی «حزین» یکی از مهاجرین ایرانی به هند، به نام محمدعلی. کرد

ی ت در اواخر نیز اثری در باب عناصر نجوم به نام رساله در ه( م1687/ .هر1103) به سال
آور این بخش از از دیگر نویسندگان نام(.  783:1390تاریخ ایران کمبریج، ) عمر  نوشت

 متوفی در اصفهان به سال) علوم، بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی
بودکه کتاب تشریح االفالک را به زبان عربی درباره نجوم نوشت و ( هجری 1031
چندی بر آن نگاشته شد. او ت لیف کم حجم دیگری به زبان عربی با های فارسی شرح

عنوان الصحیفه داشت که شرحی مستوفی در باب صفحه اسطرالب بود و کتاب دیگری 
الحساب دارد که از ت لیفات بسیار مشهور او و به زبان عربی ۀصدرباره حساب با عنوان خال

ازجمله . استنگاشته شده های فارسی و هندی چندیبراین کتاب، شرح. است
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دیگرت لیفات مهم شیخ بهایی در علم نجوم، رساله اسطرالب فارسی معروف به تحفه 
عباس نوشته برای میرزا حاتم بیگ اردوبادی، وزیر شاه  . ه 1013 که در سال استحاتمی 

 (. 17:1320بهایی، و 68-62: تانفیسی، بی) شده است
ای در تشخید قبله، که با توان به، رسالهعلم نجوم می ۀمینشیخ بهایی درز آثار دیگر از     

درکتابخانه آستان قدس رضوی موجود است، اشاره کرد. از مال مظفر بن  7417 شماره
النهار و معرفت سمت قبله با استخراج خح نصف: ای به ناممحمد قاسم گنابادی نیز رساله 

ماالی این دو عالِم باید با تشریک مساعی در همین کتابخانه وجود دارد. احت  77077 شماره
این  زمین ها به قطرنسبت بزرگی کوه در ۀرسال. هم این رساالت را تنظیم کرده باشند

است با استفاده از اندیشه و تفکر خویش و دانشمند، با وجود عدم امکانات امروزی، توانسته
طور، همین. است پاسخ دهدهای ساده به مسائلی که امروزه در جغرافیا مطرح با آزمایش

ن.ک: ) گیرند، اشاره کردای در این که ستارگان نور خود را از خورشید میرساله
 (.168-169: 1366نبئی،
ها و رساالت حاوی مطالن مهم علمی و نشانگر مهارت و مطالن هر یک از این کتاب     

مند تنها به جنبه این دانش. اطالع عمیق و بینش دقیق وی در موضوعات مورد بحث است
ه به بلکه عمده این مسائل را در کارهای روزمرّ ،صوری و تئوری قضایا قناعت نکرده

معرض آزمایش و تحقیق قرار داده و از این طریق مسائل را حل و مشکالت را برطرف 
حضرت  ،قیانیک نمونه و مثال بارز، طرح معماری بارگاه ملکوتی موالی متّ. ساخته است

معروف است، صحن نجف از : »دروصف آن آمده است. نجف اشرف است در ،(ع) علی
طراحی شیخ بهائی است و به نحوی قراردارد که در هر فصلی از فصول سال چون آفتاب به 

 (. 307: 1324، 3س تبریزی/)مدرّ...« زیر دیوار برسد اول ظهراست
ز بزرگترین ازجمله موضوعات مهم نجومی و هی ت که شیخ بهایی به عنوان یکی ا  

این دوره، به حل آن نائل گشت، موضوع حل اختالف انحراف جهت قبله مسجد  انمنجّم
طورکه در اخبارآمده است در شهر اصفهان، در جهت قبله و انحراف آن. شاه اصفهان بود

که با دخالت شیخ بهایی و محاسبه دقیق لما اختالف نظر موجود بود تا اینآن بین حضرات ع
برانگیز را عالمانه حل کرد و تا ابد به اختالفات ناشی نی، این موضوع اختالف او از طریق ف

لعین معاصر اصفهان در مقدمه سعید نفیسی از قول الفت، از مطّ. از آن خح بطالن کشید
 : نوشته شده
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دادن به یک در جه انحراف غربی از نقطه جنوب و خاتمه 40 تعیین سمت قبله مسجد شاه به مقیاس

عراقین در مدت یک قرن و نیم  ۀاختالف نظرکه مفتیان ابتدای عهد صفوی راجع به تشخید قبلسلسله 

داشته، چندین رساله در مقام رد و ایراد همدیگر نگاشته، عوام و خواص مملکتی را حیران و بالتکلیف 

ن و چنان که شرحش در کت ،گشتهگهاشته بود و گاهی مناقشات مزبور به حوادث ناگواری منتهی می

عاقبت آن همه اختالف اهل فتوا و حیرانی خالیق به برکت علم و عمل این . شودتراجم آن اثر دیده می

 ( 71:تانفیسی،بی. )استاد معظم برطرف و از چهره شاهد مقصودکشف نقاب گردید

طریقی را که شیخ بهایی در تشخید سمت قبله و تعیین درجه انحراف دقیق آن ارائه 
همچنین  (.121:1366ن.ک: نبئی،) ترین آن استرین و در ضمن دقیقتاست،آسانکرده
 دربار منجّم وی. اشاره کرد  «مظفرگنابادی»  توان به مظفر بن محمد قاسم، معروف بهمی

دوره صفویه بود که  انمنجّماز جمله مشهورترین  و . ه1039 تا 886،صفوی عباس شاه
ر بیان احکام نجومی، اختیارات النجوم یا ین دمنجّمتنبیهات ال: ت لیفات مهمی ازجمله

بیست باب اختیارات مظفری، تحفه حاتمیه و شرح بیست باب مالمظفر که شرحی بر 
-16: 1320ی،یو بها 16: 1324، 7، دارد )ن.ک: مدرس تبریزی/مالعبدالعی بیرجندی است

12.) 
 
 گيرجنتيجم .3

است. آثار  داشتهای اه و اعتبار ویژهین در تاریخ و تمدن ایران جایگمنجّمعلم نجوم و      
آور ایرانی ین ناممنجّمشده و احیلیفات و ابزارآالت طرّ های دقیق، تد، زیجنجومی متعدّ

اند، گواهی بر این ادعاست. با این پیشینه، قاعدتای در که نقش مهمی در تاریخ علم داشته
 ،شودان اسالمی محسوب میصفویه، که از ادوار مهم و درخشان تاریخ و تمدن ایر ۀدور

باشند. بررسی تحلیلی ین از جایگاه و اعتبار باالیی برخوردار بودهمنجّمنیز باید نجوم و 
ین در این دوره، منجّمدهد که های اروپاییان و منابع داخلی دوره صفویه نشان میسفرنامه

ای گونهبه  بودند ای برخوردارهم در دربار و هم بین مردم در سطح جامعه از اعتبار ویژه
که تقریبای همه امور از مسائل کالن حکومتی، تا مسائل شخصی شاه صفوی تا مسائل جزئی 

پهیرفت. به رغم این جایگاه ی آنان صورت میأین و رمنجّمو روزمرّه مردم به نوعی با نظر 
د سفانه علم نجوم در این دوره در مقایسه با روزگار قبل از صفویه رش عظیم، اما مت

چشمگیری نداشت. در این زمینه باید دقت نمود اگر چه دانشمندان بزرگی همچون شیخ 
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لیفات نجومی خود، پاسخی به نیازهای علمی نجومی روزگار  بهایی و مالمظفر گنابادی با ت
ین در تعیین اوقات و مسائل مختلف نجومی از دقت و منجّماند و اگر چه اقدامات خود داده

م باور به نظریات قدیمی است، لیکن از یک سو، تداووردار بودههماهنگی خوبی برخ
ویژه نظریه زمین مرکزی بطلمیوسی و از سوی دیگر عدم تحول در ساخت نجومی ب

های از قبل موجود، همچنان علم نجوم ابزارهای جدید در علم نجوم و یا تغییر در اسطرالب
رانی پیش از این روزگار بود. عالوه بر های دانشمندان ایدر دوره صفویه، تکرار پیش یافته

ین، شاه و درباریان و مردم به منجّماین باید به نقش منفی احکام نجومی و گرایش شدید 
این بخش از مسائل نجومی اشاره کرد که برون داد آن، رواج باورهای خرافی و رشد اوهام 

وع موجن شد تا گرایی در جامعه ایران عصر صفوی بود. این موضو خرافات و خرافه
ها، مبتنی بر نظریاتی باشد که پایه و اساس علمی نداشت، لها گیریجامعه و تصمیم مدیریت

ین دردوره صفویه، از عوامل اصلی انحطاط دولت و منجّمهای این کارکرد نجوم و فعالیت
 شود.جامعه صفویه محسوب می

 
 هانو تپی

 وریل ونیلیم چهار(. 41:1346سانسون،) است بوده رانیا لپو تومان کی با معادل وریل پنج و چهل هر .1

 .است رانیا پول تومان چهارصد با برابر

 و دالر پول واحد. شدیم استفاده سال چهارصد حدود یبرا اروپا در که بود ینقرها سکه (Thaler) تالر .7

 .(www.wikipedia.org) ستاگرفته تئنش تالر نام از یاسلوون توالر

 احکام ای یهانیک گوناگون یها دهیپد درباره جیز و رصد از را خود مطالعات انمنجّم که است یدفتر .3

 (.138:1372،یمصفّ) ساختند یم منتشر مردم اطالع یبرا و استخراج ینجوم
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1. Introduction  

The history of Persis (local Persian kings) during Seleucid and 

Parthian dynasties has reconstructed more likely on classification and 

study of their left over coins. As Achaemeniad Empire fell down and 

Seleucid and Parthian dynasties rose, Fars State announced its 

autonomy for a while, and the rulers were local governors. Pre-

Sassanid coins are the most important documents of the era which 

could give a better understanding of the region. As for the 

classification of coins, the first group introduces four kings who have 

called themselves “Frataraka”. These coins are similar to the 

Achaemeniad coins indicating the affiliation of Frataraka to that big 

dynasty. There are also signs of typical Seleucid styles and coins. 

 

2. Methodology   

With a documentary study of Frataraka coins, the present article 

aimed to examine lines and motifs depicted on these coins and 

accordingly find an answer to the question over the lines and motifs of 

Frataraka coins. The present article has carried out as a field and 

library study in order to discuss the question with a correct theory. 

The theory says the lines and motifs of coins resulted by the recreation 
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of historical memory of Frataraka toward the bright past of 

Achaemeniad dynasty. 

 
3. Discussion     
According to the historical documents, Alexander of Macedon, in his 

attack on Iran and its capture, implied the most severe blows to the 

Persian body and suppressed any opposition and riot against him in 

the area (Plutarch, 1990, 7-456; Olmstead, 1993, 2-721; Wilken, 1997, 

4-193). After the death of Alexander about 323 B.C., his commanders 

started fighting each other well known as Diadochoi. There was a 

fight between two famous commanders of Alexander (Eumenes and 

one-eyed Antigone) in Susiana and Media in which Antigone won and 

minted coins in Susa in 316-318 B.C. (Bellinger, 1950: 45). Peucestas, 

one of famous Alexander commander, was the Persis ruler back then 

who adopted soft policy towards the natives, with the Persis 

background. He empowered Persis authorities and shared his power 

with them (Bevan, 1902: 42). Strabo suggests that Persia was tributary 

to Macedonia (Edson, 1958: 158). Seleucus, in the Western parts of 

the empire, conquered Mesopotamia in 312 B.C. and fought against 

Antigone in in Ipsos battle in 304 B.C. and he managed to win the 

battle, conquered Persia, and established Seleucid dynasty. He minted 

coins in 300 B.C. in Susa and Pasargadae (Jenkins, 1978: 198). These 

events reflect the removal of Peucestas in Persis. Though it is not clear 

when exactly Persis tried to revive its power, there is little information 

available on relationships between Seleucus and Antiochus I with 

Persis. It can be said that, because of the marriage between Seleucus 

and Apameh, daughter of Spitamenes, the relationships can be 

considered good, it could put the Seleucus legitimacy among the 

people in danger as there was no Persian race sensitivity 

(Wiesm,ehöfer, 2009, 37). Seleucus in 281 B.C. put his son Antiochus 

as the ruler of Asia and he went to Macedonia. Antiochus set up so 

many cities and colonies and the remains of Hellenistic pottery in 

Takht Hill and Pasargadae and Zahak Hill enclosure in South West of 

Shiraz show that the Seleucids established colonies in the region 

(Mohamadifar, 2015: 151). Antiochus I was killed in 261 B.C. in 

Sardis while suppressing a local riot (Rajabi, 2002: 34). Antiochus II 

also known as Theus (God) sat on the throne as his father successor. 

He then was poisoned to death by his wife Laodice to make Seleucus 

II, also known as Callinicos (lustrous conqueror), sat on the throne. 
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What Herzfeld wrote about the history of Persis shows that the Persis 

kings established the Frataraka government in 300 B.C. But Herzfeld 

was not sure about the exact date, as he mentioned the date to be 150 

B.C. Based on the discovered Frataraka coins by Herzfeld, Newell 

suggests the relative independence date to be 280 B.C. He adds the 

successors of Alexander went into war to seize power and the 

Frataraka seized the opportunity to mint coins and could keep its 

semi-independence rule before the Molon uprising. Hill suggests the 

first Frataraka that is Bagadat coin minted in 250 B.C. (Hill, 1967, 

397-405). However, Koch believes that Bagadat has carried out his 

nationalist movement in the half of third century B.C. (Koch, 1988, 

89-95). Nevertheless, he does not regard it as a complete 

independence. DeMorgan and Stiehl, based on the coins from the 

Frataraka, suggest it to be 220 B.C. (Stiehl, 1959, 375-379). 

Therefore, he has considered the Persian massacre coincided with the 

emergence of Bagadat and it was after Antiochus that he has minted 

coins. Concluding the theories discussed, it was not possible for the 

nationalism of Frataraka to be occurred before the time of Seleucus I, 

as the historical books suggest there were the Macedonian rulers of 

Persis before 312 B.C. Schmitt believes that Persis has been ruled by 

the great Antiochus’ supporters but he reveals no new evidence for 

confirmation (Schmitt, 1964, 50). 

The present research, with the historical events in this period, suggests 

that Bagadat could not mint the first Persis coins before the killing of 

Antiochus I in 261 B.C., on the other hand, during the post-Antiochus 

I that the Persian natives had military and royal positions (it was 

common to empower the Persian natives since Peucestas) seized the 

opportunity and controlled the region during the reign of Antiochus II 

and they announced independency and minted coins due to the 

weakness of the Seleucid kings and civil wars during the reign of 

Seleucus II and III (246 B.C – 223 B.C.). Historical events especially 

the Ptolemy III’s attack to Persis, Media and Susa and weakness of 

Seleucid government and Parthian revolt in East indicate that there 

was local government in Persis. In other words, just saying that 

Bagadat minted coins in 220 B.C. could not have historical support as 

the historical books mention Iskandar, he was the ruler of Persis who 

led a riot against Antiochus III helped by his brother and ruler of 

Median ruler Molon. 
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The king of Egypt, Ptolemy III (238 B.C.) fought against the Seleucus 

II, passed the Euphrates and conquered Mesopotamia, Babylon, Susa, 

Persepolis (Pars) and Media. Arsaces seized the opportunity to defeat 

Andragoras and claimed the throne. Seleucus managed to compromise 

with Ptolemy and went eastward about 238-9 B.C. and could not do 

much deal and Tiridates established Parthian dynasty building the city 

of Dara or Darium (Gotschmidt, 2009: 54-57). Antiochus III, also 

known as the Great Antiochus, rose to power in 223 B.C. In his reign, 

Molon, the Median ruler helped by his brother Iskandar, the Persis 

ruler, run riot and took the throne. Wiesehofer recalled the riot to be in 

205 B.C. (Wiesehofer, 2007:40). He easily conquered Babylon, 

Eritrea Sea bank (Persian Gulf and Oman Sea), Susa (excepting Susa 

enclosure) and nearly Mesopotamia. The king alerted and he 

personally intervened to suppress Molon and managed to defeat him 

near the city of Apolloniatis. The uprising shows that the Seleucids 

have controlled Persis years before 220 B.C. Afterwards, Antiochus 

went eastward and convinced Arsaces to surrender and made them 

tributary to himself. However, war against the Romans warned the end 

of Antiochus power. In a war about 190 B.C. in Magnesia (Anatoly), 

Antiochus defeated by the Romans and accepted the heavy terms of 

Apame peace treaty (188 B.C.). To pay the tribute to the Romans, 

Antiochus marched out to Susa and Persis in 187 B.C. He intended to 

loot the Bell Temple in Elymais (Holleaux, 1942 : 254). However, he 

confronted with the resistance of Susan natives. It predisposed the 

riots of Susa and Ajapir (Izeh) which ultimately Elymaian established 

a local government in 147 B.C. led by Kamnaskires. 

The weakness of Antiochus III since 190 B.C. until his attack in 187 

B.C. and the start of civil revolts in Susa made a proper ground for 

Artaxerxes I to mint coins in Persis. According to the historical 

events, his coins could not have been minted during the authority of 

Antiochus III (before 190 B.C.). At the other hand, years after 175 

B.C. are the authority of the Antiochus IV that the historical books 

show he conquered Armenia, Media and the Persian Gulf shores. This 

charge of Antiochus IV occurred before 162 B.C. Then with the 

historical events the minting date of Artaxeres I coins can be 

considered about 190 B.C. to 175 B.C. (Amirinezhad et al. 2015: 14). 

Antiochus IV (Epiphanies) who was a competent king sat on the 

throne in 175 B.C. He organized the ruling financial affairs; then 

charged his army across the Euphrates to raise the taxes. He first came 
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to Armenia, though they apparently were belong to the new king of 

Seleucid dynasty but actually refused to obey the king’s orders. 

Antiochus charged to the Persian Gulf shores to lead Persis once he 

conquered Armenia and Media. This charge of Seleucid king indicates 

that the Seleucids had not ruled Persis during 187 B.C. to 175 B.C. 

Antiochus IV attacked the Temple of Nanaya in Elymais about 162 

B.C. but his charge did not work and the settlers took up guns and 

prevented the desecration to the temple. Therefore, the Seleucid king 

forced to withdraw empty handed and went to Persis. He got sick 

along the way and passed away in the city of Gabiana. As Polybius, 

Diodorus and Appiano quoted, Antiochus passed away due to a deadly 

disease reveled by the heaven (Kennedy Eddie, 2002: 184). Death of 

Antiochus started the fall of Seleucids so that civil wars and royal 

disagreements were at their peak with Antiochus V sat on the throne, 

it coincided with the minting of first Elymais local government coins 

in Ayapir and Susa. 

The historical books illustrate the years after 162 B.C. full of chaos 

and massacre in territories ruled by the Seleucids. Demetrius killed 

Antiochus IV brutally, and Alexander Ballas killed Demetrius in Syria 

in 150 B.C. This period (162 B.C – 150 B.C.) is the most logical time 

for minting the Vahuburze coins due to the excessive weakness of 

Seleucid kings and their attention to the western lands, as they could 

not mint coins before 162 B.C. due to the authority of Antiochus IV. 

At the other hand, in the years after 150 B.C., Alexander Ballas’ 

attack to Susa and Persis has been mentioned in the historical books 

and then he conquered Persis and Elymais. Therefore, it is more likely 

that Vahuburze coins were minted during 162 B.C. – 150 B.C. 

Polianus quoted in the Seventh book that the Macedoniam ruler of 

Persis thought of killing 3000 Persians. He gathered and lured them 

with some excuses rounded by an army of 300 cavalries and 3000 

heavy infantries and massacred them. Polianus added Vahuburze 

scattered 3000 Greek soldiers among the Persian people and put them 

in the Persian houses and ordered to massacre them overnight 

(Wiesehöfer, 2009, 73-74). 

The present research believes that this massacre by the Seleucids 

could only happen during Alexander Ballas reign as the historical 

books and minted coins by the king in Susa indicate that Alexander 

Ballas conquered Susa once again and subjugated the Elymais. It 

occurred during 150 B.C. – 147 B.C. as Demetrius II helped by the 
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Egyptian king (Ptolemy Moheb al-Om) started a long battle against 

Alexander Ballas around Western parts of Seleucid empire in 147 

B.C. Departure of Alexander Ballas to the West parts put the East 

parts in turmoil. In these days, Elymais established a local government 

in which Kamnaskires minted coins as the leader. Mehrdad charged 

his army to the North and West parts of Iran and Autophradates I 

become the Persis ruler and his coins could be minted from 147 B.C. 

to 129 B.C. onward as before these days the dominance of Alexander 

Ballas on East and North parts of Persian Gulf is final. 

The Parthian Mehrdad marched to the Media in 147-8 B.C. and he 

conquered it about 144 B.C. and seized the Seleucid with an attack on 

Babylon in 141 B.C., so that the dated coins of Mehrdad minted in 

138-139 B.C. and 139-140 B.C. in Seleucid confirmed the event. 

Mehrdad retruned to Hirkani after the battle ended. About 140 B.C. 

due to the requests by Macedonians and Greeks settled at the Upper 

Satrap such as Babylon for Demetrius II in Syria and, at the other 

hand, disaffection of Demetrius to stay in Syria led him to think to 

retake the lost lands. Demetrius charged to the East and entering 

Mesopotamia passed Babylon. He won battles against the Parthian. 

The Persian led by Autophradates I hoped to gain its full 

independency and rejecting tribute to the new rulers, the Iranian Najd 

(Parthian) came to help Demetrius II to battle the Parthian. However, 

he was unlucky in the decisive and final battle about 131 B.C. The 

Parthian general charged at him with some tricks, routed his troops 

and captured the Seleucid king. Then he wandered the king around the 

Parthian cities and sent him to Hirkani with Mehrdad. Mehrdad 

treated Demetrius well, engaged his daughter Roodgooneh to him and 

sent him to Gorgan. Mehrdad attacked the local governments due to 

their collaboration with Demetrius II and the Khong-e-Noroozi stone 

in Malmir plain recorded the victory of Mehrdad over Elymais as it 

says “Mehrdad the King of Kings” (Saraf, 1993:59). At the other 

hand, his minted coins have found in Susa but the Parthian king kept 

the local rulers in their local governments (Kawami, 1987:6; Colledge, 

1977:10). 

Antiochus VII Sidetes in 129-130 B.C. went into war with the 

Parthian outreaching them under the pretext of freeing his brother 

(Meyer, 1969:64). Houghton (1983: 101) believes that the Parthian 

controlled Susa until 130 B.C. but Antiochus VII conquered it for one 

year. During his war with the Parthian, the Seleucid army ordered by 
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Antiochus deployed at Media and Persis for winter. The deployment 

and food shortage led the Seleucid army to suppress the Median and 

Persian natives. If we refer to the Ploianus report once again, it would 

justify the massacre of Seleucid army carried out to revenge the 

killings of 3000 Persian army and it is more likely done in 

Autophradates I, as the historical books and events suggest the 

revenge carried out by the Whwbrz successors (e.g. Autophradates). 

The Seleucid army defeated in 129 B.C. and Antiochus committed 

suicide because he did not bear the defeat. Once Farhad II defeated 

Antiochus, we witnessed coins under the name of Farhad II in Susa 

and Elymais. It was after the war that the Scythians battle with the 

Parthian in the West area and the Parthian king forced to confront 

them at that area. The Parthian army failed to do anything against the 

Scythians and the Parthian king killed in the battle. Autophradates 

announced full independence with the weak Parthian government and 

lack of Seleucid power in the region, so that Fravahr symbol as 

monarchy on Autophradates coins confirms the event.  

Therefore, it is more likely to believe that the first three kings of 

Frataraka (Bagadat, Artaxerxes and Whwbrz) had semi-independent 

government. Struggling for independence paid for during 

Autophradates I and the full independence was in place until the end 

of Autophradates government. Starting the second period of Persis 

kings during the Autophradates II, Persis kept running as semi-

independent state under the Parthian rulers (Sellwood, 1994, 406). At 

this time, the new rulers took power in Persis who chose the title of 

Melaka on their coins that were essentially different with the previous 

coins and it perhaps represents the new dynasty other than the 

Frataraka (Kennedy Eddie, 2002, 97-98). 

 

4. Conclusion  

The Frataraka were the local kings of Persis, which preserved with full 

awareness of traditions and political and religious symbols used in 

Achaemenid Empire and transferred them to the next generation 

(Sassanid) in more evolved formation to introduce the religious 

political system in new harmony mould in Sassanid world leadership 

system. The political religious symbols used in the Frataraka coins are 

similar in meaning and concept. The Bagadat coins were the first 

Persis coins. They minted in two sets. The throne symbols with lotus 

in king’s hand like the motif of Great Darius in Persepolis, as it seems 



 34 (پارس )فرترکه محلی حکومت هایسکه/ 

the Persis king (Bagadat) wants to remind his power to the foreigners 

with this image and as the holy structure, flag and his motif as a 

worshiper tries to present his legitimation among the people with his 

originality and also introduce himself with the flag as a follower of 

powerful Achaemenid Empire army and as a follower of past religion 

with the holy structure and worshiper. These motifs are clearly 

depicted in Ghizghapan, Dukkan-e-Daud and Eshaghvand catacombs. 

Therefore, the king presented himself to the foreigners and remind his 

legitimation to the natives. Artaxerxes became the king after Bagadat 

and his coins are similar to the second set of Bagadat coins. These two 

kings could establish a semi-independence government in Persis. The 

third king who called himself a Frataraka king was Vahbarz and as it 

is said, the most researchers suggest that in his reign Persis ruled 

completely independent. It is not acceptable according to the historical 

stories and the wars between Seleucid and Parthian kings. His 

successor was Autophradates I and based on the mentioned references 

and evidences in the paper, Persis had achieved a full independence 

during his reign and the Persis independence was all gone when his 

reign was over and the local government administered as semi-

independence until Artaxerxes IV (the Sassanid Artaxerxes I) sat on 

the throne. We see new motifs on the Autophradates coins, which 

originated from xenophobia and independence thoughts. These motifs 

included the bow and Farvahr. As for the bow, the king presents 

himself as the absolute power of Persis and, as Achaemenid kings, he 

is capable of confronting enemy and preserve the holy land of 

Persepolis. For the Farvahr symbol, the king clearly manifests his 

power from neither people nor foreigners but Ahura Mazda as the 

powerful Achaemenid kings he also chosen by the Gods. The present 

study suggests that with the independence of Persis in Autophradates 

reign, new symbols and motifs reminding the absolute power of 

Achaemenid kings minted on coins and it was not possible unless 

there were no foreign power in control in Persis kingdom. 
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 3شي تارحمن ميمر                                                                         

                                                                               چکيده     

هایی بندی و مطالعه سکهتاریخ شاهان محلی پارس در زمان سلوکی و اشکانی بیشتر از طبقه     
آمدن کاربا سقوط امپراتوری هخامنشی و روی .بازسازی شده است ،جای ماندهه که از آنان ب

ن این ایالت والیا تی از استقالل داخلی برخوردار شد وها و اشکانیان، ایالت فارس برای مدسلوکی
توانند اسناد این دوران هستند که می ترینمهمهای ماقبل ساسانی از حکام محلی منطقه بودند. سکه

های این ناحیه، گروه نخست معرف بندی سکهشناخت بهتری از این منطقه به ما ارائه کنند. در طبقه
ها همانند این سکه اند. ویژگیخوانده (Frataraka)چهار پادشاه است که خود را فرترکه 

دهندۀ وابستگی حاکمان محلی پارس به این سلسله بزرگ است. های هخامنشی است که نشانسکه
مقاله  شود.ها دیده مینیز در آنهای سلوکی سکه سبک و نوعهایی از نشانه ،در کنار این ویژگی

ها را بررسی وی این سکه، خطوط و نقو  رهای فرترکهحاضر سعی دارد تا با مطالعه اسنادی سکه
های فرترکه بیانگر ال پاسخ دهد که خح و نقو  سکهؤتا بر این اساس بتواند به این س ،کرده

ال مندرج در مقاله را تا بتواند سؤ ای انجام گرفتهرو به صورت میدانی و کتابخانهمقاله پیشچیست. 
ها، : خطوط و نقو  سکهاز . این فرضیه عبارت استقرار دهد دوکاوبا فرضیه درست مورد کن

 ها نسبت به گهشتۀ درخشان سلسلۀ هخامنشی بوده است.محصول بازآفرینی حافظۀ تاریخی فرترکه
 
 .یاشکان فرترکه، سکه،هاج کليدج: واژه
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 مقدّمم. 9
های فرهنگی است که به لحا  گاهنگاری مطلق یافته ترینمهماز آنجا که سکه یکی از  

کتیبه، تاریخ ضرب، تصویر شاهان و یافتن توالی شاهان( و به لحا  )به دلیل دارا بودن 
به نقو  حکاکی شده بر روی آن(، از لحا  اقتصادی  توجّههنری، فرهنگی و اعتقادی )با 

ای( ای و فرامنطقهبه جنس و اندازه سکه( و به لحا  سبک سکه )ارتباطات منطقه توجّه)با 
-کند تا در مطالعه دورهمی ملزم را پژوهشگراناین رو دارد، از  بردر ای اطالعات ارزنده

آمده از دستهای بهبا مطالعه سکه. بپردازند دوره آن هایسکه بازنگری های تاریخی به
های ظاهری و نمادهای استفاده شده در پشت و رو محلی فارس و شناخت ویژگی حکومت
 مت محلی به دست آورد.از این حکو توجّهتوان اطالعات در خور ها میاین سکه

-های مستقل و نیمهناگفته پیداست که با به قدرت رسیدن سلوکیان در ایران، حکومت   

در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند که تا پایان دوره اشکانی به حیات مستقل نیز 
های نیمه مستقل در این برهه زمانی، حکومت ترینمهمسیاسی خود ادامه دادند. یکی از 

کومت شاهان پارس بود. این حکومت محلی از سه گروه تشکیل شده که گروه نخست ح
شد. بگدات )بغدات( نخستین شاه این آنان فرترکه نام داشت و از چهار پادشاه تشکیل می

 هایوزن در هاسکه نیاگروه بود که در سده سوم قبل از میالد اقدام به ضرب سکه کرد، 
در این آخرین شاه از این گروه وادفرداد اول بود.  ،1شدیمو درهم ضرب  یچهاردرهم

های فرترکه به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد تا شود مجموعه سکهمقاله تال  می
  .ال مندرج در چکیده پژوهش مهکور به صورت علمی و مستند پاسخ دادؤبتوان به س

 بيان مسئلم.  رح و 9-9
های خح و نقو  سکهال است که ؤدف پاسخ به این سدر این مقاله چنانکه گفته شد، ه   

این فرضیه به عنوان  ،ش فو سصریح به پر پاسخ علمی و جهتدر  ؟فرترکه بیانگر چیست
ها نسبت به گهشتۀ ها، محصول بازآفرینی حافظۀ تاریخی فرترکهخطوط و نقو  سکه

 درخشان سلسلۀ هخامنشی بوده است  مطرح گردید.
-به این پرسش ابتدا با رو  میدانی به گردآوری سکه واقعیّتابق با برای نیل به پاسخ مط

  .7شدو موزه بانک سپه پرداخته  «تماشگه پول»های ایران باستان، های فرترکه از موزه
از جغرافیای  تصویریداند که ابتدای به موضوع مقاله پژوهشگر خود را ملزم می توجّهبا  

اننده بیان کند تا خواننده را با گهشته تاریخی منطقه تاریخی منطقه مورد مطالعه برای خو
سپس واژه فرترکه  ،و بتواند دیدی جامع نسبت به شاهان فرترکه داشته باشدآشنا سازد شده 

کند که این واژه در چه برهه زمانی کاربرد داشته و به چه در در چارچوبی علمی بیان می
فرترکه زمینه کار اصلی مقاله که همان بررسی معانی است  با بیان جغرافیای تاریخی و واژه 

شود. خح و نقو  سکه های شاهان محلی پارس به تفکیک شاهان آن هاست آغاز میسکه
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های موجود در موزه بانک سپه استفاده گیرد  در این میان از سکهمورد بررسی قرار می
بانک سپه  وعه سکه هایهای این دوره به صورت کامل در مجمچراکه سکه  شودمی

 موجود است.
 پژوهش ةويشيپ. 9-0
شناسی سده نوزدهم و اوایل سده بیستم باز های باستانهای پارس به حفاریکشف سکه   
عی در خوزستان و حومه تخت جمشید و استخر در های متنوّگردد که طی آن، سکهمی

د های پارس را دانشمننخستین سکه (.Rezakhani,2010: 29-30)پارس کشف شد
: 1383منتشر ساخت )محمدی فر،  1262در سال  (Joseph Pellerin)فرانسوی ژوزف پلرن 

این (. Potts, 2007: 273)( که به دلیل داشتن کتیبه آرامی به ساسانیان نسبت داده شد 170
های پارس توسح الوت بندی سکهدرحالی است که نخستین تال  در دسته

انجام گرفت، اولین کاتالوگ در این زمینه  1806 در سال( Allotte de la Fuye)دالفوی
های پارس را در چهار هیل سکه .(Hill, 1922) منتشر شد 1877توسح جرج هیل در سال 

کند، که از های فرترکه معرفی مینام سکهه کند و دوره نخست را بگروه معرفی می
یر کلمه فرترکه به ملکا زمان با تغیداند، او دوره دوم را همبگدات تا وادفردات اول می

های منطقه کند. همزمان با کار تحقیقی هیل، ژاک دمرگان کتابی در مورد سکهتعیین می
-های پارس در این کاتالوگ به چشم میکند که تعدادی از سکهخاورمیانه منتشر می

شناسی پارس مسکوت ماند تا سال در بررسی سکه  این رو .(DeMorgan,1923)خورد
 Kraay and)های پارس منتشر شد اتالوگ محدودی از سکهکه ک 1832

Markholm,1937 .) 
 (Mitchiner,1978)  منتشر کرد 1829های پارس را در سال ای از سکهمیتچینر مجموعه

به چاپ رساند  1893های معروف روبرت گوبل شد که در سال ساز یاداشتکه زمینه
(Göbl,1983)در  1893ار این تحقیقات بود که در سال . دیوید سلوود انگلیسی نیز همک

 های پارس عرضه کردهای در مورد سکهمجموعه تاریخ ایران کمبریج نوشته
(Sellwood,1983) پا را فراتر از  1896. دکتر میشائل آرام استاد دانشگاه وین در سال

یه شناسی پارس بر پاتحقیقات پژوهشگران پیشین نهاد و تا اکنون بیشتر تحقیقات سکه
بندی دقیق شود، آلرام در کتاب جدید خود که حاصل دستهتحقیقات ایشان انجام می

بندی جدیدی نسبت طبقه (Alram,1986)های هنری بودهای پارس بر مبنای شاخصهسکه
نام ه دهد. این اقدام زمینه شدی که شاهکار ویسهوفر ببه کارهای هیل و دمرگان ارائه می

در این کتاب ویسهوفر سعی بر آن دارد تا دیدی  .وشته شودن قرون تاریک تاریخ پارس
این کتاب در  .(Wiesehöfer,1994)باشد تاریخی از این منطقه در این برهه زمانی داشته

 7009(. در سال 1399)ویسهوفر،  توسح هوشنگ صادقی به فارسی ترجمه شد 1399سال 
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گیرد، از در این حوزه شکل میهای پارس نظریات جدیدی تر در سکهبا مطالعات گسترده
جمله اولیور هوور بر مبنای تحقیقاتش بگدات را نه اولین فرترکه بلکه او را سومین فرترکه 

اما در  ،(Hoover, 2008است )خواند و معتقد است اردشیر اولین فرترکه بودهپارس می
ی بودند کند که وهوبرز و بگدات شاهانوستا سرخو  این فرض را مطرح می 7010سال 

 ,Sarkhosh) داندهای سورشارژ شده آنها را دال بر این ادعا میکه رقین هم بوده و سکه

به بعد متاسفانه تحقیق جامعی مانند آنچه آلرام، هوور و وستا  7010از سال  .(2010
 سرخو   انجام دادند تا اکنون منتشر نشده است.

 پژوهش اهميّتترورت و  .9-3
شود نقطه عطفی حلی فارس که تحت عنوان فرترکه از آن یاد میدوره نخست شاهان م   

است در حوادث تاریخی بعداز زمامداری اشکانیان و روی کارآمدن حکومت قدرتمند 
ساسانیان، برای درک این تحوالت ناگزیر باید از نیاکان ساسانیان یاد کرد. فرترکه به عنوان 

برای شناخت توالی شاهان فرترکه،  است و بهترین منبع اهمیّتاین نقطه عطف حائز 
چگونگی انتساب خود به دوره درخشان هخامنشی و استفاده از نمادهای مههبی و سیاسی 

ق ها هستند. از این رو پژوهش مهکور تال  دارد تا این مهم را محقّتوسح فرترکه، سکه
 کند.

 
 ب ث و برر ی.0
 .  غراآياج تاريخی آار 0-9 
اریخی سرزمین پارس پرداخته و ن است تا به بررسی جغرافیای تدر این بخش تال  برآ   

زمانی حاکمیت شاهان پارس به صورت مختصر بیان شود. پارس، میهن و زادگاه  نوبت
راه خانی که همامپراتوری خود را در اینجا بنیان نهادند  مورّ بود. آنان پادشاهان هخامنشی

ت زیبای این منطقه و پوشش گیاهی و جنگلی به طبیع ،بودنداسکندر مقدونی به ایران آمده
الواح گلی تخت جمشید و  . در این زمینه(Wertime, 1983: 445-452)کنندآن اشاره می

خیزی و تراکم استقراری این ای را در حاصلهای جدید جای هیچ شک و شبههپژوهش
 انداخت. گهارد، از این رو به جغرافیای تاریخی منطقه نگاهی گهرا خواهیمخطه نمی

در ایام » :گویدناحیه از این خطه است که ابن بلخی در مورد این شهر می ترینمهماستخر    
عنوان ه (. اشمیت، ب787: 1324)ابن بلخی،  «ملوک فرس این شهر دارالملک ایشان بود

تاریخ پارس،  قدمت شهر را اوائل هزاره  ۀمطالع ۀشناسان معروف در زمینیکی از باستان
. هرتسفلد متعقد است این شهر بعد از (Schmidt, 1939: 105)کندمعرفی میچهارم 

ندر برای چرا که سرداران اسک است زیادی بوده اهمیّتنابودی تخت جمشید دارای 
(. در دوره 797: 1391آمدند)هرتسفلد، گیری در این شهر گردهم میشدن و تصمیمجمع
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این شهر از نظر لوکونین پایتخت فرترکه و  پساهخامنشی و فرمانروایی فرترکه در منطقه،
سن درباره این شهر (. کریستن38: 1327شاهان بعدی پارس است)ن.ک: لوکونین، 

(. 14 :1369، سنتنکریس) «در استخر ضرابخانه مهم شاهان پارس قرار داشت»نویسد: می
و  1837 هایهای قبل بود. در سالدر نگاه کلی این شهر جانشین تخت جمشید در دوره

عدد سکه مربوط به دوره مورد نظر کشف شد که شامل یک عدد سکه  18مجموعای  1832
 ,Milesعدد سکه الیمایی بود) 3عدد سکه حاکمان پارس و  17برنزی سلوکوس اول و 

ای با تصویر آباد، نقش برجستهدر منطقه میان نقش رستم و حاجی (.491-496 :1957
یر، فراهخامنشی معرفی که آن را کالمی (Gropp, 1970: 98)کوچک نیایشگر کشف شد 

 (. Calmeyer, 1973: 148)کند می
توان به کعبه های مهم این محوطه میاز دیگر مناطق مهم نقش رستم است در مورد سازه  

 :Schippmann, 1971)زرتشت اشاره کرد. نظریات مختلفی پیرامون این سازه مطرح است

های فرترکه یکی های نقش شده در سکهاین سازه را با نمونه از جمله اردمان (185-199
های فرترکه را به منزله اما استروناخ این سازه در سکه  (Erdmann, 1941: 32داند)می

. (Stronach, 1966: 220-221)دهدهای هخامنشیان توضیح مینمونه پساهخامنشی آتشگاه
 کنده صفه تخت جمشید تعبیر میاین در حالی است که شهبازی این سازه را آتشگا

(Shahbazi, 1977: 200 .) 
حتم در دوره پساهخامنشی نیز طورهتخت جمشید است که ب اهمیّتاز دیگر مناطق حائز    
که از پرستشگاه فرترکه در شمال غربی صفه تخت جمشید اطالع د استفاده بود  چرامور
-جمشید به ساخت و ساز پرداختهاز طرفی تیلیا معتقد است که فرترکه در تخت  ،داریم

زند مجتمع ساختمانی روف در ادامه تحقیقات تیلیا حدس می .(Tilia, 1969: 10)اند
پساهخامنشی در گوشه جنوبی صفه تخت جمشید، تختگاه یک حاکم فرترکه بوده 

 (. Roaf,1983: 150-159است)
گاه فرترکه قرار متری شمال غربی صفه تخت جمشید پرستش 300چنانکه معلوم است در   

های بدست آمده در سال صورت منظم کاو  نشده است. سکههداشته که هیچگاه ب
 اهمیّتطور قطع در سالیابی پادشاهان فرترکه حائز  هدر این مکان ب 1837-1834
ی بگدات کند سکهلین کسی بود که بیان می(. نیوئل اوNewell,1983: 159-161ّ)است

. او این توالی را (Newell,1983: 160)است لوکوس ضرب شدهی سبالفاصله بعد از سکه
های سلوکوس و فرترکه تنظیم کرده بود، که گوبل نیز ت ماندگاری سکهنتیجه وضعیّدر 

قبل از میالد را 790(. نیوئل تاریخ 77: 1384کند) امیری نژاد و همکاران، آن را تایید می
( که Newell,1983: 161گیرد)در نظر می زنی فرترکه و خودمختاری آنانبرای آغاز سکه

های خود استدالل کشاند اما در نوشتهبه عقن می 797-780مورکهلم این تاریخ را به سال 
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و  1824نهایت هدلی در سال (. در Morkholm,1991: 73)کند جدیدی مطرح نمی
 دهندقبل از میالد نسبت می 307این تاریخ گهاری را به سال  1890هوگتون در سال 

(Houghton, 1980: 5-9.) 
 واژه آرترکم. 0-0

انجام  توجّههای در خور های بغداد پژوهشناستر در مورد واژه آرامی فرترکه در سکه
(، Fratadara)دار (، فرتFratakaraکر)او واژه، فرت (Naster, 1968: 74-80)است داده

آنکه » کر را اده که واژه فرترا مورد تحلیل انتقادی جامعی قرار د (Frataraka)فرترکه 
و واژه فرترکه « کندآنکه از آتش نگهبانی، یعنی حمل می» دار ، فرت«افروزدآتش بر می

ق بیش از کند. او معتقد است، دو واژه اول به دلیل تعلّمعرفی می« فرمانده یا فرماندار» را 
کار رود، اما در مورد هبتواند صحیح باشد و به منزله لقن حاکمان حد به حوزه مههبی نمی

واژه سوم معتقد است، این واژه در متن پاپیروسی از عصر هخامنشیان در مصر به کار رفته 
ویسهوفر نیز این گفته را  .استکه برای معرفی حاکم فارسی منطقه این لقن ذکر شده

 (. Wiesehofer, 2007: 43)کند تصدیق می
های حاوی لقن فرترکه را به طور جامع مطالعه پاپیروسایتو بر پایه مطالعات ناستر، اسناد   

پیشرو فرماندار، » ا در مصر او دارنده این سمت ر (Ito, 1976: 49-51)کرده است 
 بکند. پیرو این تحقیقات هنینگ و هینتس، فرترکه را شهرتعبیر می« مقام، نماینده و...قائم

کنند و بیشتر به ان اصطالح سلطنتی رد میعنوه اند و آن را بجزء یعنی فرماندار معنی کرده
ها بر . از طرفی فرترکه(Hinz, 1979: 112)کنند از این واژه یاد می «واسال»عنوان 

اند اما هیچگاه خود را مغ معرفی نکرده و پیوندهای نزدیکشان با هخامنشیان تاکید داشته
هیچگاه این عنوان را قبول اند، فرترکه خود را هخامنشی و از شاهان بزرگ بحساب نیاورده

 نکرده که تجسم پادشاهی بزرگ باشند. 
                                                          

 ,Nsster). پاپیروس الفانتین 1تصویر

1968: 78) 
 
 
 
 

کند:چنین بیان میمتن پاپیروس را ناستر این   

L. 4. kcnc bdk ydnyh wknwth kn `mrn byrh tmwz šnt  ///- drywhwš mlk` 

kzy `ršm  
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L. 5. npq w`zl cl mlk` kmry` zy `hl `hnwb zy byb byrt` hmwnyt cm wydrng 

zy prtrk tnh  

L. 6. hwh lm `gwr` zy yhw `lh zy byb byrt` yhcdw mn tmh `hr wydrng zk  

L. 7. lhy` `grt šlh cl npyn brh zy rbhyl hwn bswn byrt` l`mr `gwr` zy byb 

دهند: در ماه یم یگواه نیو همراهانش چن (ydnyh) «نایدای»تو  (bdk)اکنون بنده ».... 
ارشام  کهیهنگام `(drywhwš mlk) پادشاه و یسال دار نی( در چهاردهمtmwzتموز )

(`ršmنزد پادشاه رفت، کاهنان خدا )خنوب» ی »`(hnwb)  نی»که در دژ» (yb)  هستند با
 نیدر دژ  `(yhw) «هوی»پرستشگاه  یرانیو یآنجا بود برا (prtrk)که  (wydrng) درنگیو

که در  (npyn) «نینف»پسر   یفرمان را برا نینابکار ا درنگیهمداستان شدند. پس آن و
 (.روسیپاپ متن از ی)بخش« بود فرستاد.... (swn) «نیسا»در  یفرمان پادگان دژ

معنی و  .استفرترکه درج شدههای بر مطالن فو  واژه فرترکه که به وضوح در سکه بنا
کند که در دوره پسا های تحت سلطه هخامنشیان بیان میمفهوم فرماندار را برای سرزمین

نام خود سکه ه گیرند و بهخامنشی این فرمانداران در منطقه پارس قدرت را در دست می
 کنند.ضرب می

 هاج آرترکم .  کم0-8
شود که در دوره اول، این ه بررسی و تفسیر میهای متعلق به شاهان پارس در سه دورسکه

یابی تدریجی اشکانیان مصادف نامند. در دوره دوم که با قدرتشاهان خود را فرترکه می
دوره سوم، ادامه  .نمایندهایشان، خود را ملکا معرفی میاست، گروه جدید، در روی سکه

رود. آنچه ا رو به ضعیف میهها دوره دوم است اما از نظر زیباشناسی و جنس، سکهسکه
 باشد.دراین مقاله مد نظر است حاکمیت دوره نخست شاهان پارس بنام فرترکه می

 Baydad / Bgdt (about c. 220-200 B.C.). بگدات 0-8-9

گیری در در سری نخست به نحو چشم :شودهای این پادشاه به دو سری تقسیم میسکه  
فرترکه )شاهان اولیه پارس( متمایز است و به دلیل  نوع و طرح تزیین از سایر مسکوکات

های نوع دوم باشد. در موزه بانک سپه سکههای سلوکی بسیار نزدیک میسبکی به سکه
 این پادشاه در معرض دید قرار دارد.

رخ به راست در ها صورت شاه با ریش و سبیل کوتاه و به صورت نیمدر این نوع از سکه  
کند کاله شاهی ها استفاده میاست. کالهی که شاه در روی سکهها نقر شدهروی سکه

 ,Von Gall) است تیز شناخته شده که نمونه آن در تابوت شهرب صیدون نقر شدهنوک

ی است که بعدای صورت کاله جلو زدهه ها کاله استفاده شده بدر پشت سکه (.278 :1972
ای پیشین خود ایستاده در مقابل هشاه برخالف سکه .معرف همه حاکمان فرترکه است

ای احتماالی کعبه زرتشت یا نمونه مشابه آن درحال نیایش است که روی این سازه سه سازه
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و  (Naster, 1970: 126-127کند)ناستر این سازه را بسیار زیبا توصیف می .نمود دارد ءیش
نوع سکه جدیدتر درفش یا پرچم در پشت این سازه نقر شده است. آلرام معتقد است این 

 (.Alram, 1982: 91)است  تخت نشسته )نوع اول(هایی است که شاه بر از سکه
 
 
 

موزه بانک .  7(  سکه شماره22: 1384)امیری نژاد، 1. سکه شماره 7تصویر
متر، ضرب قرن سوم  .م.  میلی 18گرم و قطر 4112سکه نقره به وزن ، 10923سپه
در پشت سکه شاه را "’BR bgwrt bgdt prtrk’ ZY’ LHY" 3آرامیخح 
 «خدایان، پسر بگورت ۀبگدات، فرترک»  :کندگونه معرفی میاین

  B.C.)  -Ardaxxir I. / rhštr (about c. 200 8175ارد ير اول. 0-8-0

زده یعنی همان سرپوشی از جنس شاه، شاه در روی سکه با کاله جلوهای این پاددر سکه

-حفا  گردن و گونه که تمام قسمت پایین صورت را می زده بانمد و از پیشانی بیرون

های این کاله شود تا نفس آدمی آتش مقدس را نیاالید، لبهپوشاند، این حفا  باعث می

ماند و تنها در هنگام مراسم مههبی پوشاند اما دهان آزاد میمخصوص، چانه را نیز می

پارچه ی این کاله به صورت یکهاقسمتۀ شود، که در عین حال هماندکی باال کشیده می

های سری دوم بغداد است که شاه را در مقابل سازه در است. در پشت سکه، مشابه سکه

ها حالت بشقابی دارند، یعنی رویشان گود است و بینیم. این سکهحال نیایش نقر شده می

وزن های بغدات های اردشیر همانند سکهسکه (.Hill, 1922: 199)پشت سکه کوژ دارد 

 های سلوکی دارد.یکسانی با سکه

 
 30گرم  و قطر 16186سکه نقره به وزن موزه بانک سپه، 10924. سکه شماره 3تصویر

  rhštr(y) / prtrk' ZY’LHY' / br“  خح آرامیقبل از میالد 127-700متر، ضرب یلیم
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)”/(prs5 ان )پسر خدای ۀاردشیر، فرترک: »کندگونه معرفی میدر پشت سکه شاه را این
 «پارسی یا فرترکه پارس؟(

   Oborzos / Vahbarz (about c. 175-150 B.C.) . وهوبرز0-8-3
کنند سه هزار سپاه مزدور را به دلیل انتقام یا یانوس نقل میطور که پلیاین پادشاه همان    

تنها  رسد کهپارس با این پادشاه به استقالل کامل می قتل رساند ه اعالم استقالل کامل ب
جانشین او توانست این مقام را در منطقه حفظ کند و بعد از او تا دوران سلطنت اردشیر 

مستقل اداره مملکت را در دست پنجم )اردشیر اول ساسانی( شاهان پارس به صورت نیمه
و مقتدرترین شاه فارس و فرترکه  ترینمهمپس جای تریدی نیست که وهوبرز   اندداشته

 (.24-23: 1399ر،بوده است)ویسهوف
های اردشیر اول است که در روی سکه تصویر شاه با های این پادشاه همانند سکهسکه 

مورد بحث به  ۀکاله مخصوص و در پشت سکه شاه را در حالت ایستاده در مقابل ساز

شاه را whwbrz / prtrk' ZY 'LHY' / br /(prs)" "که با خح آرامی  پردازدنیایش می

در «. خدایان )پسر پارسی یا فرترکه پارس؟( ۀوهبوبرز، فرترک»  :کندی میگونه معرفاین

روی سکه صورت فرترکه از نیمرخ راست و با کاله ایرانی معروف به تیارا )تیار( آراسته به 

است، در پشت سکه سازه یا عبادتگاه قرار دارد، که دارای درب نوار دیهیم نقر شده

پو ( آن نمایان است )مانند بنای کعبه زرتشت ن سقفهایی )تیرهای کالدولنگه و فرسپ

اند، شاید این سه آتش مظهر های فروزانرستم(. برفراز عبادتگاه سه آتشدان با شعلهدر نقش

 وران( باشد. سه آتش طبقاتی ایرانیان )پیشوایان، جنگاوران، پیشه

 
 موزه تماشگه پول های چهاردرهمی وهوبرز، . سکه4تصویر
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 Autophradates I / wtprdt / Vadfradad (about c. 150-140 . وادآردات اول0-8-8

B.C.)  
های این پادشاه این شاه آخرین پادشاه از گروه نخست حاکمان پارس است. در روی سکه

دهد که کاله مخصوص شاهان فرترکه بر تغییر چندانی رخ نداده و تصویر شاه را نشان می

دهد که یرات محسوسی رخ داده است، تصویر شاه را نشان میسر دارد. در پشت سکه تغی

است و در دست چپ کمانی به دست دارد دست راست خود را به سوی سازه بلند کرده

کند، ای دارد که یک سر کمان با زمین تالقی میکه این کمان حالت مقوس دوگانه

عرا  نمود دارد. کمان  مشابهه این کمان در نقش برجسته گور دخمه قیزقاپان در کردستان

در پشت این سکه با کمان متداول شاهان هخامنشی که به نشان فرمانروایی در دست دارند، 

متفاوت است. گیرشمن و گال کمان موجود در گور قیزقاپان را معرف فرمانروای دنیوی 

ه از طرفی مرد بالداری در باالی سازه نقر شد (.Von Gall, 1974: 142)اند تعبیر کرده

است، در مورد این مرد بالدار نظریاتی مطرح است که برخی پژوهشگران معتقدند این 

ی اهورامزدا از عهد هخامنشی بوده است که وادفردات با آن آشنایی نقش، تجسم خاورانه

Shahbaziمندی تعبیر کرده است )کامل داشته است، دکتر شهبازی آن را به منزله فره , 

های وادفردات اول بازنمود نمای مقبره داریو  اول پشت سکه(. تصویر 119-147 :1980

در نقش رستم است که در آنجا تثلیث شاه، محراب آتش و مرد بالدار نموده شده است 

(Nast er , 1970: 127 .) 

 
-یلیم30گرم  و قطر 17133سکه نقره به وزن موزه بانک سپه، 10927سکه شماره  .7تصویر

در " wtprdt / prtrk' ZY 'LHY' / br "  خح آرامی میالدقبل از  دومقرن متر، ضرب 
 «؟؟( brخدایان ) ۀت، فرترکوادفردا»  :کندگونه معرفی میپشت سکه شاه را این
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متر، یلیم18گرم  و قطر 4سکه نقره به وزن بانک سپه،  ۀموز10922 ۀشمار ۀ. سک6تصویر
»  :کندگونه معرفی میاه را این  خح آرامی در پشت سکه شقبل از میالد دومقرن ضرب 
 «خدایان  ۀت، فرترکوادفردا

های پارس در گروه نگارنده تال  دارد تا نقو  و نمادهای روی سکه 2در تصویر شماره 
دوم معروف به ملکا و گروه سوم را به صورت کلی در مقابل دیده خواننده قرار دهد تا به 

ها، خح، تصاویر و نمادهای جدیدی ی سکهموارد گفته شده از جمله اختالف در نقو  رو
شود، بتواند دیدی بهتر نسبت به مطالن درج شده در مقاله حاضر ها ظاهر میکه در سکه
 داشته باشد.

 «موزه بانک سپه» های شاهان گروه دوم و سوم پارس. تعدادی از سکه2تصویر
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 . توالی شاهان فرترکه1جدول 
 هاش  کمويژگی نقو زمان حکومت نام  اه

قبل  700-770حدود  بغداد، بغدات(بگدات)

 از میالد

تصویر نیمرخ شاه با کاله نوع اول: 

پشت  .مخصوص روبه سمت راست

سکه: تصویر شاه نشسته روی تخت  

با نیزه یا عصا و گل لوتوس در 

 مقابل درفش

تصویر نیمرخ شاه با کاله نوع دوم: 

پشت  .مخصوص روبه سمت راست

در حالیکه شاه  هسازتصویر سکه: 

صورت ایستاده ه در سمت چپ ب

با دست باال در مقابل پرچم که در 

 .قرار دارد ،سمت راست است

متن را محاط کرده آرامی ای نوشته

 .است

قبل  127-700حدود  اردشیر اول

 از میالد

صویر نیمرخ شاه با روی سکه: ت

به سمت  کاله مخصوص رو

 سازهتصویر  . پشت سکه: راست

ه که شاه در سمت چپ بیدر حال

صورت ایستاده با دست باال در 

مقابل پرچم که در سمت راست 

ای در زیر نوشته .است قرار دارد

 به خح آرامی نقر شده استقرار 

تصویر نیمرخ شاه با روی سکه: قبل  127-170حدود  وهوبرز )وهوبورز(

به سمت  کاله مخصوص رو
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 در سازهتصویر . پشت سکه: راست ازمیالد

حالیکه شاه در سمت چپ بصورت 

ایستاده با دست باال در مقابل پرجم 

که در سمت راست است قرار 

 .دارد

قبل  170-140حدود  وادفردات اول

 از میالد

تصویر نیمرخ شاه با روی سکه: 

 به سمت کاله مخصوص رو

در  سازهتصویر راست. پشت سکه: 

ه که شاه در سمت چپ بحالی

اال در صورت ایستاده با دست ب

مقابل پرچم که در سمت راست 

ه نقش فروهر ب است قرار دارد و

قرار دارد، طور ناقد در باال 

در سمت به خح آرامی ای نوشته

 و تصویر متننقر شده است، راست 

محاط  توپرای توسح نقاط زنجیره

 .گردیده است

 
 گيرج. نتيجم3
کعبه زرتشت(، مرد بالدار یا  های فرترکه نقو  سازه مقدس )احتماالیدر بررسی سکه  

ها بیانگر نات شاه بر رو و پشت سکهئفروهر، بیر  یا پرچم، فرد نیایشگر در مقابل سازه و تز
های توان در نقش برجستهکه میطوریهب  نمادها و نقو  موجود در منطقه است

ان در هخامنشی) داریو  اول در نقش رستم که در آنجا تثلیث شاه در حال نیایش که کم
ها) نقو  پشت دست دارد، محراب آتش و مرد بالدار نموده شده است( و گوردخمه

های وادفرداد اول، مشابهه نقش برجسته، گوردخمه قیزقاپان در کردستان عرا ، دکان سکه
 خد هخامنشی مشاهده کرد.ها از دوران قبل باألوند( و سکهداود، اسحا 
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شود که بعداز او اردشیر اول، وهوبرز و وادفردات میتوالی شاهان فرترکه با بگدات آغاز 
نهایت شود و درۀ کوتاه ایجاد میاول فرامانروایی را در اختیار داشتند، بعد از وادفرداد وقف

ها به عنوان جانشین فرترکه و شاهان جدید در گروه جدیدی در منطقه با لقن ملکا در سکه
توان به صورت نسبتای ها فرترکه مین سکهکنند. از جنس، خلوص و وزپارس حکمرانی می

ی و ادقیق ادعا کرد که این شاهان به عنوان شاهان محلی دارای قدرت سیاسی منطقه
ها و ییتجارت با الیما ۀنتیجبودند که داشتن قدرت اقتصادی در  توجّهی قابل فرامنطقه

 بخشید. سلوکیان  این قدرت سیاسی را ثبات می
ها استفاده شده است که با مطالعه دقیق می تنها خطی است که در سکهدر این دوره خح آرا

توانستیم به   ،هاها و تشخید تاریخ تقریبی ضرب آنها و ترجمه خطوط پشت سکهسکه
طور نسبتای دقیق توالی شاهان فرترکه را مشخد و میزان قدرت اقتصادی و سیاسی آنان را 

نهایت از جمله سلوکی مشخد نماییم و در ایهای فرامنطقهدر منطقه نسبت به قدرت
های پژوهش معتقد است که حکومت محلی پارس برای اعالم به یافته توجّهنگارنده با 

دارد و خود  خود را وابسته و در سایه حمایت گهشته، زنده نگه هویّتوجود، نیاز داشت تا 
ر تعامل با گهشته و در را وارث میراث هخامنشی بپندارند  با این اقدامات مشروعیت آنها د

ی اهای فرامنطقهشده مورد پهیر  بومیان منطقه و قدرتقالن نمادهای ملموس و نهادینه
 . قرار گرفت

 
 هايادا ت

داد، و مبنای آن ین نظام وزنی به نام نظام آتیک معروف است که نظالم پولی سلوکیان را تشکیل می. ا1

 (19: 1381پور، گرم )شجاع 4و درهم به وزن تقریبی گرم 12اوزان چهاردرهمی به وزن تقریبای 

 1384از امیر امیری نژاد و همکاران،  «و فرترکه ییمایال یبر سکه ها یپژوهش»بنگردید به  . 7

 (26: 1399. بنگرید به )ویسهوفر، 3

صحیح  توانددهد که دیدگاه سابق دالل بر جانشین وهوبرز بعد از بگدات نمیتحقیقات آلرام نشان می. 4

 (90: 1399  ویسهوفر، Alarm, 1982: 166باشد، بنگرید به )

برای نخستین بار در سجع پشت سکه اردشیر نمود دارد که دارای تعابیر مختلفی  br prsگروه حروف . 7

)دژ پارس( تعبیر   pr(s) br (t) را آن( Haranack, 1970: 504) اشتیل-و آلتهایم است  هارناک

)پسر پارسی( و بویس و ژرنه آنرا )فرترکه پارس(  pars(a) pus( آنرا Ito, 1976: 47-66کنند، ایتو )می

 کند.تعبیر می
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1. Introduction 

In terms of the architecture of words and aesthetics of language use, 

Hafez Shirazi is the best orator and craftsman in Persian language. 

One of the most prominent features of the use of language in Hafez’s 

poetry is the density of various meanings in as few words as possible. 

This is mostly achieved by means of his frequent use of ambiguity in 

poetry. While previous studies have examined artistic techniques, 

aesthetic devices, and poetic ambiguity in Hafez, the issue of 

ambiguity produced through the use of statements with two opposing 

meanings remains to be further investigated. In Persian rhetoric, this is 

known as muhtamel alzeidin. This essays does not examine ambiguity 

in words with multiple meanings; rather, it is concerned with the 

representation of statements which contain two opposing meanings. 

The reason why this device is used in Hafez’s poetry can be put down 

to the fact of a repressive society. However, some of the examples 

discussed in this essay show that while such poetic device may have 

been used for social criticism, it has gradually came to constitute one 

aspect of Hafez’s own language and mind. Even though Hafez 

constantly criticizes hypocrisy and pretense, he himself becomes a 

hypocrite under the pressures of society. 
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2. Methodology 

The method used in this study is descriptive and based on content 

analysis. Accordingly, certain lines in Divan-e Hafez which represent 

the use of statements with two opposing meanings are selected. Then, 

in light of their theme they are categorized into two groups: social and 

romantic themes. Finally, analyzing the stylistic techniques of such 

statements, the roots, reasons, and effects of Hafez’s views are 

studied. 

 

3. Discussion 

Hypocrisy is one of most unpleasant moral vices. In a society fraught 

with pretense and hypocrisy, the first moral virtue that is damaged is 

trust. This destructive vice, when it becomes so pervasive in a society, 

manifests itself in various forms to remain unnoticed. In repressive 

societies, when the power apparatus is more oppressive, people adopt 

more complicated ways of hypocrisy and pretense. Hypocrisy has 

always existed in human life. As soon as social life began on earth, 

people had to hide those aspects of their behavior which could have 

hurt their coexistence with others. This helped them become like 

others. Rooted in social and political causes, the 14th century when 

Hafez lived was a society driven by hypocrisy and insincerity. This is 

why Hafez decided in his poems to criticize this vilest of moral 

deficiencies. As a committed poet, he was never indifferent to what 

went on his own society. However, in his own poems one could see 

examples of Hafez’s own hypocrisy. Some of these are so poetically 

ambiguous that their affective dimension overrides the social critical 

dimension. Hence, the question is if the use of statements with two 

opposing meanings is only a poetic device or a tool for social 

criticism. 

3. Conclusion 

To conclude the issues discussed in this essay we should note the 

following points about Hafez and his poetry: first, masterful poetic 

ability; second, committed spirituality and social engagement; third, 

historical context; and fourth, hypocrisy and its function. On the one 

hand, Hafez is the poet par excellence in creating ambiguous and 
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layered opposing statements among the Persian poets. On the other, he 

constantly criticizes insincerity, pretense, and hypocrisy. 

    Hafez’s poems should be primarily looked at as literary text. Thus 

his poems cannot be reduced to logical statements. However, a close 

reading of his poetic structures may help us gain sociological 

perspectives on the era he lived in. Poetry is a tool used by poets. In a 

time when pretense and hypocrisy have pervaded all aspects of a 

society, Hafez uses poetry to level a social critique against such a 

condition. However, the pervasiveness of pretense and hypocrisy 

makes everyone a hypocrite. While he is always at the forefront of 

criticizing pretense and hypocrisy, he sometimes yields to these vices 

himself. In one of his poems, he says, “Be honest and see the sun 

comes out of thy breath / At the outset, the liar was disgraced.” 

Elsewhere, he says, “Not from exceeding religiousness, is my 

inducing of the robe / Over the head of a hundred secret sins, a veil the 

robe I place.” He also openly says, “Hafez! hypocrisy and 

dissimulation give not purity of heart: / Choice of the path of 

profligacy and of love, I will make.” In such an oppressive society, 

not only does he practice hypocrisy himself, but also invites others to 

do so: “Conceal the cup in the sleeve of the tattered garment; / For, 

like the wine-flagon’s eye, time is blood-shedding.” Some of these 

differences are because of the poet’s own personal experiences while 

some other are due to the social context of the 14th century and 

especially the oppressive rulers of the time. 

     In the course of history, people have always used ambiguity as a 

tool for social protest. Equivocation and amphibology have 

emancipatory values in socially repressive regimes. However, 

ambiguity could gradually turn into one’s worldview and hence run 

through one’s mind and language. In Hafez’s poetry, there are 

examples of statements with two opposing meanings which can be 

read as signs of resistance against the tyranny of the era he live in. 

However, as the examples discussed in this essay show, the use of 

statements with two opposing meanings are not always meant for 

social criticism; rather, this device has become an aesthetic technique 

in Hafez’s mind and language in creating poetry because not only 

does he use the device in representing hypocrisy and religious 

pretense, but he also uses it in describing his beloved, where one 

expects genuine sincerity and trust. 
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 چکيده
ان فارسی است. سرایان زبدر معماری واژگان و پیوند هنری کالم، حافظ شیرازی سرآمد سخن

گون در کمترین واژهاست  که تراکم معانی گونا ،های سخن حافظیکی از آشکارترین ویژگی
رفتارهای هنری  ۀآید. در بارسخن او، یعنی ایهام پدید می ۀترین آرایشدهاز رهگهر شناخته معموالی

، اما استن گفته شدههای شعر او تا کنون بسیار سخحافظ و نیز ایهام ۀشناسانو شگردهای زیبایی
ست که از سخنی دوپهلو با ا ای ازابهام هنریقرار گرفته، گونه توجّهچه در این مقاله در کانون آن

ین، توجیه یا ذووجهین الضدّهای بالغی گهشته محتملابتآید که در کمعانی ناساز پدید می
چندگانه نیست، بلکه بازنمایی آن های ایهامی با معانی اند. مقصود این نوشته، واکاوی واژهنامیده

توان دو معنای کامال ای سامان یافته که میگونهویژگی از سخن حافظ است که در آن، کالم به
تواند برآمده از کارکردهای یک می ،آوری به این شیوه از بیانمتضاد را از آن دریافت. روی

های خود در اهکند از بستن گریزگمیبیانی تال   ۀی استبدادزده باشد. سخنور با این شیوجامعه
ن های سخن حافظ در ایباشد. اما نمونهگیری کند تا شاید راهی به رهایی داشتهای پیشچنین جامعه

باشد، در ذهن و زبان اجتماعی هم تولید شده ۀگونه از بیان با انگیزدهد که اگر اینمقاله، نشان می
است. سخن دیگر این مقاله، آن است که حافظ کم به یک عادت فراگیر تبدیل شدهحافظ کم

نکوهد، اما خودِ او نیز زیر فشارهای کاری را میستیزد و پنهانهرچند خود همواره با ریا می
 .ری کند و ریا بورزدکاشود پنهاناجتماعی ناگزیر می
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 مممقدّ. 9
نکوهش ریا در منابع گوناگون  ۀباراست. در های اخالقیترین رذیلتریا از پلشت   

ست که از قول پیامبر اکرم )ص( از آن جمله حدیثی  دینی و اخالقی بسیار سخن رفته است
 آورده شده است: 

ترین چیزى که از آن بر شما خطرناک: ۀالْخَفِیَّ ۀُعَلَیکُمْ اَلرِّیا وَالشَّهْوَ اَخْوَفُ ما اَخافُ»
 (. 142: 6، ج1394)فیپ کاشانی،  «ترسم ریاکارى و شهوت پنهانى استمى

ۀ سرطانی پدید ای که این توداست. در جامعه یریاکاری بیماری بسیار بدخیم و خطرناک
را فرا بگیرد و آن  کند، ریشه بدواند و سراسر وجود جامعهتواند رشد زودی میآید، بهمی

است که بیش از هر  ی مرموزاکند. ریا همچون موریانهجامعه را دچار پریشانی و اختالل 
کند. ریاکار خود را در قالبی های اعتقاد را سست میجود و پایههای اعتماد را میچیز ریشه
 گونۀاکاری بهای که دورویگی و ریامعهگونه نیست. در جراستی آنکند، که بهوانمود می
 بیند اعتماد است. شود، نخستین فضیلتی که آسین میفراگیر می ایگسترده

که خود را از ارکان جامعه نفوذ کرد، برای آن ۀاین آفت خطرناک هنگامی که در هم
گونه زیرک و گاهی آن کندهای گوناگون پیکرگردانی میهدید همگان پنهان کند، به شیو

هنگامی رود. ها هم بیرون میترین انساندهد که از دیدرس تیزبینو ظریف تغییر چهره می
 ۀو زمانی طوالنی در پیکر ای را آلودهجامعه ،ای مزمنگونهکه بیماری ریا و تظاهر به

کمتر  کهو برای آن یابدکاری میفتی نیز برای پنهانباشد، توانایی شگای خانه کردهجامعه
کند. تر عمل میای پیچیدهگونهآراید و بهای دیگر میشیوه ا بهشود، هر روز خود رشناخته

ای شناخت و درک بسیاری از رفتارهای ریاکارانه به ست که در چنین جامعها از همین رو
 پهیر نیست.آسانی امکان
بی ریا به سادگی خریداری های تقلّای که بازار ریاکاری گرم باشد و فرآوردهدر جامعه

برند. حتی کسانی که شوند و زشتی آن را از یاد میگر میبه آن خویکم شود، مردم کم
بسا خود نیز خواسته یا ناخواسته دچار همان بیماری اند، چهارزه با این بیماری بستهکمر به مب

شوند و رسالت خود را از یاد ببرند. در بسیاری از جوامعی که دچار این بیماری واگیردار 
بیماری و مبارزه با آن را  ت درمان اینولیّئعواملی که مس یحتشود اند، دیده میشده
 شوند. اند، خود کم کم گرفتار همین بیماری میداشته

ست که شخد، نه تنها به عملی که بدان تظاهر ا ریاکاری هنگامی ۀترین گونخطرناک
ردی عادی دهد. برای نمونه اگر فکند پایبند نیست، بلکه رفتاری خالف آن را انجام میمی

خرید و فرو  کند بسیار متفاوت است با آن که او خود در جایگاه  ،رو معمولی، مواد مخدّ
ول تنبیه دزد و خالفکار است، ئی که مسایا وقتی قاضی ،ر باشدمور مبارزه با مواد مخدّ م
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اب قلّ»تر خواهد بود. یا همچنان که حافظ گفته خود دزد و خالفکار باشد، بسیار خطرناک
 باشد: « افهر صرّش

 هرای چرون زر سررخ   خمو  حافظ و این نکته
 

 اسرت  افصررّ  شرهر  ابقلّر  کره  دار نگاه 
 

 (193: 1ج /1326استعالمی، نقل از:)حافظ، 
های قدرت بیشتر باشد، این دو رویگی و در جوامع استبدادی هرچه فشار دستگاه

در برخی جوامع از  شود.پهیرتر میکند و هم توجیهتر عمل میریاکاری هم پیچیده
 گهاری،های دور دیوارهای بلندی میان اندرون خانه و بیرون خانه بوده و این فاصلهگهشته

رو بسیاری از رفتارهایی که در کوچه و خیابان یافته است. از همینپهیرشی فراگیر می
ا پوشش شده است. نه تنها لباس و پوشش اندرونی بناپسند بوده، در خانه ناپسند شمرده نمی

و بیرون از خانه  داخل خانه بیرونی متفاوت بوده، که اخال  و رفتار بسیاری از مردم،
ای از سفانه آرام آرام به گونه اندرونی و بیرونی مت ۀمتفاوت بوده است. این رفتارهای دوگان

ناشایست وقتی  ۀو این پدید استشدهرویگی تبدیل میدو دوگانگی ظاهر و باطن و بیماری
 دهد. می تر خود را نشانتر و تلخبسیار گزنده ،شودعادتی عمومی تبدیل به 

که آدمی به زندگی است. همینهای حیات بشری وجود داشتهدوره ۀکاری در همپنهان
ناگزیر بخشی  اجتماعی روی آورده، برای ماندگاری در جمع و نگهداری زیستِ اجتماعی،

کم وانهاده کم ،زدها  با دیگران آسین میستیاز کردارهای شخصی خود را که به همزی
نگی با جماعت سازی خود را با دیگران آغاز کرده است. اما آیا این همرو تمرین همرنگ

 تا کجا شایسته است؟
ت شناخته شوند، های متفاوت به رسمیّهای گوناگون و نگر ای بینشچنانچه در جامعه
ای که صداهای گوناگون اما جامعه سته خواهد شد ظاهر، نفا  و ریا کابه همان میزان از ت

زند و نفا  افراد جامعه است، به ریاکاری دامن می ۀسازی همتابد و در پی همسانرا برنمی
سازی افراد جامعه پافشاری بیشتری شود، به همان میزان دهد. هرچه بر همسانرا افزایش می

های ست که افراد ناهمسان به نقابا یابد. در چنین فضاییاحتمال ریاکاری افزایش می
 آورند تا همسان نشان داده شوند.گوناگون روی می

نتیجه همواره به هراسند. دردن صداهای گوناگون میشهای خودکامه از شنیدهقدرت
ند. برخی از هست صداها با صدای خویش سازی آنسازی صداها و همسانیکسان دنبال
های خودکامه بیزارند، برای کاهش صدایی با چنین قدرتهماندیشان هوشمند که از روشن

ست که یکی ا روآورند. از همینآلود، دوپهلو و لغزان روی میفشار استبداد، به زبانی رمز
 شدن زبان و مبهم شدن بیان است.پیچیده ،آمدهای جوامع استبدادیاز پی
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ی، جامعه را بیش از همیشه هایی که فشار برخی از نهادهای اجتماعی سیاسیکی از دوره
و از  است هشتم هجری ۀیعنی سد ،حافظ ۀدچار بداخالقیِ ریا و نفا  کرده بود، دور

ترین ویژگی ترین و پلشتتیزِ تیغِ انتقادی حافظ به طرف همین زشت ۀلب»ست که ا روهمین
 ۀندازبه ا ،سرایان زبان فارسیکدام از سخناخالقی سوگیری شده است. شاید در شعر هیچ

یک ها( ریا و نفا  و تزویر نکوهیده نشده باشد و هیچدیوان حافظ )به نسبت میزان سروده
کار رباییِ حافظ، حساب این جماعت دغلسرایان ایرانی، به شیوایی و دلاز سخن
 .(182: 1397لی، )حسن« پرداز را نرسیده است.دروغ

، هرگز از رخدادهای رنگارنگ اس و هوشیارحافظ شیرازی در جایگاه یک هنرمندِ حسّ
های او بازتابیده های گوناگون، در سرودهزمانِ خویش غافل نبوده و این رویدادها به شیوه

ی بیانیِ حافظ با ریا و ترین مبارزهترین و گستردهاست. همچون روز روشن است که بنیادی
و « هد سوختآتش زر  و ریا خرمن دین خوا»تزویر و نفا  بوده است. از دید حافظ 

 گوید:و حتی آشکارا می« تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود»واعظ شهر 
 می خور که صد گناه ز اغیار در حجراب 

 

 بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کننرد  
 

 (736)همان: 
 شود که خود نشانگر نوعی از ریاکاریهایی دیده میاما در همین دیوان حافظ نیز نمونه

آنها روی  شناسانۀاند که وجه زیباییه شدهقدر زیبا و فریبا پرداختها آننو برخی از آ ستا
جا الزم است وجوه اجتماعی پرده انداخته یا سایه افکنده است. یادآوری این نکته همین

و درست  شوندشمرده نمی« رذایل اخالقی»ز ها همواره اها و فرینی نیرنگکه همه
آیند. برای نمونه بخش اعظم زیبایی ستودنی به شمار میبرعکس، گاهی رفتاری پسندیده و 

است که « دریبل»ی آن ترین نمونهست. و روشنکاریسازی و فرینبازی فوتبال در نیرنگ
های ادبی، ایهام یا ایهام تناسن یا در آرایه تر است و ستودنیتر باشد، زیباتر هرچه فریبنده

یا اغرا   فریبد ۀ خود را میفندی هنری، خوانندست. سخنور با ترکاریخود نوعی فرین
باشد، نه تنها اما چنانچه پردازشی هنری یافته ،ستا پردازیو گزافه گوییخود نوعی دروغ

ست ا ه، نیز که یک اصطالح فقهیآید. تقیّای ستودنی به شمار مینکوهیده نیست، که آرایه
ه، بر اصلی این دو در آن است که در تقیّ اما تفاوت کاری با نفا  شباهت دارد،ر پنهاند

کند، خالف نفا ، شخد، برای پیشگیری از زیان به خویش یا دیگری ایمانش را پنهان می
 شود.در صورتی که در ریا و نفا  تظاهر به ایمان می

هایی از سخن حافظ که دو معنای ناساز را همزمان در خود حال باید دید آیا نمونه
دانیم که رندی می اند یا یک ترفند اجتماعی؟رآمده از یک رفتار هنریاند، بفروفشرده
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ست که به گستردگی بارها و بارها )بیش از هشتاد ا ترین صفت اخالقیترین و عالیستوده
بار( در دیوان حافظ بر آن پای فشرده شده است. او در بلندی جایگاه و توانایی معنوی این 

 گوید: رندان می
 رنررردان قلنررردر باشرررند  برررر در میکرررده 

 

 که سرتانند و دهنرد افسرر شاهنشراهی     
 

 (. 1730: 7)همان، ج 
ست که حافظ های منفوریاز شخصیت« محتسن»از سوی دیگر در همین دیوان حافظ 
اما «. باده بنو  و التخف ،مست ریاست محتسن»بارها او را نکوهیده و در حق او گفته: 
ی محتسن را در جایی، نوعی و نفا ِ پیچیدهکاری شگفت این جاست که حافظ پنهان

 را از او بیاموزند: « طریق رندی»کند خواند و توصیه میرندی می
 ای دل طریررررق رنرررردی از محتسررررن بیرررراموز

 

 مست است و در حق او کس این گمران نردارد   
 

  (.326: 1)همان، ج 
کند که ری میکاگونه پنهانست  اما آنمحتسن ریاکار است  زیرا اهل شراب و مستی

«! رندی»حتسن را نوعی ی متواند آن را بفهمد. حافظ این رفتار ریاکارانهکس نمیهیچ
استبدادزده و  ۀو این رفتار بیانی برآیندِ اخال  اجتماعی در همان جامع خوانده است
 است.ریاکارشده

در  ابهام را های بالغی گهشته، عموماییادآوری این نکته شایسته است که در کتاب
شمردند و کمتر به تعبیراتی چون: تعقید لفظی و معنوی یا اغال ، وجهی ناپسند از کالم می

دادند. هرچند کسانی چون: ابن رشیق، المصری، ابن اثیر نشان می توجّهارز  ادبی ابهام 
(. در 73 – 77: 1392اند )رک. فتوحی، کرده توجّهپهیری کالم ویل و... به ارز  وجه ت

ادبیات گوهر »کرد.  توجّهت که باید به تفاوت نقش زبان رسمی و زبان ادبی جاسهمین
که زبان آنجوید  حالانداختن ادراک آن می خیرسازی معنا و به تذاتی خویش را در پنهان

)همان: « پهیر باشدتباید روشن و شفاف و عینیّ ی ارتباطی، ضرورتایبه عنوان یک رسانه
-87: 1327ابهام وجود دارد )برای آگاهی بیشتر، رک. معدنی:  (. در متون ادبی انواع30
شیری،   82-27: 1392خواجات،   31-19: 1392فتوحی،   74 – 34: 1328داوری،   104
(.روشن است که ابهام هنری و 1393و صفوی،  1363و نیز: فرشیدورد،  17-36: 1380

ننده برای دریافت معنا و ست که در متن ادبی، موجن درنگِ بیشتر خواستودنی ابهامی
 های سخن باشد.ال او در کشف الیهمشارکت فعّ
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از سخن حافظ در این نوشته بازکاوی  را هاییچه گفته شد، نمونهبه آن توجّهاینک با 
کنیم که بیشتر مفاهیم هایی آغاز میو از بیت دهندکنیم که تن به معانی متضاد میمی

 .دهنداجتماعی را بازتاب می
 
 ب ث و برر ی. 0

 ها )يک  خن با دو معواج متضاد(بازنمود نمونم.0-9 

 . مفاهيم ا تماعی0-9-9  
 نشههود کههم کارخانههم نيهها رونههق کههم ايههب*

 ج

 یموه  همچهو  آسق بم اي يیتو همچو زهد بم 
 

 (1703: 7)همان، ج 
 تابد:مصراع دوم، دو معنی را بازمی ۀبه معنای دوگان توجّهاین بیت با 

تر از آن است که زهد تو و فسق من تو زاهدی و من فاسق  اما دستگاه آفرینش عظیم: تعبير نخست
ها   اما آنکندشاعر زهد زاهد و فسق خود را انکار نمیچیزی بر آن بیفزاید یا چیزی از آن بکاهد. 

 شمارد.مقدار میرا در برابر دستگاه آفرینش بی

ته است. شاعر در مصراع دوم گمان زاهد را که در این تعبیر طنزی ظریف و گزنده نهف تعبير دوم:
ای تمسخرآمیز به بازی گونهکند، بهشاعر را به فسق متهم می ارزشی برای زهد خود قائل است و

چه به گمان تو، فسق کسی چون من مچون تو و آنگوید: زهد دروغین زاهدی هگیرد و میمی
در این باشد. هستی و دستگاه آفرینش داشتهرگاه ثیری در کا ر از آن است که تتواقعیاست، غیر 

گونه که در بیت زیر نیز از وجهی . همانپهیرد و نه اتهام فسق خود راتعبیر شاعر نه زهد زاهد را می
 دیگر، همین رفتار طنزآمیز را دارد:

 پرسرت ام کررد مری  کردار اهل صومعه
 

 این دود بین که نامۀ مرن شرد سریاه از او    
 

 (1704)همان: 
است: این که من گرفتار چنین سیاهی خوانده و گفتهپرستی را نامهمی ،در مصرع دومظ حاف

و  شتها مرا به گناه واداتقصیر اهل صومعه است. کردارِ آن اعمالم سیاه شد، ۀسرنوشتی شدم و نام
ین روشن است که او در ا ،به سبک اندیشگانی و بیانی حافظ توجّهاعمالم را سیاه کرد. اما با  ۀنام

سیاهی باشد. حافظ تواند موجن نامهپرستی از دیدگاه او نمیزیرا می ،کندبیت نیز طنزپردازی می
 پرستی بیان کرده است:آشکارا گرایش خود را به می و می ،ست که بارها و بارهاکسی

 (137: 1قضا )همان، ج می بده تا دهمت آگهی از سرّ
 (762همان: به می عمارت دل کن که این جهان خراب... )

 (826: 7)همان، ج چاره آن است که سجاده به می بفروشیم
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 (97: 1حافظ مرید جام می است ای صبا برو)همان، ج
 (1078: 7می نو  و ترک زر  ز بهر خدا بگو)همان، ج

 خواری خود را به عشق مغبچگان بازبسته است:البته حافظ در بیتی دیگر عامل می
 شیپ نیز یدمیند مطرب و یم ورع از من

 

 انرداخت  آن و نیر ا در مغبچگانم یهوا 
 

 (111: 1)همان، ج
 

 مخههوان مق ّهه و اجچهههرهمههمة طههرّ ريههبگ*
 

 ا ت زحل و زهره ريثأت ز ن س و  عد کم 
 

 (196: 1)همان، ج 

ست )تعلیلی و توضیحی( که امکان در آغاز مصراع نخست، دارای ایهامی« که»در این بیت حرف 
 بتوان در دو معنی متضاد تعبیر کرد.دهد مصراع دوم را می

ی ..( و قصه مخوان)این افسانهرویی خو  با  .ای را بگیر) با زیباچهرهمه ۀطر :معوی نخست
. ثیر ستارگان و صور فلکی بازبسته است نگو که خوشبختی و بدبختی ما به تپایه را مخوان( و بی

و بدبختی هر کس به رفتار او بستگی دارد نه در این تعبیر، معنی نهایی بیت این است که خوشبختی 
 ثیر زهره و زحل.  به ت

ه رویی خو  با  و زندگی را به شادی گهران( و قصّای را بگیر)با زیباچهرهمه ۀطرّ :معوی دوم
خوشبختی و بدبختی از که ، زیراپایه مشغول مکن(های بیها و نگرانیمخوان )ذهنت را با افسانه

پس اکنون که سعد و نحس امور به دست من و تو نیست، بهتر  شود.حاصل میثیر زهره و زحل  ت
است دم را غنیمت شمری و خو  باشی. در این تعبیر بر خالف تعبیر نخست، خوشبختی و 

 او. ۀثیر زهره و زحل )فلک( بازبسته است نه به اراد بدبختی هر کس به ت
 مهده  د هت  از زدن ینهدان  آقر دم تو*

 

 ی اهتوران مجلس و یخوا گ مسود 

 (1730: 7)همان، ج

ست که نصین هر ا . این مقامید بزنیتو کسی نیستی که بتوانی الف از فقر و تجرّتعبیر نخست: 
گوید: تو بهتر است مجالست صاحبان شود. در مصراع دوم با لحنی ریشخندآمیز میکس نمی

تو را چه به فقر؟ ندهی.  قدرت و حضور در مجلس بزرگانی چون خواجه تورانشاه را از دست
بهترین دولت و سلطنت خوانده  شود که حافظ همواره فقر معنوی را ستوده و آن رایادآوری می

 از جمله در همین غزل و پیش از همین بیت فرموده: است 
 دل یا ببخشرررند فقرررر سرررلطنت اگررررت

 

 یمرراه تررا بررود مرراه از تررو ملررک نیکمتررر 
 

 )همان( 
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 را آرزو کرده است: و در جایی دیگر دولت فقر 
 خررردایا برره مررن ارزانررری دار   دولررت فقررر  

 

 است من نیتمک و حشمت سبن کرامت نیکا 
 

 (704: 1)همان، ج
 فقر در دیوان حافظ در معنای معمولی آن نیز بارها به کار رفته است  از جمله: ۀاما واژ

 شررم براد از همرتم    د فقررم گر چه گردآلرو 
 

 مخورشررید دامررن تررر کررن  ۀگررر برره آب چشررم 
 

 (999: 7)همان، ج
 یا:

 اسرت  نیا شعر گر که ناله مکن فقر از حافظ
 

 یباشرر محررزون تررو کره  نپسررندد خوشرردل چیهر  
 

 (1178)همان:  
 توان در تعبیری دیگر هم دریافت:رو بیت مورد نظر )تو دم از فقر ندانی زدن....( را میاز همین

و دم از فقر و فاقه  ر سلک فقرا باشیتوانی دتو انسان بزرگ و شریفی هستی و نمی تعبیر دوم:
ست، ا پس بهتر است در همان جایگاه شریف خود، که تخت وزارت و مجلس تورانشاهی  بزنی

شجاع( به نیکی یاد کرده ر شاهباقی بمانی. به یاد داشته باشیم که حافظ بارها از توران شاه )وزیرمدبّ
ت او خجسته خوانده و گردن خود را زیر بار منّ و او را ستوده است  برای نمونه در بیت زیر او را

 احساس کرده است:
 فضررل دیررزیمررن در کرره خجسررته تورانشرره

 

 گررررردنم طررررو  او مواهررررن تمنّرررر شررررد 
 

 (990)همان:  
 

 سهت ين اعتبهار  گهرش  بوده جخطا و  هو*
 

 سهههتيچ آمرزگهههار رحمهههت و عفهههو یمعوههه 
 

 (737: 1)همان، ج 

ها نباشد و پیش خداوند اعتباری نداشته باشد و به به دست آن اشتباه و گناه بندگان اگر تعبير نخست:
یعنی گناه و اشتباه ما اعتبار دارد و قابل محاسبه  ید، پس معنی بخشایش خداوند چیست؟حساب نیا

 و امکان بخشایش دارد. است

آید و اعتباری به حساب نمی اصالیاشتباه و خطای بندگان پیش لطف و رحمت ایزدی  تعبير دوم:
معنی بود. اگر غیر از این بود بخشش الهی بی ش خداوند بسیار بیش از گناه ماست،. بخشداردن

 حافظ در جایی دیگر فرموده است:
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 ماسررت جرررم از شررتریب خرردا لطررف
 

 سربسررته چرره دانرری خمررو     ۀنکترر 
 

 (241: 7)همان، ج
نه است: سهو ضبح مصراع نخست، این گو -از جمله تصحیح شادروان خانلری –ها در برخی نسخه

 و خطای بنده گر  هست اعتبار... این ضبح با تعبیر دوم ما هماهنگی دارد.
 
 امههروز کوههد طلههم  ماعههت امههام اگههر*

 

 کهرد  طههارت  یمه  بهم  حهاآظ  کهم  ديه ده خبر 
  ج

 (380: 1)همان، ج 

ها مژده اگر مردم امروز امام درخواست کنند و جماعتِ مردم امام بخواهند، به آن تعبير نخست:
توان ها را بپهیرد. همچنین میهید که حافظ با می طهارت کرده و آماده است که امامت آنبد

دانست و گفت: اگر امام، درخواست تشکیل جماعت داشته باشد، « امام»فاعل مصراع اول را 
 حضور در جماعت است. ۀحافظ با طهارت کردن در می، آمادبگویید که 

و  یعنی اگر مردم برای جماعتشان امام بخواهند رخواست کنند ر مردم، امروز امام داگ تعبير دوم:
حافظ معهور است  زیرا به می )که در نظر ولیتی دنبال حافظ بگردند، بگویید که ئبرای چنین مس

 را فاعل« امام» ۀتوان واژهمچنین می  شو داده استوشما پاک نیست( خود را شست
شونده(  یعنی اگر برای گزاردن نماز، ل)درخواسترا مفعو« جماعت»کننده( دانست و )درخواست

حافظ به می آلوده و از حضور در نماز معهور امام درخواست تشکیل جماعت بکند، بگویید که 
امام را با کسره خواند و آن را فاعل مصراع نخست دانست. در آن صورت  ۀتوان واژالبته می است.

ت حافظ را طلن کند، به او بگویید که حافظ با می شود: اگر امامِ جماعچنین میمعنای بیت این
 طهارت کرده است.

  
 ؟کجها  خهراب  مهن  و کجا کار صالح*

 

 ؟کجها  بهم  تها  کجا هت  از ره تفهاوت  نيبب 
 

 (20: 1)همان، ج

اندیشی )صالحِ کار( با منِ مست بسیار متفاوت است. ما کار( یا مصلحتاندیش)صالحراه مصلحت
کند که راه شاعر در این بیت روشن نمی داریم. آن کجا و من کجا؟ ی از همکلی جداهدو راه ب
یک نادرست است. اگر شاعر بازخواست شود که: تو چگونه راه خود یک درست و راه کدامکدام

ن ادعایی تواند بگوید: من چنیمی کنی؟عرفی میرا درست و راه طرف مقابلت را نادرست م
بین توانم همچون آن عاقل مصلحتب نمیم: منِ مست و خرااعکس  گفتهام، بلکه درست برنکرده

شود که یک بار دیگر یادآوری مید بدهم  راه من کجا، راه او کجا؟ راه درست خود را تشخی
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شود وگرنه ساختار ذهنی ی شاعر بررسی مینگری کلّبه بافت غزل و جهان توجّهها بدون این بیت
گوید: تفاوت تابد. شاعر میهایی بازمیسروده در چنینحافظ به روشنی معنای مورد نظر او را 

کار )یا صالحِ کار( و منِ خراب وجود دارد. بیتی دیگر در همین غزل با بیت بسیاری میان صالح
 گفته همسانی دارد:پیش
 ؟را تقروا  و صرالح  یرنرد  به است نسبت چه

 

 ؟کجررا ربرراب ۀنغمرر ،کجررا وعررظ سررماع 
 

 )همان(

و گو  دادن به صدای  صالح و تقوا درست است یا رندی کند کهشن نمیباز هم شاعردر بیت رو
 ؟رباب ۀدرست است یا گو  دادن به نغم وعظ

 در بیت زیر نیز حافظ همین ترفند را به کار بسته است:
 

 اريهه قامههت و مهها و طوبهها و تههو*
 

 او ههت تهمّهه قههدر بههم هههرکس آکههر 
 ج

 (713: 1)همان، ج 
زیرا خواست و اشتغال   شتی با  )سزاوار آنی( و من با قامت یارگوید: تو با طوبای بهشاعر می

گوید: دهد که شاعر میمی ست. ساختار فکری حافظ نشانا ت اوهمّ ۀفکری هر کس به انداز
اندیشم، بسیار باالتر است. اما اگر کسی شاعر را به دلیل های بهشتی نمیت من که به نعمتهمّ

االیی داری و به بهشت جاودانی اند گفت: تو همت وتوچنین سخنی بازخواست کند، می
همین رفتار بیانی حافظ را در  ام تنها به یار خویش اشتغال دارم.تیهمّاما من به دلیل کم اندیشی،می
 توان دید:های زیر نیز میبیت

 تقرررروا و زاهرررردان و یمرررر و مررررا
 

 دارد کررررررردام سرررررررر اریررررررر ترررررررا 
 

 (374: 1)همان، ج                                                      
 ازین و یمست و من و نماز و عجن و زاهد

 

 باشرد  تیر عنا کره  برا  انیر م ز خرود  را ترو  تا 
 

 (471: 1)همان، ج
 صررالح و طررالح مطرراع خررویش نمودنررد 

 

 تررا کرره قبررول افتررد و کرره در نظررر آیررد    
 

 (616: 1)همان، ج 
 

  ما هت  د هت  بهم  حق دييبشو هباد بم گرم  چوين کم صومعم آلوده  د بم خون دلم*
 

 (172: 1)همان، ج
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 ۀکه مرا بشویید. طنز رندان شما حق دارید ام،ۀ شما را آلوده: من با خون دلم صومعتعبير نخست
 گوید مرا با باده بشویید! جاست که میحافظ این

بینید که حق در و اگر شما مرا با باده بشویید، می امۀ شما را آلوده: من با خون دلم صومعتعبير دوم
. چیزی که حق است منم که در دست شما هستم. حق با من است نه شما های شماست،دست

شویید و در ای که مرا با آن میتوان به ایهام موجود در این تعبیر اشاره کرد: بادههمچنین می
 های شماست، حق است.دست

 
 در کار گالب و گل حکم ازلی اين بود*

 جج

 ارج وآن پهرده نشهين با هد   کاين  اهد بهاز  
 ج

 (472: 1)همان، ج
: این )گالب که به بازار عطر و تعبير نخستتابد: مصراع دوم این بیت دو معنی متفاوت را برمی

 نشین باشد.ها نشسته است( پردهشود( شاهد بازاری و آن )گل که در کاسبرگگالب عرضه می

شود( شاهد بازاری و آن به بازار آورده میها این )گل که برای فرو  به گلفروشی تعبير دوم
 نشین باشد.دربسته نهاده شده است( پرده ۀ)گالب که در شیش

 
  ياهمن ارچم عا قم و رند و مست و نامم*

 ج

 گوهوههدهههزار  ههکر کههم يههاران  هههر بههی    
 

 (749: 1)همان، ج
)مست( و عاشق و  سیاه( و شرابخوارکار )نامه: درست است که من از نظر شما خالفتعبير نخست

کارند و اهل ی مردم )یاران شهر( درستزیرا بقیهرند هستم، اما باز هم جای شکر آن وجود دارد. 
 گناه نیستند.

میه تصور تهکّ ۀرا طنزی وارونه یا همان استعار« سیاهنامه»اما چنانچه مصراع دوم را و نیز ترکین 
کسانی را که غر  این صورت شاعر با سبک سخن حافظ سازگار است، در  کنیم که کامالی
. خوانده است« گنهبی»ها به تمسخر کاری آنکاری و گناهکید بر خالف گناهند، برای ت

که خواجه در جایی دیگر رندی و بدنامی را سرنوشتِ دیوانِ قسمت و عشق را موهبتی از همچنان
 دانسته است:« میراث فطرت»

 عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
 ج
 

 کرراین بررود سرنوشررت ز دیرروان قسررمتم   
 

 (906: 7)همان، ج 
 و نیز:
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 می خور که عاشقی نه به کسن است و اختیار
 ج
 

 ایررن موهبررت رسررید ز میررراث فطرررتم     
 

 )همان(
 آلهود مهی  ةحاآظ بم خود نپو يد اين خرقه *

 

 اج  يخ پاکهدامن معهرور دار مها را    
 

 (28: 1)همان، ج
پهیرد و آن نمی شاعر پاکدامنی شیخ راطنزی وارونه بپنداریم،  را« شیخ پاکدامن»چنانچه ترکین 
 ،ای شیخ پاکدامن که به گناه آلوده نیستیتوان گفت: اما در تعبیری دیگر می کند،را مسخره می
آلوده به می را به اختیار خود  ۀمن نیز این خرق که همه چیز وابسته به تقدیر است، راست آن است

 رو معهورم و تو هم عهر مرا بپهیر.از همین من بوده است « ی ازلییبهنص»بلکه ام  نپوشیده
 

 اگر آقيم ن ي ت کود کم عشق مباز
 

 ترکن دِماغ را گو بدهش اجپيالم 
 

 (1017: 7)همان، ج 
 ،کند[گوید: اگر فقیه تو را نصیحت کند و بگوید: ]عشق هزار مشکل ایجاد میمی در تعبير نخست

  ای دماغش را ترکنبه او آفرین بگو و برای پادا  با پیالهشو و عشق مباز. پس تو گرفتار عشق م
چو عاشق »و « طریق عشق طریقی عجن خطرناک است / نعوذباهلل اگر ره به مقصدی نبری»زیرا: 
: 1)همان، ج« فشان داردشدم گفتم که بردم گوهر مقصود / ندانستم که این دریا چه موج خونمی
378.) 

ای پیالهز، عشق مبا گوید. اگر به تو گفتفهمد که چه میگوید: فقیهِ ناصح نمیمی ر دومتعبياما در 
 شراب به او بده تا بنوشد و بفهمد چه اشتباهی کرده است.

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق 
 ج
 

 ی عاقل هنری بهترر از ایرن؟  گفتم ای خواجه 
 

 (1037: 7)همان، ج 
 جدیررند بترران یرو تررو چشررم کرره را شررکرانه

 

 لطررف خداونرردگار بخررش  مررا را برره عفررو و  
 

 (277)همان: 
 

 بر آن  رم کم نوو م می و گوم نکوم*
 

 اگههر مواآههق تههدبير مههن  ههود تقههدير   
 

 (629)همان:  
)اگر موافق تدبیر  -اگر خدا بخواهد –ام که گوید: تصمیم گرفتهدر صورت ظاهر بیت، شاعر می
 وشم و گناه نکنم.من شود تقدیر( دیگر شراب نن
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  توان انداخت(ازل از خود نمی ۀاما پیداست که از نظر حافظ تقدیر الهی تغییرناپهیر است)نصیب
واقع شاعر، بر خالف تعبیرِ نخست، زاهدِ مقابل خود ای بیش نیست. درپس مصراع نخست شوخی

 کند و هیچ تصمیمی برای ترک شراب و گناه ندارد. را تمسخر می
 

 ام ز راه خطاده برگشتمز کوج ميک*
 

 مرا دگر ز کرم در ره صهواب انهداز   
 

 (687)همان: 

ز »بدل « ز راه خطا»)در این تعبیر  اماز راه میکده که راه خطا بوده، روی برگردانده: تعبير نخست
 است( خدایا به لطف خود مرا یک بار دیگر به راه راست هدایت بفرما.« کوی میکده

. خدایا با لطف خود، مرا یک بار ام)از راه خطا( کوی میکده را ترک کرده به اشتباه تعبير دوم:
 دیگر به راه درست )کوی میکده( برگردان.

 
 مست و بودم نینشخرابات کهآن باد ادی

 

 بررود آنجررا اسررت کررم امررروز مسررجدم در وآنچرره 
 

 (.777: 1)همان، ج
 روم  رآکوده و انيگر کدهيم جکو بم* 

 

 شيخههو حاصههل ز دميههآ یهمهه  ههرم کههم چههرا 
 

 (274: 7)همان، ج 
روم  اما از این کار خود گریان و سرافکنده هستم  زیرا از این : به سوی میکده میتعبير نخست

 آن شرمنده هستم. ۀعمل خود و نتیج

خود  ۀکه از گهشتی که گریان و سرافکنده هستم  چراروم در حالبه کوی میکده می تعبير دوم:
ام( و حاصل چنین اعمالی شرمنده هستم. حافظ جا آمدهام و دیر به اینبوده)که در کوی میکده ن

 در جایی دیگر گفته است:
 حررافظ رودیمرر خانررهیم برره خانقرراه ز

 

 آمرد  هو  به ایر زهد یمست ز مگر 
 

 (499: 1)همان، ج 
 

 مها  ريه پ آمد خانميم ج و مسجد از دوش*
 

 مها  ريتهدب  نيه ا از بعد قتيطر اراني ستيچ 
 

 (83: 1ان، ج)هم 
اما دو   ،ایم(گوید: پیر ما هم اهل مسجد بوده است )یعنی ما هم از مسجدیان بودهشاعر می

پیرمان مسجد را ترک کرد و به میخانه آمد. ای یاران طریقت! تکلیف ما چیست؟ آیا ما هم به 
ه است. در یک پیروی از پیر، مسجد را ترک کنیم و به میخانه برویم یا نه؟ شاعر پاسخ روشنی نداد
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گوید: یاران طریقت راه دیگری چز پیروی از پیر وجود ندارد. اما در یک معنای معنی شاعر می
عکس آن تصور شود: حال که آن پیر مسیر  را عوض کرده است، ما باید  توانددیگر هم می

 فکری به حال خودمان بکنیم  مثال به فکر پیر دیگری باشیم.یا...
 
 خهاک  بر آشان جام رع جخور  راب اگر*

 

 بهاک  چهم  ريه غ بهم  ر د ینفع کم گواه آن از 
 

 (227: 7)همان، ج 
ای هم بر خاک بریز تا نصین کسانی شود که در خاک خوری، جرعه: اگر شراب میتعبير نخست

رسد، نگرانش ، اما چون با ریختن آن نفعی به دیگران میشراب خوردن تو گناه استاند. خفته
 نبا .

ای هم بر خاک بریز تا نصین کسانی شود که در خاک خوری، جرعهاگر شراب می تعبير دوم:
  اما کنیکنی به شراب( گناه میحرمتی میریزی )بیاین که تو شراب را بر خاک میاند. خفته

رسد، از بابت این گناه)ریختن شراب( نگران نبا . در چون در این رفتار تو نفعی به دیگران می
 ب خوردن گناه نیست  بلکه به زمین ریختن آن گناه است.این تعبیر شرا

 
 بشيه ع کودیم یصوآ و یصاآ  ان چو دارم يیم*

 

 جبهدروز  بخهت  مبهادا  را عاقل چيه ايخدا 
 

 (1149: 7)همان، ج

تواند دعایی برای خود شاعر یا دعایی در حق ست که مصراع دوم میایساختار این بیت به گونه
، اما صوفی آن را عین : شرابی ناب و صاف دارمتعبير نخستد. دشمن او یعنی صوفی باش

. الهی فهم چقدر بدبخت و نادان استخدایا این صوفی کجشود. انگارد و از خوردنش مانع میمی
این بدبختی نصین هیچ گرگ »ی مردم: ی دچار نشود. یا به قولِ عامهاهیچ عاقلی به چنین بدبختی

انگارد و از خوردنش اما صوفی آن را عین می ،شرابی ناب و پاک دارم: تعبير دوم«. بیابانی نشود
 خدایا هیچ کسی همچون من دچار چنین سرنوشت بدی نشود.شود. مانع می

 
 ديه آیم اير جبو ما حاآظ از یگفت*

 

 جبهو  جبهرد  خوش کم باد نفست بر نيآآر 
 

 (1777: 7)همان، ج
آورد، همین فراهم می ا در برخی ابیات دیوان حافظهایی که امکان دو تعبیر متضاد ریکی از واژه

حافظ قرآن »که اشاره به خود شاعر است،گاهی نیز در معنای جز اینهب« حافظ» ۀد اوست. واژتخلّ
هایی چون: شیخ و زاهد و واعظ به کار رفته است  همچون بیت تردیف شخصیّو هم« و حدیث
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 زیر:
 محتسن و یمفت و حافظ و خیش که خور یم

 

 دکننیم ریتزو همه یبنگر کین چون 
 

 (747: 1)همان، ج
 گوید:یا وقتی می
 یمبررو خانره یم در خرراک کره  گفررت حرافظم 

 

 مبروی یمر  خرتن  مشرک  من که نیع مکن گو 
 

 (822: 7)همان، ج
مخالف رفتن شاعر به میخانه است که پیداست که حافظ در معنایی معادل واعظ و زاهد به کار رفته

دهد و رفتار خود را ها را میشاعر در مصراع دوم پاسخ آن ها سر ستیز دارد.ا آنهستند و شاعر ب
گفت: واعظم گفت که خاک در د غزل نبود، چه بسا میکند. اگر بیت در جایگاه تخلّتوجیه می

 میخانه مبوی...

حافظ روشن است و نیز در ابیاتی همچون بیت زیر که به روشنی  ۀدر چنین ابیاتی معنای واژ
 خود شاعر است:« حافظ»یداست مقصود از پ

 حافظ بخوان خو  و ایب یسفت ردُ و یگفت غزل
 

 را ایررثر عقررد فلررک افشرراند تررو نظررم بررر کرره 
 ج

 (23: 1)همان، ج 
 یا

 اسرت  معرفرت  الغرزل تیر ب همره  حافظ شعر
 

 سررخنش لطررف و دلکررش نفررس بررر نیآفررر 
 

 (237: 7)همان، ج
اعظ، زاهد و گاهی حافظ )به دلیل شرایح اجتماعی زمان هایی چون: وکه شخصیتبه این توجّهبا  

روند... هایی مقابل شاعر به شمار میشوند و شخصیتحافظ( در دیوان او همواره نکوهیده می
 گوید:هنگامی که شاعر می

 آیرردگفترری از حررافظ مررا برروی ریررا مرری    
 

 آفرین بر نفسرت براد کره خرو  برردی بروی       
 

نمایاند و امکان دریافت دو معنای مقابل هم را رخ می« حافظ» ۀاژهمین دوگانگی معنا در کاربرد و
را معادل واعظ و زاهد تصور کنیم، معنای بیت این « حافظ»آورد. چنانچه در این بیت پدید می

آید. آفرین بر تو که بسیار درست است: گفتی حافظ )زاهد( ریاکار است و از وجود اوبوی ریا می
را خود شاعر بدانیم، طنزی استهزا آمیز و ظریف )از « حافظ»مقصود از تشخید دادی. اما چنانچه 

آید، نماید: گفتی از حافظ )شاعر/ من( بوی ریا میمیه( در مصراع دوم رخ میی تهکّطریق استعاره
آفرین بر تو! که درست تشخید دادی! )یعنی مسلما فهم درستی نداری!(طنز وارونه یکی از عالیق 

در بیت زیر « ی عاقلای خواجه»ارها در دیوان او تکرار شده است  برای نمونه هنری حافظ است. ب
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 «:ای آدم نادان»ریشخندآمیز است  یعنی 
 عشق دارد هنر چه غم جز که گفت ناصحم

 

 !نیررا از بهتررر یهنررر عاقررل یخواجرره یا برررو 
 

 (1037: 7)همان، ج
 «: ستی زاهدی که اصل و اساست ناپاکیا»در بیت زیر، به استهزا یعنی « سرشتای زاهد پاکیزه»و 
 سرشت زهیپاک زاهد یا مکن رندان نیع

 

 نوشت نخواهند تو بر یدگر گناه که 
 

 (768: 1)همان، ج
در معنای خود « آید...گفتی از حافظ ما بوی ریا می»را در بیت ِ « حافظ» ۀمحمد استعالمی که واژ

ایم که حافظ از ریاکاری زاهد و صوفی و ر دیدهمکر»است:  ، در شرح این بیت نوشتهشاعر گرفته
گوید... اما خود را هم از این عین پاک شیخ و مفتی و واعظ و قاضی و محتسن سخن می

می خور که شیخ و حافظ و »(. همچنین است معنایی که برای بیت 1773: 7)همان، ج«. بیندنمی
رهیز را در کنار هم آورده و حافظ خود را زهد و پ مدّعیاناین بیت »اند: نوشته« مفتی و محتسن...
های کنند. حافظ که در تمام غزلها قرار داده که چون نیک بنگری همه تزویر میهم در صف آن

 (.742: 1)همان، ج «. داند...گناه نمیو اهل ظاهر در افتاده، خود را هم بی مدّعیانا  با رندانه
 کارآیی دارد: در بیت زیر نیز« حافظ»همین دوگانگی معنی 

 دارد حرافظ  کره  است نیا از یمسلمان گر
 

 یررریفردا برررود امرررروز یپررر از اگرررر آه 
 

 (1732: 7)همان، ج
داند و با در معنای نخست شاعر مسلمانیِ حافظ را )همچون: زاهد و واعظ( پاک و خالد نمی

بیت پیش از  کند. و دربینی میزبان هنری برای او در حسابرسی روز جزا، سرنوشتی ناگوار پیش
آن را باز « ایبر درِ میکده»گهاشته که « ترسایی»بر زبان « حدیثی»بینی را در قالن آن نیز این پیش

است. )این حدیثم چه خو  آمد که راستینِ او بسیار خو  آمده ۀگفته و شاعر را از این گفت
فروتنانه در کمال  ای با دف و نی ترسایی(. در معنای دوم حافظگفت / بر در میکدهسحرگه می

 مسلمانی خود تردید کرده و خود را از حسابرسی فردای محتمل بیمناک نشان داده است. 
 
 واعهظ  از نهم   هوو  حهاآظ  ز عشق ثيحد*

 ج

 اگر چم صهوعت بسهيار در عبهارت کهرد     
 

 (392: 1)همان، ج

برابر در مصراع نخست این بیت روشن است که حافظِ شاعر )که خبر از عشق دارد(خود را در 
ست که امکان دریافت دو معنای ا ایگونهلیف سخن در مصراع دوم به واعظ نهاده است. اما ت

]تا سخن  گری کردواعظ اگرچه خیلی ظاهرسازی و حیله: و م نخستمتفاوت از آن فراهم است: 
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صنعت »حال تو خبر عشق را از حافظ دریافت کن. خواجه دروغ خود را راست بنمایاند[ با این
 های دیگر هم به کار برده است:گری در بیتبازی و حیلهرا در معنای نیرنگ« ردنک

 باخت راست نه مَحبت هرکه که مکن صنعت
 ج

 کرد فراز یمعن درِ دل یرو به عشقش 
 

 (387: 1)همان، ج

 یا
 یمحفلرر در کشررم یدُرد یمجلسرر در حرافظم 

 

 کرنم یمر  صرنعت  خلق با چون که یشوخ نیا بنگر 
 

 (807 :7)همان، ج
)صنایع ادبی( در « صنعت»همه تواند خود شاعر هم باشد که اینفاعل در مصراع دوم می و م دوم:
ست، اما ا . یعنی هرچند ظاهر شعر حافظ پر از صنایع ادبیشعر( فراهم آورده است«)عبارت»

 حقیقت آن، بیانگر عشق است.
 مفاهيم عا قانم. 7-7

ر گفته شد، تنها مفاهیم اجتماعی نیستند که در برخی از گونه که در بخش آغازین این جستاهمان
گرای او مفاهیم همانند حافظ و ذهن ایهامتابند. هنر بیهای حافظ دو معنای متضاد را بازمیبیت

هایی زیر نمونههای کند. بیتدهی میعاشقانه را نیز در بسیاری از ابیات با ساختاری دورویه سامان
 د: اناز این رفتار هنری

 ا هارت  مها  خهون  بهم  کرد ار اهتي  ةمژ
 

 نگهارا  مکن غلم و شيوديب او ميآر ز 
 

 (93: 1)همان، ج
 توان از مصرع دوم این بیت دریافت: ی متضاد را میدو تعبیر عاشقانه
 اشتباه کنی و او فریبت بدهد و خون ما را نریزد.: مواظن او و فریبش با   نکند تعبير نخست

 دیگر فرموده است: همچنان که در بیتی
 زدیررریمرر خطررا برره خررونم تررو شرروخ ۀغمررز

 

 دارد یصرررواب فکرررر خرررو  کررره بررراد فرصرررتش 
 

 همچنان که در بیتی دیگر گفته است:  مواظن با  نکند با همین فرین خون ما را بریزد تعبير دوم:
 بکشررم اهتیسرر مژگرران برره گفررتیمرر دو 

 

 ببرررررر دادیرررررب ۀشررررریاند خررررراطر  از اربیررررر 
 

 (678: 1)همان، ج
 
 جنمود عا قان بم کم  انا ا ت امتيق چم*

 

 را مها  عرار بوما تيرو جآدا  ان و دل 
 

 (93: 1)همان، ج
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: در این تعبیر، قیامت عبارت است از روی یا قامت معشو . این که روی معشو  یا تعبير نخست
عدی روی قامت او را قیامت انگاشته باشند، پیش از حافظ نیز کاربرد داشته است  برای نمونه س

 گونه قیامت دیده است: معشو  را این
 راسررت تررو کرره دلسررتان یرو نیچنرر نیررو

 

 ییبنمررررا کرررره بررررود امررررتیق خررررود 
 

 زلرف  شرن  نقاب برانداخت چو شیرو روز
 

 برخاسرت  لدای شن امتیق روز از یگفت 
 

 گونه قیامت خوانده است:سعدی همچنین قامت معشو  را این
 تقامرر نرره اسررت امررتیق یدار تررو کرره نیررا

 

 کرامرت  و معجزسرت  کره  متبسّر  نه نیو 
 

 اسرت  امرت یق قرت یحق به ین است قامت آن
 

 اوسرت  امیر ق انردر  مرن  زیرسرتخ  که رایز 
 

روی تو )یا قامت تو( قیامت گوید: گفته، در تعبیر نخست شاعر میبه مطالن پیش توجّهحال با 
ننمودی[ الهی دل و جان ما ست که به عاشقان )دیگران( نمودی؟!]و به من ، و این چه قیامتیاست

 ی خود را به ما نیز نشان بده!فدای روی تو شود، چهره

  همچنان که خواجه در جایی قیامت عبارت است از هجران و جداییدر تعبیر دوم  تعبير دوم:
 گونه قیامت خوانده است:دیگر نیز هجران را این

 شررهر واعررظ گفررت کرره امررتیق هررول ثیحررد
 

 گفت هجران ارروزگ از که ستیتیکنا 
 

ست که تو نصین عاشقان و این فرا  چه قیامتی ست!هجران تو خود قیامتیگوید: در این تعبیر می
ی عاشقان فدای تو باد، با نشان دادن صورت خودت به ای! دل و جان همهخود ]همچون ما[ کرده

ضر و در تعبیر دوم شود، در تعبیر نخست معشو  حاگونه که دیده میاین فرا  پایان بده. همان
 غاین است.

 مگرررد عشررق وانگررانید گرررد
 

 یمشرهور  لره یعق عقرل  بره  که 
 

 (1142: 7)همان، ج

: تو که آدم عاقلی هستی، هرگز خطا نکن و به دیوانگانِ عشق نزدیک نشو در تعبير نخست
گارتر که با ذهن و زبان حافظ ساز تعبير دوم(. اما در انددیوانگان عشق در این تعبیر نکوهیده)

گوید: عقل را با عشق کاری نیست و تو که به عاقلی شهرت داری ]فهمی از عشق نصیبت است، می
ها ها نزدیک نشوی و گرد آنو به آن نشده است[، بهتر است به دیوانگان عشق کاری نداشته باشی

 (.انددیوانگان عشق در این تعبیر پسندیدهنگردی )

 گوید: حافظ در جایی دیگر می
 شکستیم قدح و جام ید که مجلس یصوف

 ج

 شد فرزانه و عاقل ،یم جرعه کی به باز 
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 (422: 1)همان، ج
 

 خهار  با ینشست کم گل جا تو لطف از عجم*
 

 بيوهی م هل ت وقهت در آن مهی    ظاهراً 
 

 (1718: 7)همان، ج

دید آورده امکان دو گونه تعبیر متضاد را در مصراع دوم پ« ظاهرای»در این بیت ویژگی معنایی قید 
یعنی از تو، با وجود این داشته باشد. در این صورت « باطنای»تواند معنایی در برابر می« ظاهرا»است:

مصلحت وقت را در این  ! تو واقعاینشین خار شویلطفی که داری، شگفت و بعید است که هم
یا « گویا»د در معنای توانمی« ظاهرا»بینی. اما کنی که میبه ظاهر چنین وانمود می ولیبینی  نمی
گونه که به شود: ایننیز باشد. در این صورت معنی مصراع دوم چنین می« چنین به نظر می رسد»

 .نشین باشیای که با خار همبه این نتیجه رسیدهبینی و رسد، تو مصلحت وقت را در این مینظر می

 
 اريه  مسهت  چشم بم  ان  پاردیم رغبت بم دل*

 

 کهس  بهم  خهود  ارياخت ادندند ارانيهش گرچم 
 

 (203: 7)همان، ج

که فاعل را کدام واژه بدانیم، دو تعبیر متفاوت پدید در مصراع نخست این بیت نیز بسته به این
(. دل فاعل استسپارد): دل با میل و رغبت در برابر چشم مست یار جان میو م نخستآید  در می
 (.جان فاعل استسپارد )یار دل می: جان با میل و رغبت به چشم مست و م دومودر 

 شود:همین شگرد بیانی در بیت زیر هم دیده می
 

 روزها رآت کم د ت من مسکين نگرآت*
 

 یانهدام مي ه   اعد ج مشادقد زلف 
 

 (1122: 7)همان، ج
اندامی ست که دست منِ مسکین به زلفِ شمشادقدی و به ساعدِ سیما : مدت درازیتعبير نخست

 (.دستِ من: فاعلوم ماندم )نرسید و من محر

اندامی دستِ مرا نگرفته است ست که زلفِ شمشادقدی و ساعد سیم: مدت درازیتعبير دوم
 (.دستِ من: مفعول)

شود، در این بیت مشخد نیست فاعل کیست: دست منِ مسکین زلف گونه که دیده میهمان
اندامی دست د قدیو ساعد سیمعکس، زلف شمشااندامی را نگرفت یا برساعد سیم شمشادقدی را و

 مرا نگرفت.
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 ج هو  لهم  و بهار و ا ت ابر ةي ا اي اق*
 

 جبگهو  تهو  خود یدل اهل ار کن چم مينگو من 
 

 (1777: 7)همان، ج
گیری از فصل بهار در سراسر درپی حافظ به بهرههای پیبهار فصل دلخواه حافظ است. سفار 

 :ه است که در بهار چه چیزی بایسته استدیوان گسترده است. او بارها به روشنی گفت
 معررردود برررود یاهفترره  بقرررا روز همچرررو کرره   چنگ و شاهد و شرابیب نیمنش گل دور به

 

 (780: 1)همان، ج
 حورسرشرت  اریر  و بخشفرح شراب و من  بهشت مینس بوستان از دمدیم که کنون

 

 (762)همان:
 نباشرد  رساغ بجز دستت در که  نباشد ترخو  وزآن گل آمد خو 

 ج

 (137)همان:
 کنم یک کار نیا زنمیم عقل الف من  کنم یم ترک گل موسم به من که حاشا

 

 (800: 7)همان، ج 
در مصراع نخست  ی ابر است و...( چنین تصریحی وجود ندارد.اما در بیت مورد نظر )ساقیا سایه

مشخد نشده که مخاطن شود، اما در مصراع دوم به روشنی توصیفی از زمان و مکان بهاری می
ها و نما هنگامی که در بافت کلی غزلباید چه بکند. روشن است که بسیاری از این ابیات متناقپ

نمایند. اما چنانچه این بیت مستقل نگری حافظ بازخوانی شوند، معنای مقصود را بازمیجهان
گر کسی گمان کند که توان تصور کرد  مثال امقاصد متفاوتی را مید، در مصراع دوانگاشته شو
ای، خداوند ی بید نشستهگوید: االن که در بهاری به این زیبایی بر لن جوی و زیر سایهحافظ می

رابه پاس این همه لطف سپاس گوی و شکر به جای آر! چه مانعی در بیت برای چنین تصوری 
 وجود دارد؟

حسین ان عالمه محمدپرور که از شاگردتهمین ابهام هنری موجن شده است تا علی سعاد
ای خواجه و یا ای سالک »گونه شرح کنند: ثیرپهیری از ایشان بیت را این طباطبایی بوده، با ت

طریق! حال که وسایل مراقبه و ذکر و صفادادن دلت از هر جهت فراهم است و نفحات الهی 
و اهل  طلبیات در دست است، اگر حضرت دوست را میوزیدن گرفته و بهار زندگی و جوانی

که   درحالی(778: 1397، 10پرور، ج )سعادت«. ای از طراوت و نشاطت را برداردلی، توشه
التصریح رفتار الکنایه ابلغ من جا بهدر این»اند: بهاءالدین خرمشاهی در توضیح همین بیت نوشته

دلبند و بری که مرادم این است که با صنمی یعنی اگر زیرک و عاقل باشی، پی می  کرده است
 (.1187: 1362)خرمشاهی، « رفیقی شفیق بنشینی و باده بنوشی
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 گوید: جاست که در پایان همین غزل است که میجالن این
 دیررآیمرر ایررر یبررو مررا حررافظ از یگفترر

 

 آفرین بر نفست باد که خو  برردی بروی   
 

اری خواهند ای از ریاکگفتنش را گونهی دوپهلوسخنزده روزی این شیوهانگار شاعر حدس می
 ا  از این ترفند زیرکانه اشاره کرده است.رو، پیشاپیش خود بر آگاهیدانست! از همین

 حافظ در غزلی دیگر همین ابهام را به کار گرفته است: 
 نوبهار است در آن کو  که خوشدل باشی

 بنو  چه و نینش که با کنون که مینگو من

 یباشرر گررل در تررو و برراز بدمررد گررل یبسرر کرره 

 ی...باشر  عاقرل  و رکیر ز اگرر  یدانر  خود تو که
 ج

 (1177: 7)همان، ج
باشند، دنیا را به عقبا آنان که عاقل و فطن و زیرک می»پرور در شرح بیت دوم نوشته است: سعادت

نمایند که حیات ابدی و خوشدلی و کنند. کاری را اختیار میو دوست را به غیر او معامله نمی
ذِکْرِ اللَّهِ الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِیَهْدي إِلَیْهِ مَنْ أَنابَ»د که ها بدهآرامش دو جهان به آن

کس را که ]با تمام وجود به او[ رجوع کند، به سوی و خداوند هر(«)79و  72د / رع)تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
گیرد، آگاه باشید که هایشان به یاد خدا آرام میشود. آنان که ایمان آورده و دلخود رهنمون می

 (411همان:  پرور،)سعادت«. گیردهایتان تنها به یاد خدا آرام میدل
 
 کوود ت کم تقرير میمشکل حکايتی  ديمشوو و دييمگو عشق رمز وديگو*

 

 (747: 1)همان، ج
حرف «. عشق و رمز آن نه سخنی بگویید و نه سخنی بشنوید ۀباردر»گویند: : به ما میتعبير نخست
ل به آن بسیار دهند، عمگویند و دستوری را که میزنند، زیرا این حکایتی را که مینادرستی می

 مبادا که گفته باشی دوستت دارم. ،بویندمشکل است! شاملو گفته است: دهانت را می

رمز و راز و معمای عشق چیزی نگویید و نشنوید. ]راست  ۀگویند در بارتعبیر دوم: به ما می
 آورد.ست و کسی از آن سر درنمیا گویند[ زیرا راز و رمز عشق در واقع حکایتِ مشکلیمی
 

 دا هت  یدورهمه   هرم  ز را ا هل  تو وصل*
 

  هت نمانده دور کوون تو هجر دولت از 
 

 (168: 1)همان، ج
تو )طنز وارونه(، اجل از من دور « دولت هجر»گوید: از : در مصراع دوم شاعر میتعبير نخست

ا رود. و در تعبیر دوم: وصل تو از من دور نیست و هجر تو ینیست و هر لحظه بیم نیستی من می
 کم زمان وصل نزدیک شود.تحمل هجر توباعث شده که کم

 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=28
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 شررد یمانیسررل تررو عشررق دولررت از حررافظ
 

 دسرت  به باد بجز ستین توا  وصل از یعنی 
 

 (137: 1)همان، ج 
 بود خواهد دگران دست به معشو  زلف  کرد خواهد مدد گونه نیا از گر حافظ بخت

 

 (772: 1)همان، ج
 گفهتم  زلفش با بهاد همهی   ةديشم گل*

 

 

 يی هودا  آکهرت  نيه ز بگرر یغلط گفتا 
 

 (1746: 7)همان، ج
 توان تصور کرد:و ارتباط آن با زلف دو تعبیر برای این بیت می« سودایی»ی به واژه توجّهبا 

]زیرا در راه  ،بازی: گله کردن از یار( دست بردار: از فکرت سودایی )از این دیوانهتعبير نخست
 باشد[.ه و شکایت داشتهعشق که معشو  نباید گل

از این فکرت سودایی، یعنی عشق بگهر. عشق را رها کن که جز فکرت سودایی و خیال  تعبير دوم:
 به زلف نیز بازبسته است.« سودایی»خام نیست. در هر دو تعبیر 

 
 وميه بیمه   هما  لطف نظر از همم نيا   م نالم   ر، آه روان، ا ک دل،  وز*

 

 (817)همان: 
ی شن ناله که دچار سوز دل و اشک روان شده است و آه سحر و، شاعر از ایننخست تعبيردر 

گونه که در جاهای دیگر هم گفته همان  پنداردها را لطف معشو  میدارد، خرسند است و آن
 است:
 بکنررررد کارهررررا تررررو سرررروز کرررره بسرررروز دال

 

 شرربی دفررع صررد بررال بکنررد   نیرراز نرریم  
 

 (716: 1)همان، ج
 ۀمن از لطف شما جز سوز دل و اشک روان و آه و نال :گویدر به طنز میشاع تعبير دومدر 

 شبانگاهی چیزی نصیبم نشد. همچنان که در بیتی دیگر نیز همین طنز را دارد: 
 شد یمانیسل تو عشق دولت از حافظ

 

 یعنی از وصل توا  نیست بجز باد به دست 
 

 (137: 1)همان، ج 
 

  جرویم مست خوش کم مباد اتجمخمور  ردک خراب مردم ةخان غمزه بم چشمت*

 (1774: 7)همان، ج

مردم یعنی  ۀچشمت، خانۀ خراب کرد )یا به ایهام: غمزچشمان تو همه را خانهۀ : غمزتعبير نخست
حال نشوی و به الهی هرگز دچار خمارآلودگی نشوی: مخمور و بی ،مردمک تو را مست نمود(
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 ان به این کارت ادامه بده. همین کار زیبایت ادامه بدهی. همچن
کنی  الهی خراب و بیچاره میی چشمانت همه را خانه: چون تو با مخموری و غمزهتعبير دوم

 خرابی نشوند.مخمور نشوی که مردم دچار آن بیچارگی و خانه
  
 رودیم داللم صوعت ز زمان نيا کار  اآتي حسن حد چمن نوعرو  کم ده یم

 

 (601: 1)همان، ج

است. در چنین : چمن )طبیعت( همچون نوعروسی شده که به کمالِ حسنِ خود رسیدهنخست تعبير
گری او برد. از او کاری ساخته نیست. نیازی به مشاطهشرایطی هنرنمایی دالله، کاری از پیش نمی

 نیست. در جایی دیگر نیز حافظ آشکارا همین مضمون را بازگفته است:
 د؟یر ارایب اتمشاطه که است حاجت چه  بخت ۀجلح و هست خداداده حسن که را تو

 ج

 (617: 1)همان، ج

رود( و ی غساله میبه مصراع دوم بیت پیشین )وین بحث با ثالثه توجّه: در تعبیر دوم، با تعبير دوم
چنین، حالِ ست از همان می که در طبیعتی اینا ایآغاز همین بیت )می ده(، دالله در واقع کنایه

 تواند کار را درست کند.رود، یعنی او میکند.کار از صنعت دالله میمیشاعر را خو  
 میر ااوفتاده زکار و میدهیم کانصاف  راه لیدل یا یمدد رودیم تو از کار

 

 (837: 7)همان، ج

 رودینمرر یکررار تررو نمرراز از چررو زاهررد
 

 مررن ازیررن و راز و شرربانه یمسررت هررم 
 

  (1077)همان: 
 گيرجنتيجم .3
نگری درکانون گفته باید چهار موضوعِ مهم را در یک باهمبندی مطالن پیشجمعبرای    

ت معنویّ توانایی شگفت و شگرف حافظ  دوم، نخست، توجه قرار داد و به یاد داشت:

حافظ   ۀچگونگی زمان حافظ و هوشیاری و دردمندی اجتماعی او  سوم،آور تولیّئمس

 ی.های ریا و کارکرد ریاکارچهارم، ویژگی

همانند او در معماری های بیست که تواناییدار ایرانیسرایان نامحافظ شیرازی از سخن   

الیه و تودرتو و نیز در متراکم اهل فن است. او در آفرینش سخنان الیه ۀواژگان زبانزد هم

ست. حافظ به سرایان زبان فارسیهای اندک، سرآمد سخنکردن معانی گوناگون در واژه

  ابهام و سخنان دوپهلو و چندپهلو بیش از شگردهای دیگرِ بیانی عالقه نشان دادهایهام، 
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است. ستیز با دروغ، نفا ، تزویر و ریا در نام او همواره با ریاستیزی گره خورده همچنین

 است. سرتاسر دیوان حافظ گسترده شده

پرآشوب  ۀدور های اخالقی درریاکاری مستبدانه از فراگیرترین رذیلتاز سوی دیگر 

 توان او را چونانمیست که به دلیل اعتراضات آشکار حافظ، ا رواز همین  حافظ است

 های فراگیر مردمِ خود دانست. برای بیان دردها و رنج شایسته اینماینده

های منطقی به بند توان در چارچوب گفتمانست. آن را نمیا شعر حافظ یک اثر ادبی

های هنری و با الی همین متنتوان از البهاما می ،خود را دارد ۀطق ویژکشید. شعر البته من

شعر شناسانه نیز دست یافت. های جامعهدرنگ شایسته در اجزای ساختمان آن به دریافت

ارکان جامعه را آلوده است، حافظ  ۀای که تزویر و ریا همابزار دستِ شاعر است. در دوره

های ریا و تظاهر، راه ۀاما حاکمیت گسترد ،پردازده ستیز میبا همین ابزارِ بیانی با آن ب

آموزد. حافظ نیز با آن که همواره خود را در صف مبارزان کاری را به همگان میپنهان

شود و ریا کاری میناگزیر خود دچار پنهانبهاست، گاهی کاری قرار دادهریاورزی و پنهان

که خورشید زاید از نفست به صد  کو  »ه است: ورزد. او که به روشنی در جایی گفتمی

گوید: در جایی دیگر می(. 147: 1)همان، ج«روی گشت صبح نخستسیهدروغ  / که از

)همان، «پوشمای بر سر صد عین نهان می/ پرده داری نیستپوشی من از غایت دینخرقه»

افظ / طریق رندی نفا  و زر  نبخشد صفای دل ح»(. او که به روشنی گفته است: 927: 7ج

دارد تا نه تنها خود خونریز او را وامی ۀزمان(، 382: 1همان، ج«)و عشق اختیار خواهم کرد

در آستین مرقع »کاری فرابخواند: کاری کند، دیگران را هم هشدار دهد و به پنهانپنهان

 ک سو(. از ی137: 1)همان« / که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است پیاله پنهان کن

 «ام/ تا بدانی که به چندین هنر آراسته گویم فا میبازم و عاشق و رند و نظر»گوید: می

کنند؟ / دانی که چنگ و عود چه تقریر می»گوید: ( و از سوی دیگر می907: 7)همان، ج

کاری پنهان ۀ(. و آشکارترین گون747: 1همان، ج«)کنندباده که تعزیر می پنهان خورید

پوشید / خرقه رهن می داشتم دلقی و صد عین مرا می» گوید: روشنی میست که بها وقتی

این سخن، حافظِ  ۀکند که گویند( و البته تفاوتی نمی487همان: «)و مطرب شد و زنار بماند
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خود خوشنود باشد و در  ۀتواند از این رفتار ریاکارانحافظ نمیشاعر باشد یا واعظِ ریاکار. 

کشم پنهان و صراحی می»سوزاند: ن زر  و نفا  دفتر  را نمیماند که آتش ایشگفت می

و نیز فریاد  (478)همان: «.گیردمردم دفتر انگارند / عجن گر آتش این زر  در دفتر نمی

باشدکه گوی عیشی در این / حافظ به حق قرآن کز شید و زر  بازآی  »آورد که: برمی

 .(443)همان: «زدجهان توان 

های آشکار مربوط به حاالت مختلف شاعر و شرایح متفاوت فاوتبخشی از این ت    

هشتم هجری و نوع ارتباط  ۀهای اجتماعی سدو برخی دیگر مربوط به دگرگونیاو روحی 

است. های مختلف آفریدهها را در زمانحافظ این سرودهاوست.  ۀحافظ با حاکمان زمان

خ ابواسحا  و شاه شجاع بسیار متفاوت شی ۀالدین با دورامیرمبارز ۀشرایح استبدادی دور

حکومتی امیرمبارزالدین  ۀبرای نمونه حافظ در غزل زیر آشکارا تفاوت دو دور  استبوده

گوید: در شود، حافظ میگونه که در این غزل دیده میگوید. همانو شاه شجاع را بازمی

مان خامو  بود و مان بود، زبانگونه سخن در دهانکه هزارحکومت پیشین با آنۀ دور

اما اینک  ،های گفتنی داشتیم که از ترس استبداد در سینه پنهان کرده بودیمبسیار حکایت

هایی را که از ترس و واهمه شراب بنوشیم  همان شرابتوانیم بیشاه شجاع می ۀدر دور

 ترس محتسن در کنج خانه مخفی کرده بودیم. 

 گررو  سررحر ز هرراتف غیرربم رسررید مررژده برره  

 رفتنرردکرره اهررل نظررر بررر کنرراره مرری    شررد آن

 هرررابررره بانرررگ چنرررگ بگررروییم آن حکایرررت

 خررروردهشرررراب خرررانگی تررررس محتسرررن   
 

 که دور شاه شجاع است مری دلیرر بنرو     

 هزار گونه سخن در دهان و لن خرامو  

 زد جرو  که از نهفتن آن دیگ سینه مری 

 ...بانرگ نوشرانو    به روی یار بنوشریم و 
 

 (238: 7)همان، ج

توان دلیل تفاوت بیان حافظ را در برخی از شعرهایی های روشن، مین نشانهبا توجه به ای

آوری به ابهامی روید و پرهیز او را از صراحت بیان و تر بدان اشاره شد، فهمیکه پیش

 ها بازیافت.هنری در این گونه از سروده
سخنان ست. ا سخنان دوپهلو ،یکی از شگردهای مبارزان هوشمند در درازنای تاریخ   

اما  ،تواند گریزگاهی برای رهایی باشددوپهلو گاهی در تنگناهای دشوار اجتماعی می
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کند و با سرشت کم به عادتی اخالقی پیکرگردانی میهمین ترفند اجتماعی گاهی کم

توان شود که میهایی از سخن دوپهلو دیده میآمیزد. در دیوان حافظ نمونهآدمی درمی

ها که اما برخی از همین نمونه ،او دانست ۀآیند استبداد حاکم بر زمانها را نمودی از برآن

دهد که آفرینش سخنی دوپهلو با معانی متضاد در شد، نشان میها پرداختهدر این مقاله بدان

بلکه این ترفند در ذهن و زبان  ،باشدۀ اجتماعی داشتهتواند تنها انگیزدیوان حافظ، نمی

است  زیرا ناسانه برای آفرینش سخنی دیگرگونه تبدیل شدهشحافظ به شگردی زیبایی

جوید که با وگو با زاهدان و صوفیان ریایی از این شگرد بیانی بهره نمیتنها در گفت حافظ

گونه سخن دیگران، از جمله معشو  خود که باید با او یکرنگ باشد، نیز گاهی همین

 . گویدمی
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1. Introduction 

With the death of Karim Khan and the lack of strong succession, the 

number of his relatives especially the brothers and cousins were 

campaigns destroyed for access to government. These events consist 

of the wide range of historical sources in the end of twelve century. 

With careful study on the historical texts, we can be follow up the 

various ranges of civic society for protecting the citizen lives and 

properties and also for access to gain the financial - political interests 

personally or a special group.  

2. Methodology 

This research by using the methods of historical research and 

techniques of library data collection from original historical references 

after description and classification of the political – military functional 

of various ranges of civic society specifications of related cities in that 

specific times deals to analyses and interpretations of these features 

and their impacts on cities relations with the various claimants 

succeed of Karim Khan.  
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3. Discussion 

In the Zand period, the political-military structure of many cities 

consisted of three layers of people, elders and ruler. The support and 

following of the cities and the adjacent areas of their elders had a great 

influence on the rise and fall of Karim Khan Zand's successors. The 

people who were the lowest social category of cities were subordinate 

to their leader's authorities in obedience or disobedience to the rulers. 

The pursuit of the people led to the social-financial capability of the 

elders to carry out effective political-military activities. In the sources 

of this period, the general loyalty of the society lower classes of Haji 

Ibrahim Khan has been mentioned by the general and obscure word 

"ahali". This is in the first First Look of is the collective will of the 

this classes, but by examining more precisely the historical texts, we 

find that the interests and efforts of the heads of the guilds and 

districts in the political-military organization of the ordinary people of 

the community provide an effective political-military role of the 

elders, such as Haji Ibrahim Khan kalantar. The complete resident's 

follow-up of the elder's actions led to their displacement by the 

victorious commanders. The rulers, at the beginning of the rule, tried 

to prevent the expression of the political-military elder's power by the 

exaltation of them and some of their loyal people from indigenous 

areas with extensive social protection to areas directly under their 

control. In this regard, any support from the survivor's elders and 

residents of the rest of the monarchy's claimants exposed the captives 

to torture and execution. The tribal families, who had been living in 

the cities by Karim Khan in particular in Shiraz and Esfahan, formed 

the core of tribal forces of Karim Khan's successors. Contrary to the 

native inhabitants of these cities, whose security was their most 

important concern, the tribesmen wanted to obtain financial revenues 

from the treasury and the spoils of war; thus, by joining the various 

armies, persisted the struggles of the kingdom's conquerors. Despite 

this tribesmen, were ready to betray their commanders and join the 

victorious forces if they fail in the battle for the more benefits. Despite 

of the tribesmen political instability, they were tendency to 

Continuation the Zand's rule because most of them had a lot of tribal-

cultural ties. This led to the deportation of the  this tribes to the areas 

under the direct control of the Qajar government when the Aqa 
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Muhammad Khan captured the Isfahan and Fars, in order to prevent 

the thier supporting from the survivors of Zand clan. 

4. Conclusion 

In the second half of the twenty century, the political-military 

structure of the cities consisted of three groups of inhabitants, elders 

and ruler. The following of the native peoples led to the social-

financial capability of the elders to carry out effective political-

military Abilities. Mentioned Following, the victorious commanders 

prevented the expression of their political-military power by the elders 

and some of the people by the exile of them. The compulsory 

migration, in addition to depriving the victor's enemy of the 

acquaintance of the elders for city administration, was a security 

guarantee to obey the insurgent cities. The relationship between the 

native and tribal households in the cities was based on suspicion due 

to a different social structure. The suspicion that occurred during the 

confrontation of Fars elders with Lotf Ali Khan Zand became 

apparently a mutual hostility. Nevertheless, the main weakness point 

of the tribal citizen were their families Residence, which made the 

rulers of the cities absorb or reject them according to their policy, but 

the mistreatment of them led to their separation and joining the rival 

competing camps.   

The elders were the intermediaries to reflect the socioeconomic 

demands of the lower classes of the society to the ruler, as well as to 

the tax collector and the warriors who usually continued their 

positions in a kinship manner. During this period, the city's 

representative for the political talks with the victorious commanders 

was the Shikh al-Islam or Judge, but when they failed in the 

negotiations, other ulama were sent to ask for intercession. The ulama 

of the city had a great influence on the people, so they reacted in the 

face of the siege or tyranny of the ruler. The coherence actions of the 

elders, in the internal disputes events by group or personal interests, 

would have resulted in their plotting or rebellion against the ruler to 

fail. Nonetheless, the coherence actions of the fars Elders led to the 

defense of each other's interests in crisis times. One of the main 

reasons for this could be the effective political-military ties between 

Fars elders and the bureaucracy of the Zand government, including 

their unity in a separate group in the army. During the period of the 

weakness of Zand's rule, the elders had a lot of power in applying their 
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policies, because the divisions between the civilian tribes and their 

annexation to the camp of various claimants, while reducing their 

military significance, increased the military role of the civil gunmen. 

Initially, the political style of Fars elders was united with the some 

insurgent tribal elders to create state changes. This policy was 

successful with the period of Jafar Khan, Seyyed morad khan and then 

Lotf Ali Khan. Due to this giving crown of the elders, Haji Ibrahim 

Khan insisted on the acquittal of the elders who had united in the 

killing of Ja'far Khan Zand. The event ultimately led to the 

displacement of Lotf Ali Khan and the expulsion of urban tribes. 

However, the Level power of the rulers had a direct impact on the 

elites' political-military behavior. Therefore, despite of the relative 

weakness of Ja'far Khan and Lotf Ali Khan Zand, the Fars elders were 

completely submissive to the military power of the Qajar dynasty. 

Key words: city, citizens, Nobels, the political-military function of 

cities, claimants succeed of Karim Khan. 
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  مدّعيان با ینظام -ی اي  موا بات در  هرها گاهي ا
  (ق 9913-9021) زند خانميکر یوي انش
 9مهدج دهقانیدکتر                                                                                                          

         

  چکيده
 برادران ژهیوب ،یو بستگان از یشماریب تعداد رومند،ین ینیجانش فقدان و زند خانمیکر مرگ با
 آن شرح که شدند مشغول یرانگریو ینبردها به حکومت به یابیدست یبرا عموزادگانش و
 اختصاص خود به را یهجر مدوازده ۀسد اواخر یخیتار منابع از یعیوس حجم ،دادهایرو
 مختلف یقشرها الفعّ نقش توانیم ،یخیتار متون قیدق یبررس و غور با ان،یم نیا در. استداده
 ،یاسیس ،یمال منافع به یابیدست منظوربه ای و نانیشهرنش مال و جان از انتیص یبرا را یشهر ۀجامع
 نیا به پاسخ درصدد مسئله، نیا رهگهر از پژوهش نیا در. نمود یریگیپ یگروه و یشخص
 زند خانمیکر ینیجانش مدّعیان با ینظام -یاسیس مناسبات در یشهر ۀجامع اقشار: میهست پرسش
 قاجار حکومت برآمدن و زند حکومت یفروپاش موجن هانهیزم کدام در و کردندیم عمل چگونه
 ۀویش و یخیتار قیتحق رو  از استفاده با ،نظر مورد ۀدور در شهرها گاهیجا ییشناسا یبرا شدند؟
 یبندبقهط و فیتوص به ابتدا ،یخیتار اولدست منابع از یاکتابخانه یهاداده یآورجمع
 و هایژگیو نیا ریتفس و لیتحل به سپس و یشهر ۀجامع مختلف اقشار ینظام -یاسیس یهایژگیو
 اشتراک راستا، نیا در. میپردازیم ینیجانش گوناگون مدّعیان با شهرها مناسبات بر آن راتیت ث

 ینظام -یسایس متقابل یهمکار موجن جیتدرب شهرها، امنیّت نیت م یبرا بزرگان و یاهال منافع
 نانیجانش یینها شکست و شهرها تیّحاکم یواگهار یبرا ،قاجار غامحمدخانآ با بزرگان

 .آورد فراهم را زند خانمیکر
 
 .خانمیکر نانیجانش ،ینظام -یاسیس عملکرد بزرگان، شهر،: جديکل جهاواژه

                                                           

 78/07/1382 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                              13/06/1386:مقاله دریافت تاریخ 
 mehdi.dh82@yahoo.com                     :        ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران.رآتي  دانشگاه خيتار گروه اريا تاد .9
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  مقدّمم. 9

 انیمدع با ینظام -یاسیس مناسبات در ییایپو نقش شهرها ،یخیتار مختلف یهادوره در    
 شهرها، یدرون ینظام -یاسیس ساختار ییشناسا ،زمینه نیا در. داشتند سلطنت گوناگون

  ت.اس تیّاهم حائز ترمناسن لیتحل منظوربه
 لیتحل و فیتوص به شهرها ینظام -یاسیس عملکرد شناخت منظوربه حاضر پژوهش در    

 نیا رهگهر از تا میاپرداخته زند خانمیکر نانیجانش ۀدور در یشهر جامعه مختلف اقشار
 چه خانمیکر نانیجانش با ینظام -یاسیس روابح در شهرها که شود مشخد ،ییشناسا
 یریگقدرت و زند حکومت یینها یفروپاش در ینقش چه نیهمچن و داشتند یگاهیجا
 .نمودند فایا قاجار غامحمدخانآ

 مرگ از بعد ۀدور در یلیا قدرت انیعمدّ با شهرها ینظام -یاسیس مناسبات ۀدربار
 یول ،است منتشرشده یپژوهش آثار نیچند تاکنون زند خانمیکر حکومت تا نادرشاه
 خانمیکر نانیجانش ۀدور در شهرها ینظام -یاسیس عملکرد و ساختار به یمستقل پژوهش

 مرگ تا هیافشار یفروپاش از قدرت مناسبات و یشهر یهاشالوده» مقاله. است نپرداخته زند
 حالنیدرع و هالیا گرانهسلطه ۀرابط که است یپژوهش موحد، عبداهلل از «زند خانمیکر

 هویّت لها  استدانسته نانیشهرنش ینظام -یاسیس ساختار ضعف از یناش را شهرها منفعالنه
 به شتریب پژوهش، نیا. ستین قائل دوره نیا یشهرها یبرا یمستقلّ ینظام-یاسیس

 از استفاده و یمال منابع از یبرداربهره ازجمله هاایل گرانهسلطه ۀرابط ندمان یموضوعات
 ،یمتولّ) است پرداخته قدرت انیمدع ریسا با مقابله جهت در شهرها یشیالجسو  موقعیّت
 یریگقدرت ۀدور در شهرها ینظام -یاسیس عملکرد و ساختار» مقاله .(62-69 ،64: 1381
 ینظام -یاسیس نقش ،یشعبان رضا و یدهقان یمهد از(«   1160-1128) زند خانمیکر

 زند خانمیکر یریگقدرت ژهیوب ،نادرشاه ینیجانش انیمدع قدرت کشاکش در را شهرها
 میتقس حاکم و بزرگان ،یاهال دسته سه به را شهرها ساختار مهکور ۀمقال. داندیم برجسته
. دیآ نائل شهرها ینظام -یاسیس عملکرد لیتحل و فیتوص به رهگهر نیا از تا استکرده

 (29 و 62 ،78: 1384 ،یشعبان و یدهقان)
 عملکرد و گاهیجا میاکرده تال  نامبرده، پژوهش ساختار به توجه با زین حاضر مقاله در
 نانیجانش ۀدور در را سلطنت مختلف انیعمدّ با آنان مناسبات و شهرها ینظام -یاسیس
 نیا ذکرشده، مسئله به پاسخ یراستا در رو،نیازا. میده قرار یبررس مورد زند خانمیکر
 شهرها، تیامن نیت م یبرا بزرگان و یاهال منافع اشتراک: که میگهاریم آزمون به را هیفرض

 چپاولگر و فیضع حاکمان با مقابله در رومندترین انیمدع با آنان یهمکار موجن
 شهرها تیّحاکم یواگهار ۀنیمز جیتدرب مهکور ینظام -یاسیس متقابل یهمکار. دیگردیم
 را زند خانمیکر نانیجانش یینها شکست و فارس منطقه در ژهیوب ،قاجار غامحمدخانآ به

 .آورد فراهم
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 ب ث و برر ی .0
  هرها بزرگان و یاهال ینظام -یا ي  عملکرد. 0-9

 و بزرگان ،یاهال قشر سه از شهرها از یاریبس ینظام -یاسیس ساختار ه،یزند ۀدور در
 شامل) یاهال قشر ینظام -یاسیس عملکرد به ابتدا در رابطه، نیا در. شدیم لیتشک حاکم
 .شودیم پرداخته( نیشهرنش یهاایل و یبوم یاهال
  هرها یبوم یاهال .0-9-9

 در یفراوان ریت ث خود،7بزرگان از مجاور ینواح و شهرها 1یاهال تیتابع و تیحما
 ۀدست نیترنییپا که یاهال. داشت زند خانمیکر ننایجانش حکومت برافتادن و برآمدن
 اصناف، یساؤر تابع ام،حکّ از یچیسرپ ای اطاعت در ،شدندیم محسوب شهرها یاجتماع
 موجبات ،یاهال یرودنباله. بودند یمههب -یوانید مقامات از یاعده و محالت یکدخدا
  شدیم ینظام -یسایس مؤثر اقدامات انجام یبرا بزرگان یمال -یاجتماع ییتوانا
 یاهال تیحما ۀواسطبه طرفکیاز برادرانش و کالنتر خانمیابراه یحاج مثالعنوانبه
 و جعفرخان یبرا نیترت به شهر چندباره تصرف با را دشانخو قدرت توانستند رازیش

 یحاج شور  از رازیش انیبازار تیحما با گر،ید طرف از و بخشند استحکام خانیلطفعل
 ،یو برادران خانیمحمدعل و  3خانمیعبدالرح یفرمانده تحت انیتفنگچ و النترک میابراه

 ،یرازیش) دیگرد زند خانیلطفعل لشکر مختلف یهادسته یپراکندگ و یفروپاش سرآغاز
 (.28 و 73: 1367
 با کالنتر خانمیابراه یحاج از جامعه نییپا طبقات عموم یوفادار دوره، نیا منابع در
 اقشار یجمع اراده نخست استنباط در امر نیا. است ذکرشده «یاهال» ابهام رپ و یکل ۀواژ

 تال  و منافع که میابییدرم ،یخیتار متون ترقیدق یبررس با اما شودیم قلمداد مهکور
 جامعه یعاد افراد ینظام -یاسیس یدهسازمان در محالت یکدخداها و اصناف یروسا

 کالنتر خانمیابراه یحاج همچون یوانید بزرگان ینظام -یاسیس مؤثر ینیآفرنقش موجن
 و کالنتر میابراه حاجى ۀدوجانب یاعتمادیب از بعد نمونه یبرا  آوردیم فراهم را

 خود هالکت موجن را میابراه حاجى قتل یبرا اقدام هرگونه ،زند خان خان،یلطفعل
 بود لعمطّ رازیش یاهال گوناگون اقشار انیم در یو یاجتماع نفوذ از چون  دانستمى
 .(62-66 :7، ج 1390 ملکم،  644: 1،ج 1397،ییفسا)

 از کازرون اصناف یساؤر و انیکدخدا کامل تیحما و یوفادار گر،ید مشابه نمونه
 ،زمینه نیا در. بود یکازرون خان یقلیعل یحاج یعنی ،شهر برجسته یوانید تیّشخص
 و یتوانمند. شدیم لیتشک یازرونک ورانشهیپ و کشاورزان از یو یهزارنفرسه لشکر

 خانعبدالمطلن شکست در توانیم طرفکیاز را کازرون یاهال یجنگ یکارآزمودگ
 طرف از .کرد ذکر 4اصفهان یکینزد در طبسى محمدخان میر سرداران از ،اللوئى عرب

 سرآغاز یریگرمس و یکازرون انیتفنگچ یبانیپشت به خانیقلیعل یحاج شور  ز،ین گرید
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  176: 1321 ،یسارو) آورد فراهم را زند جعفرخان حکومت یفروپاش تیدرنها و فیعتض
 (.78: 1367 ،یرازیش  464: 1397 الحکما، رستم

 انیکدخدا و اصناف یروسا توسح یتفنگچ عنوان تحت که یاهال مخالفت و یتینارضا
 زین مانکر همانند یگرید مناطق در فارس منطقه بر عالوه شد،یم یدهسازمان محالت
 کمبود و قاجار لشکر توسح کرمان چهارماهه محاصره سبن به نمونه یبرا. گرفتیم شکل
 دو یاهال که جوبارى و ماهانى تفنگچیان رو،نیازا. افتی گستر  شهر در یقحط آذوقه،
 انیلشکر تصرف به را شهر قلعه داشتند، برعهده را یادروازه محافظت و کرمان از ناحیه
 (.117: 1367 ،یرازیش  672: 1، ج 1397 ،ییفسا) دادند قاجار
 را روزیپ فرماندهان توسح آنان ییجابجا استیس بزرگان، اقدامات از یاهال کامل یرویپ
 از یاعده و بزرگان دیتبع با کردندیم تال  ییفرمانروا آغاز در حاکمان،. داشت دنبال به
 که یمناطق به ،یاجتماع تیحماۀ گسترد ۀنیزم یدارا و یبوم ینواح از ،آنان وفادار یاهال
 نیا در. شوند بزرگان ینظام -یاسیس قدرت ابراز مانع بود، شان نظارت تحت ماییمستق
 ییجابجا به اقدام یریگ قدرت یابتدا در  7مرادخان یعل و خانیزک مانند یحکام ،زمینه

 یریجلوگ یبرا ازریش ترک هنگام خان یزک نمونه یبرا. گرفتندیم رازیش یاهال و بزرگان
 ،یغفار) داد کوچ خود انیلشکر همراه را آنان ،زند خانصاد  بشیرق از یاهال اطاعت از

1368 :422-429.) 
 از را روزیپ دشمن ،بود منحصر شهرها بزرگان به فقح کهیهنگام ژهیبو ،یاجبار کوچ
. کردیم محروم آنان ثروت و یمردم نفوذ طورنیهم و شهر ۀادار یبرا بزرگان ییآشنا
 مثالعنوانبه  دارد وجود یخیتار منابع در رابطه نیا در یفراوان یخیتار یهانمونه

 کاهش یبرا اصفهان، از ینینشعقن هنگام خان صاد  جانن از عرا  سردار زند جعفرخان
: همان) کرد اعزام رازیش به را «انیاع و روسا از نفر چند» زند مرادخان یعل یاجتماع نفوذ
 .(40: 1367 ،یرازیش  489
 ریسا و هیزند هواداران سرکوب یبرا قاجار غامحمدخانآ ه،یزند حکومت یفروپاش با

 را مجاور ینواح و شهرها بزرگان و یاهال دیتبع تسنّ ،یمحل بزرگان طلبانهییجدا اقدامات
  ،ه.  1702 سال در مثال یبرا  داد ادامه میمستق نظارت تحت ینواح و شهرها به

 بزرگان از یبعض و شد شهر وارد کرمان بزرگان استقبال با قاجار سردار نخایفتحعل
 و انیکدخدا قاجار غامحمدخانآ دستور به خانیفتحعل. کرد محبوس را هیزند طرفدار

 لیگس یو نزد به یوانید اتیمال همراه به حدود آن امور دادن سامان بهانه به را کرمان انیاع
 .(766: 1377 ،یریوز  779-772: 1321 ،یسارو) 6داشت

 و یناراض یشهرها اطاعت یبرا یتیامن ینیتضم ،مجاور ینواح و یشهر بزرگان اسارت
 انیمدع ریسا از ماندهیباق بزرگان و یاهال تیحما هرگونه ،زمینه نیا در. بود یشورش هبالقوّ

: زمینه نیا در. دادیم قرار اعدام و شکنجه معرض در را ریاس بزرگان سلطنت،
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 یکرمان بزرگان زند، خانیلطفعل از کرمان یاهال تیحما جهت به قاجار حمدخانغامآ
 .(726: 1377 ،یریوز)  2دیرسان قتل به تهران در را گروگان

 به لیما مختلف مناطق بزرگان از کدامچیه ،هاگروگان یزندگ نابهنجار حیشرا سبن به
 حاجى  ، 1707 سال در ،زمینه نیا در. نبودند خود شاوندانیخو و روانیپ اسارت
 تا خواست قاجار غامحمدخانآ از منطقه بزرگان با مشورت از بعد فارس حاکم خانمیابراه
 و بزرگان دیتبع و ییجابجا دستور شکش،یپ یاهدا و زند ریاس خاندان ارسال عوض در
 ،قاجار خاندان قدرت استحکام با   1702 سال در وجود،نیباا. دیننما صادر را فارس یاهال
 خود یاردو به «سامان آن العمّ و اعیان و اعاظم» با را خانمیابراه یحاج غامحمدخان،آ

 عنوانبه یو همسران از یکی همراه به را خانمیابراه یحاج فرزند اسداهلل آقا و فراخواند
 .(322-326 و 377-371 ،1363 ،یموسو) فرستاد نیقزو به گروگان

 ني هرنش جهاايل .0 -9 -0
 سکونت اصفهان و رازیش در ژهیوب شهرها در خانمیکر ۀدور از که یلیا یاخانواره

. دادندیم لیتشک را خانمیکر نانیجانش قشون یلیا هاینفر یاصل ۀهست بودند، دهیگز
 شد،یم محسوب شاندغدغه نیترمهم تیّامن که مهکور یشهرها یبوم یاهال برخالف

 وستنیپ با رو،نیازا بودند  یجنگ میغنا و زانهخ از یمال منفعت کسن خواستار یلیا هاینفر
 سلطنت انیمدع یداخل ینبردها تداوم موجن قدرت انیمدع مختلف یهاجناح به
 با اصفهان حاکم یخراسکان باقرخان زند، مرادخانیعل مرگ با نمونه یبرا  شدندیم

 و( رهیغ و باجالن زند، ،یماف) اصفهان ساکن لر یهاایل به خزانه یمال منابع بخشش
 با مقابله یبرا خانیعل برادر  توسح را هزارنفرهشش یلشکر مختلف، ینواح انیتفنگچ

 (.680-699: 1368 ،یغفار)  9داشت لیگس زند جعفرخان
 و منفعت کسن یبرا نبرد، در شکست صورت در بودند حاضر یلیا هاینفر وجودنیباا
 با نمونه یبرا  وندندیبپ روزیپ کرلش به و کنند انتیخ خود فرماندهان به شتریب متیغن

 حمله با آنکه، گرید. وستندیپ زند خان به لر یهاایل زند، جعفرخان از خانیعل شکست
 ساکن یهاایل ،ینینشعقن یبرا زند جعفرخان تال  و اصفهان به قاجار غامحمدخانآ

 را زند خان اموال تا کردند یسع( یخراسان کرد و افشار لر، ،یریبغا ،یبرکشاط) اصفهان
 (.71: 1367 ،یرازیش  201: 1368 ،یغفار  769-762 ،1363 ،یموسو. )ندینما چپاول

 هایلیا یاصل ضعفنقطه ،یلیا هاینفر به کااتّ از برآمده ینظام -یاسیس یثباتیب باوجود
 حکام دائم، سکونت سبن به. بود رازیش در ژهیوب ،آنها یخانوارها بودن نیکجانشی ،یشهر

 اقدام نیترمهم. ندینما طرد ای جهب شاناستیس با مطابق را یلیا هاینفر توانستندیم شهرها
 زند دمرادخانیص و خان یزک مانند یانیمدع توسح دوره نیا در بارها که هالیا جلن یبرا

 سلطنت انیمدع ریسا یاردو یلیا هاینفر یخانوارها یمال و یجان دیتهد ،رفتیپه انجام
 یفروپاش تیدرنها و یلیا هاینفر ییجدا بر یمیمستق ریت ث عموالیم مهکور دیتهد. بود
 ساکن یلیا یخانوارها گرفتن گروگان با زند خانیزک نمونه یبرا  داشت دشمنان یاردو
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 فراهم را کرمان به یو ینینشعقن و زند خان صاد  انیلشکر ییجدا موجبات راز،یش
 .)343: 1344 گلستانه،  36: 1367 ،یرازیش  420: 1368 ،یغفار)  8آورد

 یگاه ،ینیجانش ینبردها در یلیا یخانوارها ینظام -یاسیس فراوان ریت ث باوجود
 یآورانیز و معکوس جهینت یلیا یخانوارها طرد ای جلن ۀنحو در حکام اشتباه محاسبات

 یبرا رازیش از یلیا یخانوارها اخراج یجابه زند خان صاد  زمینه، نیا در. داشت همراه به
 شانیهاخانواده اموال مصادره و شکنجه به مرادخان،یعل یلیا یهادسته یپراکندگ
 ،زند مرادخانیعل به را یلیا هاینفر شتریب یوفادار موجن امر نیا جه،یدرنت  پرداخت
 (.674: 1ج  ،1397 ،ییفسا) آورد فراهم

 انیمدع حکومت تادنبراف ای برآمدن در یمیمستق ریت ث ،یلیا هاینفر با حاکمان یبدرفتار
 انیمدع یاردو به یلیا هاینفر وستنیپ و ییجدا مخالفت، موجن چون داشت سلطنت

 یلیا هاینفر با خانصاد  فرزند ،زند خانینقیعل یبدرفتارزمینه  نیا در. شدیم نیرق
 خانینقیعل ینینشعقن و شکست جهیدرنت و زند مرادخان یعل به آنان وستنیپ موجن
 ،زند دمرادخانیص توسح انیلشکر دستمزد پرداخت عدم و یبدرفتار آنکه، گرید. دیگرد
 جعفرخان به یلیا هاینفر وستنیپ سبن فارس، التیا در مرادخان یعل منصوب ،یگیگلربیب

 (.769: 1363 ،یموسو  47: 1367 ،یرازیش) 10شد حکومتش برافتادن تیدرنها و زند
 و وند یهاایل از آنان شتریب که لیدل بدان ،یلیا هاینفر ینظام -یاسیس یثباتیب باوجود

 برافتادن یبرا یلیتما بنابراین ،بودند زند خاندان با فراوان یفرهنگ -یقوم یوندهایپ یدارا
 و اصفهان مناطق محمدخاناغآ کهیهنگام تا شد موجن امر نیهم. نداشتند هیزند حکومت
 ماندهیباق یاعضا از ،یلیا یهانفر تیحما از یریجلوگ یبرا نمود، فتصرّ را فارس
 دیتبع قاجار حکومت میمستق نظارت تحت ینواح به را مهکور یهاایل ه،یزند خاندان

 و افشار ازجمله اصفهان زبانترک یلیا یخانوارها قاجار خان ،زمینه نیا در. دینما
 عضىب. کرد مازندران روانه رازیش از را چاردولى و باجالن مافى، زند، یلیا یخانوارها

 کردند کوچ خود یاصل وطن به رازیش به محمدخاناغآ ورود از قبل روز دو نیز هاایل
 .(720: 1363 ،یموسو  100: 1367 ،یرازیش)
  ني هرنش جهاايل با یبوم یاهال روابم. 9-3 -0

 و یدائم تیحما جلن یبرا را خود هوادار یلیا یخانوارها از یاریبس خانمیکر
 و اصفهان راز،یش در آنها بر مؤثر نظارت جادیا یبرا را یشورش یلیا یخانوارها نیهمچن
 تحت و کردندیم یرویپ یلیا ساختار از مهکور یخانوارها. داد اسکان مجاور ینواح

 دوجانبه ۀرابط ،یاجتماع متفاوت ساختار جهت به. داشتند قرار خود بزرگان نظارت
 در رونیازا. بود یمبتن یزاریب و یگمانبد بر یلیا یخانوارها با یبوم یاهال ینظام -یاسیس

 کشتار یحت و چپاول به منفعت کسن یبرا یلیا هاینفر ،یاسیس -یاجتماع یثباتیب مواقع
 چپاول به یلیا یهادسته زند مرادخان یعل مرگ با نمونه یبرا  پرداختندیم یبوم یاهال
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 متوقف را خود قداماتا زند جعفرخان حکومت یبرقرار با تنها که پرداختند اصفهان شهر
 (.348: 1344 گلستانه،) 11نمودند

 یدشمن به آشکارا زند خانیلطفعل با فارس بزرگان ییارویرو هنگام در مهکور یبدگمان
 با خانیلطفعل نبرد در ،مورد نیا در. شدیم لیتبد کشاورز و ورشهیپ یاهال با هاایل دوجانبه
 و شدند ملحق زند خان یاردو به خانیلرضاق همراه هاایل ،یکازرون خانیقل رضا

 خانیرضاقل به یروزآبادیف خانیلطفعل و خانقاسم سیرئ دسته انیتفنگچ ،درمقابل
 (.99: 1367 ،یرازیش) وستندیپ

 مختلف ینواح و شهرها یبوم یاهال یتمام منسجم یهمراه ۀدهندنشان مهکور، لتحوّ
 مهم لیدال از یکی. بود زند خانیلطفعل هیعل خانمیابراه یحاج مخالفت در فارس منطقه

 چارچوب در فارس بزرگان مؤثر ینظام -یاسیس یوندهایپ توانیم را امر نیا
. دانست قشون از ییمجزا دسته در آنان یکپارچگی ازجمله ،زند حکومت یساالروانید

 یمبو یاهال ینظام ینیآفرنقش روند شود،یم مالحظه دوره نیا منابع در که گونههمان
 یاهال کهیطوربه  داشت تداوم وستهیپ ،خانمیکر انیمدع ینیجانش ینبردها در فارس
 لیتشک را زند حکمران انیلشکر از ییامجزّ دسته همواره مختلف ینواح و شهرها یتفنگچ

 زال آقا مثال یبرا  گرفتیم قرار فارس بزرگان از یکی یفرمانده تحت که دادندیم
 ،یغفار) بود زند خانصاد  لشکر یفارس انیتفنگچ فرمانده ،یخشت سلطانرستم فرزند
1368 :788.) 

  بودند هیزند حکومت وامدار را خود ثروت و قدرت فارس ساکن یلیا یخانوارها
 تال  زند، خانیلطفعل به نسبت یدشمن اعالم از پس کالنتر خانمیابراه حاجى بنابراین
 یبوم یاهال انیم از را خود هوادار یروهاین ز،رایش شهر از یلیا یخانوارها اخراج با داشت

 یاتوطئه کشف ۀواسطبه یمدت از پس فارس کالنتر همه،نیباا. دهد یسکن آنها یجابه
 از شد ریناگز زند، خانیلطفعل توسح رازیش محاصره نیهمچن و شیبرکنار یبرا
 یخانوارها سالح لعخ با خانمیابراه یحاج زمینه نیا در. دینما اطاعت قاجار غامحمدخانآ
 خانیلطفعل به آنان وستنیپ موجن که کرد اخراج رازیش از را آنان ،یبوم یاهال توسح یلیا

 نانکلى و مافى یلیا یهادسته توطئه از یآگاه با فارس کالنتر مشابه، یاقدام در. شد زند
 قملح زند خان یاردو به بالفاصله که راند رونیب شهر از را آنان ،یو قتل یبرا

 (.677 و 670: 1، ج1397 ،ییفسا  342: 1363 ،یموسو)شدند
  هرها بزرگان یداخل روابم . 0-9-8

 حاکم و بزرگان ،یاهال از متشکل شهرها ینظام -یاسیس گانهسه ساختار انیم در بزرگان
 -یاجتماع یهاخواسته بازتاب یبرا یاواسطه آنان که سبن نیبد. بودند قشر نیترفعال

 هاینفر و اتیمال یگردآور مسئول نیهمچن و حاکم به جامعه نییپا قاتطب یاقتصاد
 در کدخدا فیوظا درباره  نیمورخ از یاعده که گونههمان ،مورد نیا در. بودند یجنگ
 مناصن ریسا همچون کدخدا منصن که شودیم مشخد نگارند،یم مختلف یشهرها
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 امور میتنظ یبرا کدخدا ،مورد نیا رد. بود شهرها یاهال و حاکم انیم یاواسطه ،بزرگان
 با درخور یتعامل ستیبایم ،تیّامن یبرقرار و مردم مشکالت به یدگیرس لیقب از یمهم
 ،یموسو) داشتیم مهاجم قشون فرمانده با یبحران مواقع در و شهر حاکم بزرگان، ریسا

 ج ملکم،  900: 1397 ،ییفسا  81: 1377 کالنتر،  447: 1397 الحکما، رستم  376:1363
7، 1390 :777.) 

 لشکر برابر در شهر یهامحله از محافظت ،یبحران مواقع در کدخدا فیوظا گرید از
 ینینائ رابطه، نیا در. است شده اشاره مورد نیا به ندرتب منابع در هرچند بود  گرمحاصره

 زدی حاکم خانیمحمدتق»: نگاردیم زند جعفرخان توسح زدی شهر محاصره مورد در
 نفر ده و بلوکى و شهرى انیتفنگچ از نفر ده با زادگانخان آنکه بر عالوه داد دستور
 اعمال بر نظارت تیمسئول دهند، ینگهبان شهر نودگانه یهابرج از کی هر در بدستچوب

. ندیننما غفلت هابرج محافظت از تا واگهارد محالت یکدخدا به را مهکور نگهبانان
 (.443: 1377 ،ینینائ)

 درگهشته بزرگان مناصن یواگهار مرسوم تسنّ ق،یال یشاوندیخو وجود صورت در
 تداوم منصنصاحن خاندان یاعضا در کدخدا و یقاض االسالم،خیش کالنتر، همچون شهر
 مالیمت ،مردانه طبیعت» مانند یپسندعام یتیشخص یهایژگیو ینیجانش یبرا. افتییم

 را مهکور مناصن صاحبان شرفتیپ موجن «لعادهافو  تمکین و ثبات ،کیاست، مزاج
 ۀدور در ابراهیم حاجى فرزند  ،یرازیش هاشم حاجى از بعد نمونه یبرا  آوردیم فراهم
 ىیکدخدا زین خان مراد على. گشت منصوب شیراز محالت از یکى کدخدائى به خانمیکر

 تیحما جلن یبرا میابراه یحاج شایسته خدمات با. دیبخش یو به را خانه حیدرى محالت
 کرزن) شد منصوب فارس یکالنتر مقام به یو زند، جعفرخان تیّحاکم یبرا شیراز یاهال

 (.776 :7، ج1390
 شهر بزرگان و یاهال ندهینما معموال خان،میکر یریگقدرت ۀدور همانند دوره نیا در
 که بود شهر یقاض ای االسالمخیش برعهده روزیپ لشکر فرماندهان با یاسیس مهاکرات یبرا

 میرزا زد،ی حاکم خانیمحمدتق: رابطه نیا در .بودند جامعه طبقات یتمام دییتا مورد
 فرستاد رازیش به زند جعفرخان نزد شکشیپ با را مالمیرى محمد میرزا و قاضى یمحمدعل

 (.441: 1377 ،ینینائ) ندینما جلن را جعفرخان تیرضا توانستند که
همواره در مهاکرات سیاسی نتیجه مطلوبی کسن  هرش قاضى و االسالممقامات شیخ

 زند، مقامات مهکور را برای رفع محاصره جعفرخان کرمان کردند. برای نمونه، اهالىنمی
 را پیشکش مبلغی در صورت ترک محاصره، ،برای وساطت اعزام و درخواست نمودند

 و امات دیوانیمق بیگلربیگى، ابوالحسن میرزا ولی جعفرخان خواستار حضور ،نمایند
 رفع یبرا کرمان بزرگان سابقهیب درخواست و یزنچانه وجود،نیباا.  17شد شهر کدخدایان
 حکومت ینظام -یاسیس قدرت یجیتدر کاهش ۀدهندنشان شکش،یپ یاعطا و محاصره
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 در زند حکومت مؤثر حضور و حتسلّ مانع که است زند جعفرخان حکومت آغاز با هیزند
 (.372: 1363 ،یموسو) شدیم تردورافتاده مناطق

 ریسا خوردند،یم شکست یاسیس مهاکرات در شهر یقاض و االسالمخیش کهیهنگام
 نفوذ شهر یعلما. شدندیم فرستاده شکشیپ یاعطا و شفاعت درخواست یبرا علما
 نشان واکنش حاکم ستم و ظلم ای محاصره مواقع در نیبنابرا ،داشتند یاهال بر یفراوان

 لشکر آنجا به ،زدی حاکم ،خانیمحمدتق ییاعتنایب سبن به جعفرخان نمونه یبرا  ددادنیم
 محسن رزایم ،یاسیس مهاکرات در قاضى یمحمدعل میرزا یناکام از بعد زدی حاکم. دیکش
 یشکشیپ با بزرگان و سادات علما، از نفر چند با را مجتهد یاانجه محمد مال و صدر ابنوّ
 لشکر ینظام توان از اشتباه یامحاسبه در زند خان هرچند  کرد اعزام جعفرخان نزد به قیال

 (.61: 1367 ،یرازیش  239: 1368 ،یغفار)  13رفتینپه را آنان درخواست زند،
 با علما اتحاد موجن یو اقدامات از تیحما یجابه یگاه شهر حاکم از علما یتینارضا

 کهیدرصورت ژهیوب شد یم شهر اکمح برافتادن جهیدرنت و گرمحاصره لشکر فرماندهان
: نمونه یبرا  داشت خود یامنطقه فرا اهداف شبردیپ یبرا یفیضع یداخل موقعیّت حاکم

 از چندنفر و ینیحس خان یعبدالباق دیس با همدان حاکم خانمعصوم یدشمن و اختالف
 با شهر حکومت تصاحن و حاکم اسارت یبرا یناراض بزرگان تا شد موجن ،شهر یساؤر
 یعبدالباق دیس فراوان نفوذ سبن به خان معصوم. ندینما برقرار رابطه زند مرادخانیعل
. شتافت زند خان یاردو به انهیمخف مهکور، توطئه از اطالع از بعد شهر یاهال بر ینیحس
.  14رساندند قتل به را او بودند کرده محاصره را شهر که زند انیلشکر از یاعده وجود،نیباا
 (.743-739: 1368 ،یغفار)

 کسن ۀواسطبه یداخل اختالف وجود صورت در یگاه مهکور، عمل انسجام رغمیعل
 با حاکم هیعل یاهال و بزرگان زیآمتیموفق شور  ای توطئه ،یشخص و یگروه منافع

 ذوالفقارخان انیلشکر تجاوز سبن به زمینه، نیا در. افتییم خاتمه سرکوب و شکست
. رساندند قتل به را یو انیلشکر از یاریبس یعموم شور  با نیقزو یاهال افشار، یرلویا
 هتوجّ جلن یبرا ینیقزو یرزایم ازجمله طلنمنفعت بزرگان از یاعده انتیخ وجود،نیباا
 و فتصرّ را شهر یسنگرها بتواند افشار خان تا شد موجن ذوالفقارخان یخشنود و
 (.498-499: مانه) دینما چپاول و سرکوب را یاهال از یاریبس

 گانهیب لشکر محاصره برابر در توانستندیم مستحکم یبارو و برج یدارا یشهرها بزرگان
 اصفهان لیقب از کشور یمرکز یشهرها بزرگان و یاهال یول ،ندینما یستادگیا تیموفق با
 نظارت توان که ییایجغراف فردمنحصربه موقعیّت سبن به ،نداشتند یمناسب یبارو و برج که
 قرار هجوم مورد دائمای داد،یم سلطنت انیمدع به را کشور مختلف مناطق بر یؤثرم
 یبرا ،رومندین یحاکم نبود صورت در ییشهرها نیچن یاهال و بزرگان رو،نیازا. گرفتندیم

، نمونه یبرا  رفتندیم مهاجم فرماندهان استقبال به گانهیب انیلشکر چپاول از یریجلوگ
 بزرگان، و یاهال استقبال با اصفهان از قاجار خانیقلیعل ینینشقنع از پس زند جعفرخان
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 جعفرخان ینینشعقن و شکست از پس قاجار محمدخان آقا گر،ید طرف از. شد شهر وارد
  273: 1368 ،یغفار) دیگرد شهر وارد اصفهان «اعاظم و سادات و علما» و یاهال استقبال با

 (.789: 1323 ت،یهدا
 فردمنحصربه و یمرکز موقعیّت واسطهبه کاشان و تهران قم، اصفهان، یشهرها
 مورد مهاجم قشون توسح بار نیچند بزرگان، و یاهال مقاومت صورت در ،ییایجغراف
 بارها خان،میکر مرگ از بعد قم شهر ازجمله،. گرفتندیم قرار یعموم کشتار و چپاول
 هیویاول کهیطوربه. شد ولچپا و فتصرّ جعفرخان و مرادخان على غامحمدخان،آ توسح
 ه،یویاول. )است کرده ذکر نفر صدیس را شهر تیجمع قاجار حکومت سیت س لیاوا در

1321 :106) 
 آار  ج هرها بزرگان جاموطقم جوندهايپ .0-9-7

 لیتشک را یمنسجم گروه رازیش بزرگان تیمحور به فارس بزرگان دوره، نیا در
. کردندیم دفاع زند حکام با مقابله هنگام ای یبحران اقعمو در گریکدی منافع از که دادندیم

 زند جعفرخان یحکمران آغاز با ،هیزند حکومت ضعف دوره در ژهیوب رازیش بزرگان
 رامونیپ یچندان بحث ،یخیتار منابع در. داشتند خود هایدیدگاه اعمال در یاریبس قدرت
 قدرت سبن به که لیدل نیبد  ستین مطرح زند مرادخانیعل مرگ زمان تا فارس بزرگان
. ندینما فایا یمهم ینظام -یاسیس نقش نبودند قادر یبوم بزرگان ،وند هایلیا و زند حکام
 بزرگان نافرجام توطئه به راجع یبوم بزرگان یینماقدرت نیلاوّ و نیترمهم ،مورد نیا در
 . هست یو قدرت یفروپاش و ضعف ۀدور در همآن زند خانصاد  هیعل رازیش

 در یفراوان ریت ث مهکور توطئه اندرکاراندست سرکوب زند، حکام قدرت سبن به
 نیا در. داشت همراه به یخیتار منابع در یشهر بزرگان یتینارضا ابراز اندک بازتاب
 و افشار عیشف رزایم وان،ید ریوز عیرب محمد رزایم یآصف ،یجان رزایم مانند یاعده ،توطئه
 یعل با ینگارنامه قیطر از  17رزایدرمیح شاهزاده یهمراه با فارس نبزرگا از گرید نفر چند

 آن از فارس یاهال از یادسته که را یادروازه مناسن فرصت در تا داشتند تال  مرادخان
 به یول کرد قیتشوآنان را  پادا  ۀوعد به مرادخانیعل. ندیبگشا ،کردندیم محافظت
 دیرسان قتل به را آنها یتمام خانصاد  توطئه، امهن دنید و عیرب رزایم یاطیاحتیب سبن

 (.781-780: 1368 ،یغفار)
 انیمدع یاردو به آنها وستنیپ و یلشکر یهاایل انیم آمده وجود به یدودستگ با

 امر نیا لیدل شد  کاسته یادیز حدود تا فارس منطقه در آنان ینظام تیاهم از زند مختلف
 منطقه در که بود یانیمدع قشون در فارس مختلف ینواح یتفنگچ یهادسته ثابت حضور
 جنبه ابتدا در فارس بزرگان قدرت گفت توانیم رو،نیازا .16کردندیم حکومت فارس
 نهیشیپ و یکارآمد واسطهبه فارس یشهرها بزرگان از یاعده کهیطوربه داشت  ینظام
 یهادسته که خانمیابراه یاجح برادران بر افزون ،مورد نیا در. شدندیم شناخته شانینظام

 یحاج فارس، منطقه ینظام چهره نیترمهم کردند،یم یفرمانده را یرازیش یتفنگچ
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 مناصن جیتدرب خانمیکر نانیجانش حکومت زمان در که بود یکازرون خان یقلیعل
 ا برادرزاده مشاور ،مرادخانیعل هیتوص به ابتدا در یو. نمود کسن را یمهم ینظام
 خانیقلیعل یحاج جعفرخان، حکومت دوره در. دیگرد فارس یگیگلربیب دخاندمرایص

-349: 1344 گلستانه،)شد هیزند قشون سردار عرا  امور به دادنسامان یبرا یکازرون
348 .) 
 توسح دمرادخانیص و یو حکومت دوره همانند فارس حکومت جعفرخان، قتل با

 یتمام در یقدرتمند یاجتماع گاهیپا که رکالنت خانمیابراه یحاج مانند فارس بزرگان
 واگهار زند خانیلطفعل به ،داشت رازیش خانهیدریح محالت بخصوص ،رازیش محالت
 برافتادن به که یاقدامات انجام با ینظام قدرت بر عالوه فارس بزرگان نیترت نیبد. دیگرد
. نمودند آشکار را خود یاسیس قدرت ،شد یمنته زند خانیلطفعل برآمدن و دمرادخانیص
 هیزند حکومت در ینظام -یاسیس راتییتغ جادیا یبرا فارس بزرگان یاسیس ۀویش ابتدا، در

 جعفرخان، برآمدن با مهکور استیس. بود یناراض یلیا بزرگان از یاعده با اتحاد همانا
 میرزا» ،مورد نیا در. داد نشان را خود تیموفق خانیلطفعل سپس و دمرادخانیص

 حکومت توانستند یلیا هاینفر یبانیپشت به «شیراز اعیان اعاظم و اعظم وزیر ،نیمحمدحس
: 1390 ،7 ج ملکم،  319: 1363 ،یموسو) ندینما واگهار زند خانیلطفعل به را فارس
776.) 
 تیّموفق با کالنتر خانمیابراه یحاج که بود فارس بزرگان یبخشتاج نیهم سبن به

 که را سیلشکرنو یمهد رزایم و یکازرون خان یقلیلع یحاج ازجمله یبزرگان توانست
 اعدام با یمدت از پس خانیلطفعل یول دینما شفاعت ،داشتند اتحاد زند جعفرخان قتل در
 متقابل یاعتمادیب نیهم. نمود تنش دچار را فارس بزرگان با خود روابح ،یمهد رزایم

 ملتزم عنوان تحت را میراهاب یحاج تربزرگ پسر ،محمد رزایم زند، خان تا شد موجن
 آغاز موجن امر نیا. دینما حفظ خود یجنگ یاردو در گروگان عنوانبه درواقع و رکاب
 یحاج ساز  به جهیدرنت که دیگرد زند خان و فارس بزرگان انیم دوجانبه یبدگمان
 مرست) شد یمنته زند خانیلطفعل هیعل مجاور ینواح و یشهر بزرگان با کالنتر خانمیابراه

 – 778: 1390 ،7 ج ملکم،  646: 1397 ،1ج ،ییفسا  8: 1373 جونز،  462: 1397 الحکما،
 (.91: 1367 ،یرازیش  760
 همراه به یبوم بزرگان ینظام -یاسیس رفتار در یمیمستق ریت ث حکام، قدرت اعمال زانیم

 زرگانب زند، خانیلطفعل و جعفرخان ینسب ضعف رغمیعل که بود لیدل نیهم به. داشت
 سال در کهیطوربه  بودند عیمط کامال قاجار غامحمدخانآ ینظام قدرت برابر در فارس
 زدیبگر هند کشور به داشت میتصم آقامحمدخان ترس از خانمیابراه یحاج ،  1706
 به ،قاجار خان مجازات ترس از ىیفسا جانى میرزا ازجمله فارس بزرگان از یاعده یول

 برادر ،خاننیمحمدحس تفنگچى نفر هزار سه با آنان. گرفتندم یمتص یو فرار از یریجلوگ
 ت،یدرنها. دندیگرد بوشهر بندر طرفبه فارس کالنتر حرکت مانع ،خانمیابراه یحاج



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

107 

 -324: 1363 ،یموسو.  )12شد فارس بزرگان از یخواهمعهرت به ریناگز فارس کالنتر
327.) 
 
 جريگجمينت .3

 بزرگان ،یاهال دسته سه از شهرها ینظام -یاسیس ساختار ،یرقم دوازده سده دوم مهین در
 یمال -یاجتماع ییتوانا موجبات شهرها، یبوم یاهال تیّتابع. شدیم لیتشک حاکم و

 شدیم موجن مهکور، یرویپ. شدیم ینظام -یاسیس مؤثر اقدامات انجام یبرا بزرگان
 شانینظام -یاسیس قدرت ابراز مانع ،یاهال از یاعده و بزرگان دیتبع با روزیپ فرماندهان

 شهر اداره یبرا بزرگان ییآشنا از را روزیپ دشمن آنکه، بر افزون ،یاجبار کوچ. شوند
 با یبوم یاهال ۀرابط. بود یناراض یشهرها اطاعت یبرا یتیامن ینیتضم کرد،یم محروم
 یمبتن یمانبدگ بر ،یاجتماع متفاوت ساختار جهت به شهرها، در ساکن یلیا یخانوارها

 به آشکارا زند خانیلطفعل با فارس بزرگان ییارویرو هنگام در مهکور یبدگمان. بود
 بودننیکجانشی ،یشهر هایلیا یاصل ضعف وجود،نیباا. شد لیتبد دوجانبه یدشمن

 ای جهب شاناستیس با مطابق را آنها شهرها حکام شدیم موجن که بود آنها یخانوارها
 یاردو به آنها وستنیپ و ییجدا سبن ،یلیا هاینفر با حاکمان یبدرفتار یول ،ندینما طرد
 کرد.می فراهم را نیرق انیمدع

 به جامعه نییپا طبقات یاقتصاد -یاجتماع یهاخواسته بازتاب یبرا یاواسطه بزرگان
 خود مناصن معموالی که بودند یجنگ هاینفر و اتیمال یگردآور مسئول نیهمچن و حاکم

 یاسیس مهاکرات یبرا شهر ندهینما دوره، نیا در. دادندیم تداوم یشاوندیخو رتصوبه را
 مهاکرات در آنها کهیهنگام یول بود شهر یقاض ای االسالمخیش روزیپ لشکر فرماندهان با

 شهر یعلما. شدندیم فرستاده شفاعت درخواست یبرا علما ریسا خوردند،یم شکست
 نشان واکنش حاکم ستم و ظلم ای محاصره مواقع در نیبنابرا ،داشتند یاهال بر یفراوان نفوذ
 منافع کسن واسطهبه یداخل اختالف وجود صورت در بزرگان، عمل انسجام. دادندیم

 شکست با حاکم هیعل آنها زیآمتیموفق شور  ای توطئه شدیم موجن ،یشخص ای یگروه
 مواقع در گریکدی منافع از تا دش موجن فارس بزرگان عمل انسجام همه،نیباا. ابدی خاتمه
 مؤثر ینظام -یاسیس یوندهایپ توانیم را امر نیا مهم لیدال از یکی. ندینما دفاع یبحران

 دسته در آنان یکپارچگی ازجمله زند حکومت یساالروانید چارچوب در فارس بزرگان
 . دانست قشون از ییمجزا

 خودهای دیدگاه اعمال در یاریبس قدرت ،هیزند حکومت ضعف ۀدور در بزرگان
 یاردو به آنها وستنیپ و یلشکر هایلیا انیم آمدهوجودبه یدودستگ چراکه  داشتند
 ینظام نقش شدن تربرجسته موجن ،آنان ینظام تیاهم کاهش ضمن مختلف، انیمدع
 ،یحکومت راتییتغ جادیا یبرا فارس بزرگان یاسیس ۀویش ابتدا، در. شد یتفنگچ یهادسته
 جعفرخان، برآمدن با مهکور استیس. بود یناراض یلیا بزرگان از یاعده اب اتحاد
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 یبخشتاج نیهم سبن به. داد نشان را خود تیموفق خانیلطفعل سپس و دمرادخانیص
 قتل در که داشت یبزرگان تبرئه در اصرار کالنتر خانمیابراه یحاج که بود بزرگان

 اخراج و زند خانیلطفعل یآوارگ به ت،ینهادر  که یدادیرو. داشتند اتحاد زند جعفرخان
 رفتار در یمیمستق ریت ث حکام، قدرت اعمال زانیم همه،نیباا. دیانجام یشهر یهاایل
 ینسب ضعف رغمیعل که بود لیدل نیهم به. داشت همراه به بزرگان ینظام -یاسیس

 قاجار دخانغامحمآ ینظام قدرت برابر در فارس بزرگان زند، خانیلطفعل و جعفرخان
 بودند. عیمط کامالی
 
  هااددا تي

 بر عالوه که دارد یشهر جامعه یعاد افراد به اشاره که است برساخته یمفهوم حاضر پژوهش در یاهال اصطالح.1  

 وجه. بودند شده یبنددسته زین شهر مختلف محالت چارچوب در ،داشتند برعهده مختلف اصناف در یمشاغل آنکه

 عوض در که بود محالت یکدخدا و اصناف یساؤر مانند شهر بزرگان از ینظام -یاسیس یرویپ آنان، اشتراک

 مستقل یرگهاریت ث مانع مهکور، ینظام -یاسیس یرویپ. شدیم آنان از مهکور بزرگان ینظام -یاسیس تیحما موجن

 .بود یاهال ینظام -یاسیس

 برعهده با که دارد یابرجسته اشخاص به ارهاش که است برساخته یمفهوم حاضر پژوهش در بزرگان اصطالح.7

 بودن دارا زین و یامنطقه یحت و یشهر ینظام -یاسیس مختلف یهایبنددسته در حضور ،یحکومت مناصن داشتن

 .داشتند ینظام -یاسیس یرگهاریت ث و نفوذ ،یشهر جامعه مختلف یهاهیال انیم در یاجتماع گاهیپا

 بود یرازیش انیتفنگچ فرمانده وستهیپ خانمیکر ینیجانش ینبردها در ،خانمیبراها یحاج برادر ،خانمیعبدالرح.3

 (.426: 1368 ،یغفار)

 (.18:1372 اعتمادالسلطنه،) دانستینم یقیال انیلشکر را یشهر و یبازار یاهال: اشتباه یلیتحل در خانیلطفعل. 4 

 شهر یعنی خود دیجد حکومت مرکز به را رازیش یلاها و بزرگان از یاریبس عده خان مراد على: مورد نیا در. 7

 قدرت لحا  از را آنان مرادخانیعل توسح قدرتشان مراکز از آنان یدور و فارس بزرگان کوچ. داد کوچ اصفهان

 (.92: 1377 کالنتر،  766 ،1363 ،یموسو) کرد محدود اریبس ینظام -یاسیس

 یعطااله خانوار 200 و قم به را بابک شهر سادات کرمان، رشه تصرف از پس قاجار آغامحمدخان: مشابه نمونه .6

 (.774: 1321 ،یسارو) کرد دیتبع یر به را آنجا

 یعموم چپاول و قتل موجن یگاه بزرگان، ینظام -یاسیس اشتباهات هنگام یاهال محپ تیتابع و یوفادار .2 

 چپاول یبرا را شهر ،یاهال تیتبع رغمیعل رمانک محاصره ماه چند از بعد آغامحمدخان: نمونه عنوانبه شد یم شهرها

 (.782: 1390 ،7ج کرزن،) واگهاشت خود سربازان به کشتار و

 ها،لیا به یشاه یخانهوانید خزانه دادن از پس تنها زند مرادخان دیص زند، جعفرخان قتل از بعد: مشابه نمونه .9 

 (.278: 1368 ،یغفار) .دینما جلن را آنان یوفادار یکوتاه مدت یبرا توانست

 راز،یش شهر در یلیا یخانوارها حضور سبن به دیجد حاکم ،مرادخان دیص زند، جعفرخان قتل با: مشابه مورد.8

 شهر به یو انیلشکر از یاریبس بازگشت موجن زند، خانیلطفعل لشکر فرماندهان یبرا ییهانامه ارسال با توانست

 (.68-69: 1367 ،یرازیش) ماندند وفادار خانیلطفعل به «خواص از فرن شش پنج» تنها. آورد فراهم را رازیش
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 و محاصره هنگام در ازجمله رازیش ساکن یهاایل ینظام -یاسیس فراوان قدرت سبن به خان یزک: مورد نیا در.10

 به یماف یخانعل هازجمل یلیا بزرگان. برساند قتل به را آنان اج،یاحت رفع هنگام در داشت نظر در ،زند خانینظرعل قتل

-490: 1368 ،یغفار) رساندند قتل به اصفهان زدخواستیا هیناح در را خانیزک ،کرده یشدستیپ رضاخان همراه

491.) 

 یحاج) فارس یلیا و یبوم بزرگان مشترک توطئه رغمیعل که بود یلیا چپاول سنت واسطهبه: مشابه نمونه.11

 یبرا را خود یهاخانه رازیش یاهال ،زند جعفرخان قتل در( برادرانش و زند دمرادخانیص با یکازرون خانیقلیعل

 (.68: 1367 ،یرازیش  279: 1368 ،یغفار) نمودند یسنگربند چپاولگران با مقابله

 و قاضى مقامات زند، خانیلطفعل توسح شهر محاصره از بعد کرمان یاهال  ، 1707 سال در: مشابه مورد .17 

 ،ییفسا  22 و 27: 1367 ،یرازیش) کردند اعزام شکشیپ پرداخت و شهر محاصره رفع رخواستد یبرا را االسالمخیش

 (.644: 1397 ،1ج

 لشکر فرمانده احمدخان شکست از پس:   1188 سال در که بود یهنگام علما گسترده نفوذ از گرید مشابه نمونه .13

 ،یغفار. )نمودندطلن  را یاهال بخشش قاجار خانآغامحمد از زیآمتیموفق ییتقاضا در شهر یعلما کاشان، در زند

1368 :688.) 

 دیجد حاکم از استقبال و یو فرار به یگاه حاکم اقدامات از شهر یاهال و بزرگان اختالف و یتینارضا. 14

 رفع در حاکم ییتوانا عدم ای ستم و ظلم با رابطه در یفراوان یهانمونه یخیتار منابع در نهیزم نیا در. دیانجامیم

 توطئه یط ،یتینارضا شیافزا و محاصره شدت سبن به کرمان بزرگان و یاهال: ازجمله. است شده ذکر محاصره

 لشکر توسح کرمان تصرف جه،یدرنت. کردند ساز  قاجار لشکر با قلعه محافظ و فرمانده ،خانیقلنجف با یمشترک

 (.73: 1377 ،ینینائ  113: 1367 ،یرازیش) دیگرد زند خانیلطفعل فرار موجن قاجار

 .بود زند خانمیکر نشاندهدست پادشاه سوم، لیاسماع شاه فرزند یو. 17

 ینظام -یاسیس اهداف تحقق و خانمیکر نانیجانش قدرت یبرقرار در یمهم نقش فارس منطقه بزرگان اتحاد. 16

 فارس، بزرگان از اطاعت بر یبنم یاعهدنامه فارس، مختلف ینواح اطاعت از بعد جعفرخان: کهیطوربه  داشت آنان

 .(203: 1368 ،یغفار)کرد یلشکرکش اصفهان به سپس و گرفت عمان و خوزستان فارس،جیخل بنادر وخیش

 از یاعده مخالفت با زند مرادخان یعل حکومت دوره در کردستان حاکم خسروخان آنکه واسطهبه: مشابه نمونه. 12

 قبل داشت تال  همواره لها ،بود شده عزل زند خان توسح چندبار ل،یکو گیب دیمحمدرش ژهیوب ،کردستان بزرگان

 یهمکار جلن با. شود ایجو ینظام -یاسیس واکنش وهیش درباره را تیوال بزرگان نظر مهاجم لشکر با مواجهه از

 از پس ،  1704 در گر،ید طرف از و دهد شکست را زند انیلشکر طرف،کیاز توانست کردستان حاکم بزرگان،

 اطاعت ابراز یبرا را ریوز احمد رزایم و خان اهللامان پسر  خان،یلطفعل برادر  بزرگان، موافقت کسن و مشورت

 .(93: 1328 ،یقاض  127 و 169 ،172 ،177: 1361 ،یسنندج) دارد اعزام تهران به قاجار آغامحمدخان نزد به
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1. Introduction 

Clothes is one of the elements that it’s recognition, conduce to 

recognizes the culture, civilization and identity of a nation. 

Getting familiar with the clothing and the history of the clothing 

of a nation, gives us a lot of information about the people of that 

territory. How was the coverage of different social classes? How 

did people come into the community with what shape and 

appearance? What role did Clothes play in their lives? What is 

the role of Clothes in religious beliefs? What is the purpose of 

Beyhaqi to mention all these details of Clothes? There are some 

cases that can be answered to parts of them in this research. The 

main question of this research is that what was the Clothess 

functions and formalities in Ghaznavids dynasty? The research 

hypothesis is that, with due attention to the widespread and 
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prolonged of Ghaznavian administration, Clothes, like other 

courts, have special formalities, and Clothes were used 

symbolically in many cases, one of which is to use the form of 

khalaat (خلعت) (A special clothes for gift). 

2. Methodology 

Tarikh E Beyhaghi or A History book That Aboolfazl.e 

Beyhaghi has written it, is one of the sources that many studies 

have been done about it, and its historical and literary aspects 

have been studied more than other aspects. This book is one of 

the most useful books on the history of Ghaznavids in Iran. It 

gives us a lot of information about court`s Clothes. This research 

has been carried out using the documentary methodology and all 

the examples and first evidence have been extracted from history 

of Beyhaqi book. Then was discussed with using other Beyhaghi 

contemporary texts and other historical texts about Clothes of 

Ghaznavian dynasty. In general, a large part of the data of this 

work is from the text of history of Beyhaghi and to analyze 

them, other valued texts has been used. In this article, the text of 

history of Beyhaghi which is corrected by Mohammad Jafar 

Yaghaghi and Mehdi Seyedi, was used.  

 

3. Discussion 

The Clothes in Ghaznavids period were of great importance as in 

other periods, so that the cost of clothes was not less than gold 

and money, and in all the khalaats and gifts that they were given 

to different people; Clothes played a significant role. Beyhaqi's 

goal to mention the details of clothes, is sometimes mentioning 

things that are not related to clothes, but he is looking for another 

point that some examples are came bellow. At a royal mournful 

ceremony, the white dress was worn, when Sultan Mahmud 
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Ghaznavi died; for his father's mourning ceremony, Emir 

Massoud announced three days of public mourning and he and 

his followers participated in the ceremony with a white turban 

and a ghaba (قبا) or Special clothes that People wear it on the rest 

of the clothes. 

  for mourning, in our country, this tradition is still alive in 

some places. "And the next day the Emir permitted to ingress in 

a white ghaba and turban, and all the lords and elders and 

servants of the army came to serve, whites were worn and plaint 

was a lot. As a tradition, three days passed by royal condolence, 

so that everyone would like it "(ibid., 12). In addition to wearing 

white dress, they also took off their turbans. When al-Qadir 

Billal, (A powerful Abbasi caliph, who was born in 336 AH and 

came to the caliph in 381 AH.) died, Massoud Ghaznavi took his 

turban off from his head and wore a white Clothes (Shabankari, 

1363: 79). 

 During illness, a necklace of camphor was thrown on the sick 

people neck. When the ship of Sultan Mas'ud was broken in the 

Hirmand River, the Sultan fell into the water and the slaves 

saved him, He affected by a high fever, as Beyhaghi quoted, in 

order to relieve the fever and illness of Sultan Mas'ud, he was 

confined in a dark room with linen curtains and a necklace of 

camphor hang on his neck. When one of the servants of the 

sultan, Aghache, called Abolfazl Bayhaqi in the presence of the 

Sultan, sees Beyhaghi the Sultan like this. I went and saw they 

made the house dark and hanged linen curtains…, I found Emir 

there sitting on the throne, worn thin cool Clothes and necklace 

full of camphor, I saw doctor Bolala sitting under the bed, 

"(Beyhaghi: 509). If a person betrayed to the sultan, sultan to 

punish him and others and put scarf on his head. As Sultan 

Mohammad Kharazmshah defeated and escaped in the battle 
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against the Mughals in Isfahan through the betrayal of his 

brother, Ghiath al-Din, after the Mughal exit from Isfahan and of 

Sultan Muhammad return, he ordered to put on scarf on traitors` 

head. He took someone who were unfaithful and poor-spirited 

and put scarf on their head" (ibid., 145). One of the customs of 

Ghaznavids court, was giving khalaat that amply mentioned in 

history of Beyhaghi. Although the custom of khalaat and giving 

khalaat is not the case of the argument of this research, but since 

the khalaat included most types of Clothes and clothing, some 

cases about custom of wearing khalaat and its variety are listed 

below (for custom of wearing khalaat in the history of 

Beyhaghi.see Sabzalipour, 2004).  

Clothes had possessed a great importance during Beyhaghi`s 

epoch. Beyhaghi has expressed this matter in many cases in 

some way. To the importance of the Clothes is is enough to 

know that the Clothes was authority of treasurer (ibid., 136). 

Having a house of Clothes is another proof of the importance of 

Clothes in that epoch. The house of Clothes which have placed 

ready-made and unready-made Clothess there. Every time a 

person was appointed to a position or should be given a gift, he 

was taken to a house of Clothes and responsible of that job, it 

means Jamedar (A man who cares about clothes), gave him the 

proper khalaat. It is evident from all of this evidence that sultan`s 

Clothes keeping tribunal was an important tribunal. An a 

Jamedar job, which was usually for the slave, was a heavy duty. 

The loss of house of Clothes in the battlefield was very serious, 

along with this job, there were some other important jobs. The 

slaves which were more under the sultan`s favor, might achieved 

that, such as Salahdar (One who protects the king with weapons) 

and Catrdar (who keeps umbrella for Emir) (Besourth, 102: 

2536). Those who deal with the job of preparing garment and 
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clothes, usually, threw out the name of the king on the edge of 

clothes, cordon and ornaments of clothes and decorated; It seems 

that this task strengthened the rule of the sultan over the people 

of his land.  As they were counted gold, money, jewels and coins 

in the court, they also listed the Clothes (Beyhaghi, 2009: 258). 

When the property was seized, they also seized clothes. Because 

it has a lot of value and price (Ibnathur, 1351 C 15: 226). 

 

4. Conclusion 

As Beyhaghi reported the role of Clothes in the Ghaznavids 

court is very impressive, and has a lot of symbolic role and 

function. The deformation and color of the Clothes in the view of 

the caliph was the abandonment of the law and the sinner was 

punished. The value and respect that they attached to the 

Jamedar at that time is a testimony to these words. There was a 

tribunal in the name of the sultan`s tribunal whose head was not 

given to anyone. According to Tarikh e Behaghi, the Clothes was 

part of the treasury of the court, and the loss of the house of 

Clothes in the wars had a devastating impact on the army and 

country.  

From the above mentioned matters, it is deduced that the 

function of clothing at any time is influenced by the political, 

religious and cultural transition of that period; what determines 

the Clothes's function, is not only society's need, but also the 

cultural or religious conditions and circumstances of each period 

are. 

 

Keywords: Clothes, Ghaznavi, History of Beyhaqi. Beyhaqi 

Abolfazl 
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 آرهوگ و کارکردهاج آن در  ،پو اک
 ع ر غزنويان بر مبواج تاريخ بيهقی

                                                                                                 جهاندوست سبزعلیپور )نویسندۀ مسئول(9
                                                                     حوّا عا ورج  هر تانی0

                                                   

 چکيده
های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه لعه و بررسی پدیدهآشنایی با فرهنگ هر جامعه، نیازمند مطا   

های فرهنگی است و از زوایای مختلف اجتماعی، آن پدیده ترینمهماست. پوشاک یکی از 
ها و وسایلی است هنری، فرهنگی، مههبی و ... قابل بررسی است. منظور از پوشاک مجموعه جامه

را در مقابل عوامل طبیعی و اقلیمی با آن برطرف  شپوشاند تا نیازهای مختلفکه انسان به خود می
ای برای های طبیعی بوده، اما در طی زمان، وسیلهپوشی در مقابل آسینکند. پوشاک در اصل تن

این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که  .استابراز سلیقه و تشریفات دیگر شده
، به این که عصر غزنویان توجّهبا ؟استداشته هایی در تاریخ بیهقیپوشاک، چه نقش و کارکرد

بسیاری از به توان پوشاک این دوره می بررسی فرهنگبا  ،های مهم تاریخ ایران استیکی از دوره
از متون تاریخی از متن تاریخ بیهقی و برای تحلیل، برای این پژوهش  باورهای فرهنگی آن پی برد.
دهد پوشاک، در آن دوران، بسیار حائز پژوهش نشان می ۀنتیج است.دیگر نیز، کمک گرفته شده

های خود استفاده برای بیان گفته یو بیهقی از پوشاک و توصیفات آن به عنوان ابزار هبود اهمیّت
 است.کند، پوشاک کارکردهای بسیاری از جمله سیاسی، مههبی، اجتماعی و فرهنگی داشتهمی
 

 .خ بیهقی، ابوالفضل بیهقیپوشاک، غزنویان، تاری: دجکلي هاجواژه

                                                           

 14/02/1382 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                  19/02/1386: مقاله دریافت تاریخ 
 sabzalipor@gmail.com                        :مسئول هنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران.زاد ا المی واحد ر تآدانشگاه زبان و ادبيات آار ی دانشيار . 9
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 مممقدّ .1
 هویّتپوشاک، یکی از عناصری است که شناخت آن، به شناخت فرهنگ، تمدن و  

لباس یک قوم، اطالعات زیادی در  شود. آشنایی با پوشاک و تاریخچهیک قوم، منجر می
دهد. این که پوشش طبقات مختلف اجتماعی چگونه ما می مورد مردم آن سرزمین، به

شدند؟ پوشاک چه نقشی در زندگی است؟ افراد با چه شکل و ظاهری وارد اجتماع میودهب
دف بیهقی از ذکر این همه کرد؟ نقش پوشاک در اعتقادات دینی چیست؟ هها ایفا میآن
هایی از آن پاسخ توان به گوشهمواردی است که در این تحقیق، مییات لباس چیست؟ ئجز
 داد. 

آداب و چه آن است که پوشاک در دورۀ غزنویان ق پرسش اصلی این تحقی
به عریپ و طویل بودن  توجّهآن است که با ۀ تحقیق فرضی است؟کارکردهایی داشته

و به طور  آداب خاصی داشته، ، پوشاک همانند سایر دربارهادستگاه حکومتی غزنویان
به ، استفاده متفاوت رفته که یکی از این کارکردهاینمادین در بسیاری از موارد به کار می

 شکل خلعت است.
ها از متون با های این اثر، از متن تاریخ بیهقی است و برای تحلیل آنبخش اعظم داده

جعفر ز متن تاریخ بیهقی به تصحیح محمداست. در این مقاله، اارز  دیگر، استفاده شده
 است. یاحقی و مهدی سیدی استفاده شده

 لم ئ رح و بيان مس  .9–9

است و انجام شده آنریخ بیهقی، از منابعی است که تحقیقات فراوانی در مورد تا 
است. این کتاب، در هایش، بررسی شدههای تاریخی و ادبی آن بیش از دیگر جنبهجنبه

توان به دهد، و با دقت در آن میمورد پوشاک دربار، اطالعات بسیاری به دست ما می
سرزمین، دست یافت. درباره پوشاک، در تاریخ بیهقی، حقایق بسیاری از فرهنگ مردم این 

پژوهش زیادی انجام نگرفته  این در حالی است که مورخ، در جای جای کتاب خود، به 
است و ها، با اهداف خاصی اشاره کردهانواع و اقسام پوشاک، نحوۀ پوشیدن و کاربرد آن

ی این کتاب، ی که نگارندهواسطه اطالعات مفیدبا بررسی و تحقیق در این زمینه و به
 ی غزنویان دست یافت. توان به مطالن با ارزشی دربارۀ دورهدهد، میمی

ها، در مقوله پوشاک، شکل، فرم لباس، طرز دوخت، رنگ و جنس آنان با ارز 
و اعتبار اجتماعی در هم  اهمیّتمعیارهای فرهنگی، معنوی و اخالقی جامعه از جمله وقار، 

جاست که تحقیق و پژوهش، پوشاک اقوام مختلف کشور و جهان، یکی این اند. درآمیخته
است که  اهمیّترود و این نکته حائز به شمار می اهمیّتشناسی با های مردماز پژوهش

است  بلکه نقش و عملکردهای دیگری پوشاک اقوام گهشته، صرفای برای پوشش بدن نبوده
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، کاله، کمر ،آن مانند کفشمقاله لباس و متعلقات است. منظور از پوشاک در این نیز داشته
  آن است.انگشتری و نظایر 

برای پژوهش در زمینه پوشاک محققان، اغلن، از آثار باستانی بدست آمده، استفاده 
ل پوشاک و شکل آن را پیدا کرد. توان، سیر تغییر و تحوّمیاند چون به کمک آن کرده
یعنی   های موجود استها و کاخترا ها، سنگاز موزه ها، بیشترات به دست آمدۀ آنکشفیّ

ایم که تا حد امکان، اند، در این مقاله، سعی بر آن داشتهکمتر از متون تاریخی استفاده کرده
  .از متون تاریخی استفاده شود

 ت قيق ةپيشيو .0- 9

ضمن شرح تحوالت  ،هزارساله پوشاک اقوام ایرانی( در تاریخ هشت1392غیبی )
پارس و قزلبا  و قاجار و  ،اقوام مختلف مادۀ هزار سالسیاسی، اجتماعی و فرهنگی هشت

ساز است. چیتآوردههر یک از عناصر پوشاک زنان و مردان آنها را به طور مشروح  ،غیره
به معرفی پوشاک « مغول ۀتاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا حمل»( در 1328)

در  (1397است. رحیمی )پرداختهرود اسالم به ایران تا حمله مغول ایرانیان از ابتدای و
 ۀپنجم تا آغاز هزار ۀالت پوشاک سرزمین ایران از هزارتحوّ، تاریخ پوشاک ایرانیانکتاب 

فرهنگ »( در 1378است.  دُزی )را بررسی کرده هخامنشیان و مادهاو تا  اول پیش از میالد
  استپوشاک ایرانیان مسلمان در دورۀ اسالمی پرداخته به« اسالمی ۀمسلمان در دور ۀالبس

 ایرانیان از چهارده قرن پیش تا آغاز دوره ( در پژوهش خود پوشاک1348ضیاپور )
بخشی لعت( به بررسی خلعت و خ1397سبزعلیپور ). استشاهنشاهی پهلوی را بررسی کرده

به « خ پوشاک مردم ایراننگاهی به تاری»( در 1327و فیضی ) در تاریخ بیهقی پرداخته
اما تا حال، برای پوشاک و کارکردهای آن   استبررسی تاریخ پوشاک ایرانیان پرداخته

    است.در تاریخ بیهقی، تحقیق مستقلی صورت نگرفته
 ترورت انجام ت قيق .9-3

آن ممکن خواهد شد و تاریخ بخشی از شناخت هر قوم و ملتی از طریق شناخت تاریخ 
.... پوشاک در ادوار گهشته همواره در حال ها وآیین، زبان ،فرهنگاست از ای مجموعه

دستگاه عریپ و طویل است. در تغییر بوده و متناسن با نیازهای جامعه به پیش رفته
خاصی  اهمیّتپوشاک از  آید،هایی شبیه تاریخ بیهقی برمیآن گونه که از تاریخغزنویان 

قی بارها در تاریخ خود با ت کیدها و تکرارای خاصی به این که بیهطوریبه  برخوردار بوده
ۀ تاریخی ما را نه تنها با فرهنگ است. تحقیق پیرامون پوشاک در یک دورنکته اشاره کرده
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آن را الت پوشاک وکارکردهای مختلف ، بلکه دگردیسی و تحوّکندآشنا میآن جامعه 
 دهد.به ما نشان می در طول زمان نیز
 
 برر ی . ب ث و0

خوریم که بیهقی، مانند یک طراح در تاریخ بیهقی به موارد زیادی از پوشاک برمی
است. پوشاک، به جزئیات آن پرداخته و اغلن پوشاک مورد استفادۀ آن دوره را شرح داده

-  بهباالیی برخوردار بود اهمیّتها، از غزنویان، به مانند سایر دوره ۀپوشاک در دور

ها و هدایایی که به است و در تمامی خلعته، کمتر از زر و سیم نبودهکه بهای جامطوری
کرد. هدف بیهقی، از ذکر جزئیات جامه نقش بسزایی را ایفا می ،دادندافراد مختلف می

دنبال ذکر نکته دیگری ، بلکه بطی به پوشاک نداردرگاه ذکر مواردی است که پوشاک، 
 . استهآمدآن هایی از است که در ادامه نمونه

 ها و پو اکموا بت .9- 0

است که پوشاک، در آن نقش مهمّی ایفا های مختلفی آمدهدر تاریخ بیهقی، مناسبت 
ها با ت کید بر پوشاک هر قسمت، شرح داده کرد. در ذیل، تعدادی از آن مناسبتمی
                          است: شده
 عرو ی و پو اک .9- 9- 0

پوشاندند و کاله داماد نیز، قبا و جامۀ سیاه، به داماد می غزنویان ،بیهقیمتن تاریخ  مطابق
که در باب ازدواج امیر به جواهرات و مروارید بود  چنان شدهچهار پر زر و آراسته

  است:مردانشاه با دختر بگتغدی، آمده
د دینار و درهم روانه ش و امیر مردانشاه را به کوشکِ ساالر بگتغدی آوردند و عقدِ نکاح آنجا کردند و

و کالهی چهار پر زر بر  یاه پوشانیدند موشَّح به مرواریدو امیر مردانشاه را قبایِ دیبای س سویِ هرکسی

نعلِ زَر  ،مرصّع به جواهر و کمر بر میانِ او بست همه مکلّل به جواهر، و اسبی بود سخت قیمتی ،سر  نهاد

و ده غالم ترک با اسن و ساز و خادمی و ده هزار دینار و صد  زین در زرگرفته و استام به جواهرزده و 

 (777: 1399. )بیهقیپارۀ جامۀ قیمتی از هر رنگی

شد که به جامۀ دامادی، بعد از عقد نیز، هدایایی از طرف پدر عروس، به داماد، داده می 
است. هاست. در تاریخ بیهقی از جامۀ دامادی خداوندزاده صحبت به میان آمدمعروف بوده

بگتغدی، ازدواج  -فرزند سلطان مسعود، با دختر حاجن بزرگ -شاه زمانی که امیر مردان
دربارۀ لباس عروس و  دلیل اینکه ید(. شا777دامادی، به او اهدا گردید )همان:  ۀکرد، جام
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گ ایرانیان باشد که ، فرهنآمدهبه طور کلی لباس زبان اطالعات کمتری در تاریخ بیهقی 
 دانستند.به پوشاکش را هم طبق عرف چندان جایز نمی توجّهدرونی و زن را ان

 عزادارج و پو اک. 0 -9 -0

زمانی که سلطان محمود  .پوشیدندردا و دستار سپید، می ،در مراسم تعزیت ملکانه، قبا
برای مراسم عزاداری پدر ، سه روز عزای عمومی اعالم  امیرمسعود ،غزنوی، از دنیا رفت

 .اطرافیانش با عمامه و قبای سفید به نشانۀ عزا، در این مراسم شرکت کردند کرد و خود و
و امیر دیگر روز بار داد با قبا »رسم در بعضی از نقاط پا بر جاست.  در کشور ما نیز هنوز این

و ردائی و دستاری سپید، و همه اعیان و مقدّمان و اصنافِ لشکر به خدمت آمدند، سپیدها 
رسم داشته آمد، چنانکه همگان ه زع بود. سه روز تعزیتی ملکانه بپوشیده و بسیار ج

 .(17)همان:  بپسندیدند
 ،«القادر باهلل»داشتند. وقتی که عالوه بر پوشیدن لباس سفید، دستار را نیز از سر بر می

فوت کرد، مسعود غزنوی دستار خود را از سر  برداشت و جامۀ سفید  ،خلیفه عباسی
 (.28: 1363ی،اپوشید )شبانکاره

  بيمارج و پو اک. 3 -9 -0

انداختند. زمانی که کشتی سلطان بندی از کافور، بر گردن بیمار میهنگام بیماری، گردن
. مسعود در رود هیرمند، شکسته شد، سلطان در داخل آب افتاد و غالمان، او را نجات دادند

، جهت برطرف کردن تن و استطور که بیهقی نقل کردهاو به تن باالیی دچار شد، همان
های کتانی، بستری کردند و بیماری سلطان مسعود، او را در اطاقی تاریک، با پرده

بندی از کافور، بر گردن او آویختند. هنگامی که یکی از خادمان سلطان به نام گردن
آغاچی، ابوالفضل بیهقی را به حضور سلطان دعوت کرد، بیهقی سلطان را چنین می بیند. 

هایِ کتّان آویخته و..... امیر را یافتم آنجا بر ریک کرده و پردهرفتم یافتم خانه تا پیش»
نَقه در گردن، عِقدی همه کافور، بوالعالء طبین آنجا زیر ختخت نشسته، پیراهن توزی  و مِ

 (.708: 1399، )بیهقی« تخت نشسته دیدم
  مجازات و پو اک. 0-9-8

هایش را از دادند تا لباسدار کنند  نخست دستور می که قصد داشتند، مجرمی را برزمانی
(. از دیگر موارد، 126مان: طور که حسنک وزیر را بردار کردند )هتن بیرون آورد، همان

ریا  را دستگیر کردند، هم بود. هنگامی که امتّ ،آوردن کفشکردن تن و از پای دربرهنه
طاهر بن(. مظفر773و 774مودند )همان: او را در آوردند و سپس قبایش را بازن ابتدا موزۀ

همین خاطر، به ،که عامل فوشنج، یکی از شهرهای خوارزم بود، ظلمی را مرتکن شد
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دستار  در گردن کند و سر و پای برهنه تا به غزنین پیاده »سلطان محمود، دستور داد تا 
 (. 67و  61: 1363ای، )شبانکاره« بیاورد

ت دیگران، و عبر سلطان برای تنبیه او د،داطان انجام میاگر فردی خیانتی نسبت به سل
که سلطان محمدخوارزمشاه در جنگ با مغوالن در اصفهان چنان بست می مقنعه برسر آن

شکست خورد و گریخت، پس از خروج مغوالن « غیاث الدین»واسطه خیانت برادر خود به
کاران مقنعه گهاشتند. ر خیانتاز اصفهان و بازگشت سلطان محمد، او دستور داد تا برس

)همان. « کسانی را که در آن جنگ نامردی و غدر کرده بودند بگرفت و مقنعه برسر کرد»
147 .) 

دار  بر»شد. بیهقی در ذکر ها، استفاده میبرداشتن دستار از سر، نیز، مانند دیگر تنبیه
و جُبّه و  های اِزار را ببستبند استوار کرد و پایچهو اِزار»است: ، آورده«کردن حسنک وزیر

، پا و (. عقابین بستن به دست126:1399)بیهقی،« پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار
(. شاهان سلجوقی، وقتی فردی را 173گردن افراد، موقع شال  زدن نیز مرسوم بود )همان:

ارسالن،  ولی سلطان آلن ،کردندبندگی در گو  اسیر می ۀآوردند، حلقبه اسارت در می
از ایشان یکی »به جای حلقه، نعل اسن در گو  یکی از امرای خود، به نام بیشکین کرد. 

  (.437:1367مستوفی، « ) بیشگین بود، بجای حلقۀ بندگی نعل اسن در گو  او کرد
 هديم و پو اک. 0-9-7

 .ندکپوشاک، نقش مهمی را ایفا می، استاز میان هدایای که در تاریخ بیهقی، ذکر شده
شد، حرفی از لباس و جامه و کمر به طور کلی، در هر هدیه یا خلعتی که به کسی داده می

است. هنگامی که خلیفه، رسولی را برای بیعت گرفتن، نزد سلطان مسعود و... به میان آمده
فرستاد، سلطان مسعود، زمان بازگشت رسول، هدایای ارزشمندی را برای خود رسول و 

امیر گفت، خلیفه را چه باید فرستاد؟ احمد گفت: بیست هزار من نیل » خلیفه ترتین داد:
است، خاصَّه را و پنج هزار من حاشیت درگاه را، و... خداوند زیادت دیگر چه رسم رفته

-787: 1399)بیهقی، « فرماید از جامه و جواهر و عطر؟... امیر گفت: سخت صواب آمد
783.)  

، خاتون ارسالن از ز هدایا بودند. هرسالی ائقیمت، جزانواع دیباهای گرانِ و هادستار
بها از او فرستاد و امیرمحمود نیز با هدایای گرانای برای امیر محمود میترکستان هدیه

است که انعام و هدیه را پس از آوردن گونه مرسوم بودهاین .(771کرد. )همان: تشکر می
دار  خزینه»بردند. گرفت، میعام را میبه خانه کسی که ان  داشتند ودر مجلس، برمی

« و پس برداشتند ای پنج هزار درهمبیامد و پنج تا جامۀ مرتفع قیمتی پیشِ من نهادند و کیسه
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(. گویا در عصر غوریان امیران رسم داشتند برای هدیه دادن از یک دستوانۀ زر 136)همان: 
، 1/ تبدیل به کمر شد )جوزجانیو بعدها این دستوانه  دو مرصّع به جواهر استفاده کنن

1343  :37) 
علی مانک، یکی از کدخدایان غزنین بوده و او عادت داشت که هر ساله، آچارها و  
زمانی که امیرمسعود به غزنین  .بفرستد  علیه اهللهای نیکویی برای امیر محمود رحمهکامه

چون تخت ملک »اد هایی فرستآمد و به ملک پدر دست یافت، علی مانک برای او هدیه
رشتِ آچار بسیار و کرباسها از دست، مانک آمد، از بلخ به غزنین به امیر مسعود رسید

(. الزم به ذکر است که این نوع رسوم تحت 119: 1399)بیهقی، « آوردزنان پیش پارسا
ت ثیر روابح سیاسی و نشانه پیوستگی و همبستگی میان خلیفه و سلطان و نیز میان سلطان با 

 مرای محلی بود.ا

 خلعت و پو اک. 0-9-6

وفور، در تاریخ بیهقی، ذکر است که بهبوده دادن خلعت ،یکی از رسوم درباری غزنویان
بخشی مورد بحث این پژوهش نیست، اما چون است. گرچه رسم خلعت و خلعتشده

شی و پواست، مواردی از آداب خلعتبوده ها و پوشاکجامه خلعت، بیشتر، شامل انواع
پوشی در تاریخ بیهقی نک. سبزعلیپور، شود )برای رسم خلعتانواع آن در ذیل، ذکر می

1393.) 
 پو یآداب خلعت.9 -6 -9 -0

که با بررسی این آداب، به ارز  و احترامی که  پوشی، آدابی داشتدر آن زمان خلعت
اس یا جامه بریم. گرچه خلعت به شکل خاصی از لبمیبرای پوشاک، قایل بودند، پی 

بلکه شامل موارد سیاسی و  ،نداشت اهمیّتتنها از نظر پوشاک  ، اما خلعتشداطال  می
 شود:آنها اشاره میشد. در ذیل به چند نمونه از حکومتی هم می

 انتخاب وقت موا م براج پو يدن خلعت. 0-9-6-9-9

 ،اجه احمدپوشی خوانتخاب وقت مناسن یکی از آداب خلعت پوشیدن بود. در خلعت  
امیر اشارت کرد سوی حاجن بِلکاتگین که مقدم حاجبان بود تا »است که وردهآبیهقی 

و خواجه برخاست و به  جه گرفتاآمد و بازوی خوخانه بَرَد. وی پیشتر خواجه را به جامه
فلک  منجّمخانه رفت و تا نزدیک چاشتگاه همی ماند که طالعی نهاده بود جاسوس جامه

  (.44: 1399)بیهقی: « ن راخلعت پوشانید
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 پو یا ت مام قبل از خلعت. 0-9-6-9-9

کرد و سپس خواست، خلعت بپوشد، ابتد باید به گرمابه رفته، استحمام میشخصی که می
خواست، خلعتی را پوشید. سلطان مسعود، زمانی که میرفت و خلعت میخانه میبه جامه

رستاده بودند، ابتدا به گرمابه رفت و سپس بپوشد که از طرف رسول خلیفه، برای او ف
 (.41)همان: « و جامه بگردانید سلطان برخاست و به گرمابه رفت»خلعت پوشید. 

 پو یبر روج م لی قرارگرآتن و رو بم قبلم ايستادن در موقع خلعت  .0-9-6-9-3

گهارد. ایستاد و دو رکعت نماز میپوشی ابتدا رو به قبله میسلطان مسعود، موقع خلعت
امیر از تخت به زیر آمد و مصلّی باز افگندند... امیر مسعود خلعت پوشید و دو رکعت نماز »

    (.40)همان: « کرد
 انواع خلعت .0-9-6-0

از  ،استاشتهدهای مختلفی وجود به متن تاریخ بیهقی، خلعت توجّهدر دورۀ غزنویان با 
خلعت رسول )همان: ، (376)همان:  خلعت وزارت (،484مله: قبای خاص سلطان )همان: ج
خلعت  ،(484)همان:  حاجن بزرگ خلعت ،(147و  43(. خلعت حاجبی )همان: 41

، (742خلعت شاهانه )همان: ، (764خلعت ساالری سپاه )همان:  ،(147 وزارت )همان:
 ،(397خلعت کدخدایی )همان:  ،(637خلعت ریاست )همان:  ،(70خلعت شحنگی )همان: 

   (.23:1346مُنادمه )صابی، خلعتو   (371)همان: خلعت عارضی 
 انواع و  وس پو اک. 0-0

است و اغلن، جنس آنها را بیهقی انواع گوناگونی از پوشاک در تاریخ خود آورده
انواع پوشاک به اختصار،  ترینمهمکند. در ذیل، تعدادی از با نوع آن ذکر می  همراه
 است. آمده
  قبا .0-0-9

. گویا به استح و گشاد، در آن دوره بسیار رایج بودهاهای رنگین و مخطّپوشیدن قب   
هر( برای مسعود 477-391نویسند قادر خلیفه عباسی )می»گفتند می« دُواج»قباهای گشاد 

رنگ بود که یکی از آنها سیاه، گفتند فرستادغزنوی هفت قبای گشاد که به آنها دُواج می
« و بقیه از جنس دبیقهای کمیاب بغدادی تهیه شده بود)رنگ و نشانۀ خالفت عباسی( 

 (.771: 1381ساز،)چیت
دهند و منتسن از اشکالی که طرح نقاشی دیواره کاخ سلطان محمود غزنوی را نشان می  

ها تمام افرادی که در آن نقاشی د کهآیچنین به دست می ،دششم هجری هستن ۀبه سد
اند و روی آستین آنها، نقش یک بازوبندی حک پوشیده اند، قبایی از نوع جلو بازایستاده
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قبای سقالطون بغدادی  نیز دارای انواعی بودند: قباها .(730:1348، )ضیاپوراستشده
قبای دیبای  ،(720قبای لعل )همان:  ،(148قبای سیاه )همان:  ،(147: 1399)بیهقی، 

 ،(477دیبای تستری )همان: قبای  ،(444قبای روباه سرخ )همان:  ،(792شوشتری )همان: 
          (.188قبای عتابی )همان:  و (207قبای زرّین )همان:

 و کمربود د تار. 0-0-0
داشتن دستار در جامعۀ قدیم، نشان مردانگی و بزرگی بود و بزرگان معموالی دستار 

: 1399است: دستار نیشابوری یا قاینی )بیهقی، سه نوع آن در متن بیهقی آمده بستند.می
کمربند که معموالی شالی  (.207( و دستار قصن )همان: 700و188(. دستار خز )همان: 146

ها د و در تاریخ بیهقی، به انواع آنبستننسبتا یپهن و بلند بوده، روی قبا به کمر می
طور اند. اینی طال، نقره و فیروزه مزیّن شدهوسیله خوریم  از جمله، کمرهایی که بهبرمی
بلکه معیاری برای آن  ،که هرکسی بتواند از انواع کمرها، به دور کمر خود ببندد نبوده

دارد: کمر هزارمثقالی طال  انواعی پوشاک اقسام دیگر . کمربند هم، ماننداستهوجود داشت
کمرهای مرصّع به ، (149)همان: کمرزر هفتصدگانی ،(147:1399)بیهقی،  پیروزه يا

( و کمر 133)همان:  کمرشکاری ،کمر )همان(زرین سیمین و ،(799)همان:  جواهر
 (.792)همان:  معالیقده
  عمامم و تاج. 0-0-3

بن یوسف -پسر محمود، عم خود ،استفاده از عمامه، در گهشته، بسیار مرسوم بود. محمد
خواست، در سرای خود، در غزنه،  که اوو همین را به فرماندهی سپاه، تعیین نمودسبکتگین 
: 16ج  1371ا  از سر بیفتاد، و مردم آن را به فال بد بگرفتند )ابن اثیر،د، عمامهسوار شو

، که در قسمت گهاشتشکل و بزرگ بر سر میای(. آلن ارسالن یک عمامه دایره113
قرار داشت که  ایجلوی آن نگینی به شکل گل، تعبیه شده بود. در قسمت انتهایی نیز جقه

رسیدند یا (. زمانی که به خدمت بزرگی می94: 1337یشابوری،صل بود )نپرهایی به آن متّ
آمد )صابی، داشتن عمامه، یک ضرورت به حساب می ،شدندبه سرای مهمی، وارد می

1346 :76). 
بود و با جواهرات میسرپو  شاهان این دوره، تاج بوده که بیشتر از جنس طال  ترینمهم

ها و که با سلسلهقدر بلند بودهغزنوی، آنشد. تاج سلطان مسعود گوناگون، تزیین می
داد. گهاشتن تاج بر و این تاج را روی کاله خود قرار می استهشدعمودهایی استوار می

ها و عمودها آن از تاج بر سر رنجی نبود که سلسله»است. امیران، متداول بوده  باالی کاله
(. گویا عمامه را نیز پس 743، 1399ی،)بیهق« داشت و بر زبرِ کاله پادشاه بودرا استوار می



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

177 

این عمامه » است:پوشی امیر مسعود آمدهچنان که در باب خلعت کردند از تاج، بر سر می
به دستِ ناصرِ دین آید و  یبرین طعمامه دست بستۀ ماست، تا  که پیش آوردند و شمشیر،
 (. 377)همان: « وی بر سر نهد پس از تاج

ن مسعود، زمانی که ساخت عمارت کوشک نو به پایان گهاری سلطادر مراسم تاج
که آراسته به جواهرات بود و بعد از آن  برایش ساخته بودندینی رسید، گویا یک تخت زرّ

واسطه زنجیرهایی از ین هفتاد منی را نیز بهیک تاج زرّ ،که تخت را وارد کوشک نو کردند
ود، بر روی تخت خود نشت، آن طال بر باالی آن تخت آویختند و زمانی که سلطان مسع

تاجی که از هفتاد من طالی خالد، تشکیل شده بود   تاج را نیز، روی سر گهاشت
دادند. بیهقی، پس (. در جهیزیه عروس، همراه سایر وسایل، تاج نیز می21: 1391)گردیزی،

بیند ا میاز مرگ امیرمسعود و امیر مردانشاه، لیست جهیزیه دختر بگتغدی، با امیر مردانشاه ر
آن نسخت دیدم به تعجن بماندم که خود کسی آن تواند ساخت. یک دو چیز »آورد: و می

(. 776: 1399)بیهقی، « بگویم: چهار تاج زریّن مرصّع به جواهر و بیست طبق زریّن میوه
ای را برسر بایست دستار یا عمامهگهاری، میاست که سلطان پس از تاجمرسوم بوده

 (.                                                                                     377: 1399شد )بیهقی، دست خلیفه بسته می گهاشت که بهمی
  کاله.0-0-8

در این دوره شاهان برای سرپو  خود عالوه بر تاج و عمامه، از کاله نیز، استفاده 
مانده، چنین روایت شده که : دور غزنوی باقیای که از دورۀ در کلیله و دمنه»کردند می

و بر دور کاله  استیان آن قبۀ بزرگی قرار داشتهکاله شاه یا شاهزاده از پوست بوده و بر م
« ندیمان نیز پوست دوخته شده بود و خطوطی از محیح به مرکز آن رسم کرده بودند

از پوست، در پوشاک  آید،یلیله و دمنه برمکه از کتاب ک گونه(. آن20: 1324)شهشهانی، 
در این نکته نشده و  توجّهگویا مساز شد  اما چیتاستفاده میآن دوره، مخصوصای، کاله 

های پلنگ و ببر در دربار غزنویان ما با پوست: »استدهآورکتاب تاریخ پوشاک ایرانیان 
یابیم و ظاهرای این یای از به کاربردن این پوستها در تهیۀ لباس نماما نشانه، شویمروبرو می
از، س)چیت« برندها را بیشتر برای گستراندن یا آویختن در کف تاالرها به کار میپوست

(، کاله 148: 1399کاله انواع گوناگونی داشت: کاله دوشاخ )بیهقی، (.771:1328
(، کاله 76: 1337(، کاله زرّین )نیشابوری، 64)همان:  (، کاله ساده744چهارپر)همان: 

  (.746)همان:  کژکاله ترکمانی و (791: 1ج1347ر )جوزجانی، جوا
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بایستی با می ،جا آورند خواستند آیین خدمت، را بهرفتند و میکسانی که نزد خلیفه می  
و در هوای سرد و  داشتمیهایشان، بوی خوشی و لباس شدندمیهای پاکیزه، وارد جامه

پنبه میان جبّه  ،به همین دلیل بود هایشان، ظاهر نوجه، عر ، روی لباس هوای گرم به هیچ
 (،160: 1399، زرد مَرغُزی )بیهقی ۀه انواعی دارد: جبّ(. جب73ّ: 1346صابی،دادند )قرار می

 (. 700و188همان: ) سبز عتابی ۀجبّ و( 123رنگ )همان:  خیری ۀجبّ ۀ بُنداری )همان(،جبّ
                                                                                      طَيلسان.0-0-6

طیلسان  .هااندازند و بعضی اوقات فقح روی شانهها میای که روی سرو شانهپردۀ ساده»   
(. طیلسان را معموالی از 763: 1378لباس اهل فقر یا استادان فقه و علوم الهی است )دزی، 

من اسن تاختن گرفتم » است.کردند که در شن درخشان بودهربافت تهیه میهای زپارچه
)بیهقی، « چنان که ندانستم که بر زمینم یا در آسمان، طیلسان از من جدا شده و من آگاه نه

داران اما مرتبه»(. در دوران خالفت عباسی هر کسی اجازه پوشیدن طیلسان را نداشت: 163
حق دارد  ،میان ایشان برای کار قضا و داوری تعیین شده باشدعباسی... تنها اگر کسی از 

 (.68:1346)صابی، « طیلسان بپوشد
 انگشترج. 0-0-5

کردند و با آن در قدیم معموالی نام، لقن یا کلمۀ مقدسی را روی انگشتری حک می  
هقی، زدند. دو نوع انگشتری در تاریخ بیهای دولتی و حکومتی مهر میها و فرمانروی نامه

است: یکی انگشتری ملک و هایی داشتهوجود دارد که مانند سایر اقسام پوشاک، کاربرد
آن، مهر  باها را همان چیزی است که فرمانر انگشتری زنهار. انگشتری ملک، دیگ
انگشتری ملک، مهر شده بود در  باای که نامه ند و نام سلطان روی آن حک شده وکردمی

امیر گفت »است. پوشی بوسهلِ حمدوی آمدهاست. در خلعتحکم فرمان سلطان بوده
ی نام سلطان بر وی نبشته، به بوسهل داد و گفت این انگشتریِ او انگشتری« مبارک باد»

  (.393: 1399)بیهقی، « ها بر مثالِ تو کار بایدمملکتِ عرا  است... و پس از فرمان
از آزار و اذیت  ،را در دست داشتکه اگر کسی انگشتر امیر چنان بود انگشتری زنهار 

 سلطان مشغول دل»است. دیگران، در امان بوده و انگشتری امان، یک نوع مجوز عبور بوده

درین میانه عبدوس را بخواند و انگشتریِ خویش بدو داد و امانی به خحّ خود نبشت و پیغام 
 است:تر، اشاره کرده(. حافظ در این شعر خود به کاربرد هر دو نوع انگش778)همان: « داد

  از لعل تو گر یابم انگشتری زنهرار 
 

 باشد صد ملک سلیمانم در زیر نگین 
 

 (.100: 1366،حافظ)  
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شد و انگشتوانه نیز معموالی برای محافظت از انگشت، در مقابل سوزن خیاطی استفاده می 
قدیم وقتی  درند. گهاشتند تا انگشت، آسین نبیهنگام تیراندازی، آن را در انگشت میگاه 
رسان دهنده به همراه پیامچیزهایی از پیغام خواستند برای کسی پیغامی بفرستند،می
فرستادند تا صحت و درستی پیام اثبات گردد. در مثال زیر، امیر از محل جنگ، می

روز »باشد. فرستد تا درباریان مطمئن شوند که خبر فتح، درست میانگشتوانه خود را می
االولی سه غالمِ سرایی رسیدند به بشارتِ فتح، چاشتگاه ده روز گهشته از جمادی شنبهسه

انگشتوانۀ امیر به نشان بیاوردند که از جنگ جای فرستاده بود... انگشتوانه را به ساالرِ 
     (.473: 1399)بیهقی، « حاجن بگتغدی دادند، بستد و بوسه داد ،غالمان سرایی

 غزنويان ةپو اک در دور اهميّت.3-0

. بیهقی در بسیاری از موارد، این استاهمیّت باالیی داشتهپوشاک در روزگار بیهقی،    
پوشاک همین بس که پوشاک و جامه، در  اهمیّتدر  .استموضوع را به نحوی بیان کرده

جامه در  اهمیّتخانه، گواه دیگری بر (. داشتن جامه136است )همان: دار بودهدست خزینه
دادند. هر قرار می  های دوخته و ندوخته راای که در آن، جامهخانهان است. جامهآن دور

خانه او را به جامه ،گرفترسید و یا انعامی را باید میزمان فردی، به مقام و منصبی می
 کرد. دار، خلعت مناسن را به او عطا مین کار، یعنی جامهآبردند و مسئول می

دار که بود. و شغل جامه اهمیّتداری سلطانی دیوانی پر ست که دیوان جامهاز تمام این شواهد پیدا

خانه در میدان نبرد را بسیار جدی وظیفه ای سنگین بود. از دست دادن جامه معموالی به عهدۀ غالمی بود،

غالمانی که بیشتر مورد التفات  .گرفتند در کنار این شغل برخی مشاغل مهم دیگر نیز وجود داشتمی

دار سلطان و چتردار که چتر تشریفاتی سلطان را نظیر سالح ،لطان بودند ممکن بود بدان نایل شوندس

   (107:7736)باسورث،  .کردحمل می

نام سلطان را روی  معموالی کسانی که با شغل تهیۀ جامه و پوشاک سروکاری داشتند،
کردند  گویا این کار، می انداختند و تزئینها، میها، یرا  و تزئینات جامهحاشیه لباس

طور که در دربار از زر، همان نمود.تر میحکمرانی سلطان را بر مردم سرزمینش، محکم
کردند برداری میکردند، از جامه نیز، لیستبرداری میها صورتسیم، جواهرات و سکه

رز  و کردند. چون ا(. موقع مصادرۀ اموال، جامه را نیز، مصادره می779: 1399)بیهقی، 
    (.776: 17ج 1371اثیر، بهای بسیاری داشت )ابن
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نمدی، گرز، کمان، شمشیر،  ۀها، قبای مُلحم، عمامه توزی، موزمعموالی در جنگ   
نیمتنۀ زرهی به تن »کردند. سربازان غزنوی قالجور )شمشیر بلند خمیده(  و... استفاده می

گرفتند و به تعبیر فخر بدست می ،سپرهایی که روکش پوستی یا فلزی داشتکردند و می
تشکیل خطی استوار دهند سواره نظام سپاه، مسلح به « چون حصاری»توانستند مدبر می

کمان، تبرزرین، گرز، نیزه، شمشیر و قالجور بودند... نقو  دیوارهای لشکری بازار به نظر 
: 7736)باسورث، « دهند که گرز بر شانه دارندنشان میرسد که غالمان شاهی غزنوی را می
(. گویا هرکدام از سالطین غزنوی در استفاده از سالح خاصّی، تبحّر داشتند و از انواع 118

جنگید. محمود در سبکتگین با شمشیر، کمان و قالجور می»کردند. ابزار جنگی استفاده می
برد و مسعود گرز. محمد شمشیر بکار می به کاربردن کمان و شمشیر سرآمد دیگران بود،

گویند پیکانی نو اختراع کرده بود، فرخزاد در تبرزین ... مودود، تیراندازی چابک بود و می
شد. )همان(. کمان و کمند نیز استفاده می« مهارت داشت. و ابراهیم در شمشیر و کمان...

مسعود، در نبرد با ترکمنان در  بینیم که سپاهیان محمود در جنگ با هندیان و لشکریانمی»
 (.170)همان: « برندخراسان کمند به کار می

 مشاغل و پو اک  .0-7
خود  ۀمشاغل مختلف، پوشاک متفاوتی داشتند. افراد هر پوشاکی را مطابق میل و سلیق

در این بخش، به پوشاک تعدادی از مشاغل دورۀ غزنویان که حائز  توانستند بپوشند.نمی
آنها پردازیم. یکی از است، میهای دیگر، به آن اشاره نشدهو در قسمت است اهمیّت

مخصوصی داشتند که  ۀپوشاک بازرگانان است. بر طبق متن تاریخ بیهقی، بازرگانان، جام
فضل گفت صواب آمد، چه فرماید؟ گفت بازگرد و دو خَرِ »شدند. آن شناخته می ۀبه وسیل

هزار دینار زر، و جامۀ بازرگانان پو  و نمازِ  مصری راست کن و دو کیسه در هر یکی
 (. 717: 1399)بیهقی،« خفتن نزدیک من با  تا بگویم چه باید کرد

مخصوصی  ۀها، جامها هستند. پیکپیکان یا پیک ،از مشاغلی دیگر که ذکرشان رفته
شد می توجّهم دید،شدند و کسی که آنها را میمیی آن، شناخته پوشیدند، که به وسیلهمی

اند و نامۀ دو مرد پیک راست کردند با جامۀ پیکان که از بغداد آمده»که پیک هستند: 
(. 126همان: « )خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت

 ،امیر مردانشاه را قبایِ دیبای سیاه پوشانیدند»امیران و بزرگان نیز پوشاک خاصی داشتند. 
 و کالهی چهار پر زر بر سر  نهاد. مرصّع به جواهر و کمر بر میانِ او مروارید به موشَّح
(. در دربار غزنوی، غالمان نیز پوشاک خاصی 777: همان« )همه مکلّل به جواهر ،بست
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دارند. آرایش نظامی غالمان دربار سلطان محمود، گواه این ادعا است. آرایش نظامی که 
زرین در یک طرف و در طرف دیگر چهارپر و با گُرز  در آن، دو هزار غالم با کاله

 (.                            730:1ج1347هزار غالمِ دیگر با کاله دوپر و با گرزهای سیمین بودند )جوزجانی، دو
 ها و پو اکآيين.0-6

 است.رنگ بودهی و اجتماعی آن دوران، بسیار، پرهای دیننقش پوشاک، در آیین
برای  ،دامهغزنوی وجود دارد که در ا ۀدی در مورد پوشاک، در دورهای زیاآیین

 : استبسنده شده آنهابه ذکر چند مورد از  ،جلوگیری از اطناب
پوشیدند و : مقام های باالدست، لباس و کفش سیاه میپوشی برای صاحن منصبانسیاه

داد و ا انجام میکسی که خالف این کار ربند و شمشیر، آدابی داشتند و هردر بستن کمر
که بیهقی در موارد زیادی، طوریبه  شد. قبای سیاه حاجبان بسیار معروف بودهمجازات می

 ،خانه بردندداران پنج تن را به جامهسیاه. »کندیاد می« سیاه داران»از حاجبان به عنوان 
)همان: « شاندندساالر خواستند و برنداران اسن سپاهسیاه(. »18)بیهقی، « خلعتها پوشانیدند

 است: شاه صحبت کردهدر جایی دیگر بیهقی از قبای دیبای سیاه امیر مردان .(31
ینار و درهم روانه و امیر مردانشاه را به کوشکِ ساالر بگتغدی آوردند و عقدِ نکاح آنجا کردند و د

و کالهی چهار پر  ریده مرواموشَّح ب ،و امیر مردانشاه را قبایِ دیبای سیاه پوشانیدند شد سویِ هرکسی

 ،و اسبی بود سخت قیمتی میانِ اوبست همه مکلّل به جواهر زر بر سر  نهاد. مرصّع به جواهر و کمر بر

نعلِ زَر زده و زین در زرگرفته و استام به جواهر، و ده غالم ترک با اسن و ساز و خادمی و ده هزار 

  (777 :1399قی)بیه .دینار و صد پارۀ جامۀ قیمتی از هر رنگی

: پوشیدن مرقع آن قدر، مبارک کردنپوشی و مراسم توبهعنمازخواندن موقعِ مُرقّ
از »خواندند، سپس جامه را می پوشیدند. است که قبل از پوشیدن آن، اوّل نماز میبوده

ع و مراسم توبه های ویژۀ صوفیان، دو رکعت نماز است که موقع پوشیدن مرقّتجمله سنّ
ی باز افگندند که امیر از تخت به زیر آمد و مصلّ(. »144: 1391وزی، ج)ابن« خوانندمی

مسعود خلعت پوشید و دو رکعت نماز کرد و بود. امیریعقوب لیث بر این جمله کرده
بوسهل زوزنی گفته بود امیر را چنان باید کرد چون خلعتها بپوشید بر جملگی والیت پدر 

 (.40 :1399)بیهقی،« از دست خلیفه
شد. زمانی که ع به هرکسی داده نمیپوشیدن قبای مرصّ ۀ: اجازپوشی برای سلطنتمرصّع

محمود پسر سلطان محمد، در عرا  فردی معتبر بود، سلطان سنجر وارد عرا  شد و محمود 
 ،طلبی از عمویش منجر شدبه جنگ با عمویش رفت و شکست خورد و کار  به پوز 

عرا  را به او بخشید و همه چیز به او اهداء  سپس سلطان سنجر او را عفو کرد و سلطنت
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سلطان سلطنت عرا  به وی ارزانی داشت به نیابت خود و »کرد، جز پوشیدن قبای مرصّع 
ع که هرچه آیین سلطنت بود همه اجازت داد که محمود در عرا  بکند به غیر از مرصّ

 (. 110: 1363ای، )شبانکاره« بپوشد
،  (28: 1363ای،ر برداشتن در مراسم عزاداری )شبانکارهدستاموارد دیگر عبارتند از: 

)بیهقی،  دادن هدایا به بستگان عروس ،(17پوشیدن در مراسم عزاداری )همان: سپید
برهنه کردن مجرم   و (48و  49: 1397کار ،سیاه دامادی )نازک ۀجام ،(713و714:1399

  .(126: 1399)بیهقی،  نهنگام بر دار کرد
 ج پو اک کارکرد ها. 0-5

کردهای پوشی است، کارپوشاک، در این دوران، غیر از کارکرد حیاتی که همان تن
 اهمیّتطور که در بخش . همانآنها کارکرد اقتصادی بودمهم دیگری نیز داشته، یکی از 

، نقش پوشاک در آن دوره، بسیار پررنگ بوده و به اندازۀ زر و سکّه ارز  گهشتجامه 
توانست رفع نیاز اگر فردی پولی نداشت با فرو  پوشاک خود میاست. اقتصادی داشته

در جنگ سلطان محمود با جیپال که شاه هند بود، محمود پیروز شد و جیپال را اسیر  کند.
برگردن  ،بندی از طال، که خیلی قیمتی بودگردن ،که جیپال دستگیر شدکردند. زمانی

جانش را به او  و گرفتندغنایم بسیاری از او  داشت که از او گرفتند و به پیش امیر بردند و
« هزار دینار زر سرخقیمت آن دویست ،عقدی گوهر برگردن جیپال بود»بخشیدند. 
 (.49: 1363ای، )شبانکاره

صوفیان توسح جامه، به تبلیغ دین خود  ، یعنیمههبی استپوشاک کارکرد دیگر 
که  بودهداده و از او خواست خ بونصرشیخ ابوسعید لباچۀ سبز خود  را به شی پرداختند.می

(. 134:7ج1362وسیله لباس، تبلیغ دین کنند )منور،ه لباسش را به والیت خود  ببرد و ب
های کند. در مراسم یا جشنسزایی ایفا میاعتقادات مههبی آن دوران، نقش ب پوشاک در

پوشاک ، ه بر موارد فو عالوشد. پوشیده می ،مههبی پوشاک مخصوص همان مجلس
انواع پوشاک و با هر توانست از هر قشری نمی ، یعنیاستکارکردهای اجتماعی هم داشته

یا غالمان و والیان، متفاوت   مند شود. لباس مردم عادی، با لباس امیرانکیفیتی بهره
های افراد، با هم است و خلعت ها، این موضوع کامالی مشهوداست. در قسمت خلعتبوده

گردید. اجتماعی افراد مشخد می ۀهای مختلف، مرتبوسیله پوشیدن پوشاکفر  دارد. به 
شد، پوشیدن آن اجباری بوده و اگر کسی خالف آن لباسی که از دارالخالفه مشخد می

شد شد. در استعمال پوشاک آدابی داشتند که اگر رعایت نمیپوشید مجازات میمی
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تان حسنک وزیر که قبول خلعت فاطمی، او را باقی بمانند، مثل داس ،توانستند در دربارنمی
 .بر دار کشید

 گفت امیر پرسید مرا از  حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و آنچه چه گویی»
ستدن از مصریان،  من درایستادم و حال حسنک و رفتن در دین و اعتقاد این مرد و خلعت

« راه شام و خلعت مصری بگرفت القری بازگشت بربه حج تا آنگاه که از مدینه به وادی
آن خلعت آن قرار گرفت که ، بر آمد شد بسیارآن آخر پس از و (. »127: 1399)بیهقی، 

، با نآن مصریاکه نزدیک امیر محمود فرستاده بودند  آن طرایفو  که حسنک استده بود
 )همان(. « رسول به بغداد فرستد تا بسوزند

توان برای پوشاک در تاریخ بیهقی ذکر کرد و میدر کنار اینها  یک کارکرد سیاسی هم 
پس از مرگ سلطان محمود، پسر   است. آن نوشتن نام پادشاه یا سلطان بر طراز جامعه

نام او را حک  ،های متداول آن عصرخواهد که بر روی طراز جامهمسعود از برادر خود می
دست خواهیم یافت.  کنند. در اینجا به ارز  و کارکرد سیاسی پوشاک در آن دوره،

برادر خلیفت ما باشد چنان که نخست بر منابر نام ما برند به شهرها و خطبه به نام ما کنند و  »
« آنگاه نام وی، ، و بر سکه و درم و دینار و طراز جامه نخست نام ما نویسندآنگاه نام وی

آید که بر می است(. از این عبارت بیهقی که از زبان مسعود غزنوی بیان شده68 همان:)
 است. نوشتن نام بر طراز جامعه همانند بردن نام بر منابر و زدن سکه

 ا تفاده ابزارج بيهقی از پو اک .0-8

ماهر و توانمند تاریخ بیهقی در بسیاری موارد، از پوشاک، به عنوان ابزار  ۀبیهقی نویسند
قالن چند سطر با استفاده بیان مفهوم و منظور سخن خود، بهره برده و مفاهیم زیادی را در 

که او را ، زمانی«بردار کردن حسنک وزیر»است. در داستان از توصیف پوشاک بیان کرده
رنگ با سیاه خیریای داشت بند، جُبَّهحسنک پیدا آمد بی»است: آوردند، آمدهبه دیوان می

ی داشت اجبه (.123: 1399)بیهقی، « ی سخت پاکیزهیگونه، و دُرّاعه و ردازد، خَلَقمی
است و در ادامه دهرنگ به معنای خاکستری رنگ بوزد: خیریرنگ و با سیاه میخیری
زد. منظور بیهقی این بود که لباس خاکستری رنگ حسنک در اثر با سیاه می :استآمده

ل شده بود و هدف به رنگ سیاه، مبدّ ،شکنجه و رنج زیادی که به او وارد کرده بودند
بلکه هدف واالتری برای بیان نوع، رنگ و  ،استع پوشش حسنک نبودهبیهقی، ذکر نو

نیز  ،درسانکه کهنه بودن لباس حسنک را می «گونهخَلَق»است. عبارت جنس پوشاک داشته
میکاییلی نو  ۀدراعه و ردایی سخت پاکیزه و موز»در عبارت نماید. یید می تحلیل فو  را ت

ه و بر روی جبّ ردا، پوششی است که معموالی ،تاسای ظرف نهفتهنیز نکته« در پای
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پوشیدند، توصیف بیهقی از پوشاک حسنک بسیار زیرکانه و مقتدرانه های دیگر میلباس
  های کثیف او ردایی پاکیزههنگام آوردن حسنک برای محاکمه، بر روی لباس .استبوده

طور، کفش نویی و همیناست پنهان بماند دهند تا عهابی که بر حسنک وارد شدهقرار می
 که در پای او بوده، گواه همین مطلن است. 

است های خود در تاریخش، نمودهاستفاده ابزاری که بیهقی، از پوشاک، برای بیان گفته  
توان به خیلی مباحث مبهم در کتاب او بسیار با ارز  است و با استفاده از تحلیل آنها می

و خالص یافتن بودلف، از دست افشین، بیهقی دوباره  پی برد. در ماجرای افشین و بودلف
افشین را دیدم » .استو باز هم برای ادای مطلن از پوشاک بهره جسته کندهنرنمایی می

( قصد بیهقی از 166)همان: « که از در درآمد با کمر و کاله من بفسردم و سخن را ببریدم
ن در شن قبل به افشین ون امیرالمومنیچ  بود  جانن بودن اوبهو کاله افشین، حق ذکر کمر
و  هتواند بودلف را به خاطر اشتباهش بکشد سپس، پشیمان گشتبود که میاجازه داده
د و او تا هر چه زودتر جلوی افشین را بگیر ه بودو فرستاد هدواد را واسطه کرداحمدبن ابی

ین هم از تغییر نظر امیر و افش هو احمد نیز موفق به این کار شد را از کشتن بودلف منع کند
بیهقی، این وضع و حالت روحی بود. هجانن نزد امیر آمدبهحق  ایمعترض بود و با قیافه

 است.هافشین را با این کلمات بسیار زیبا به تصویر کشید
م، ئقاعبداهلل منین ابوجعفر ؤمنین قادرباهلل و بر تخت نشستن امیرالمؤبعد از فوت امیر الم 

مسعود،   داد نزد امیر مسعود فرستادند و موقع آمدن رسول پیش سلطانرسولی از بغ
 تشریفات زیادی صورت پهیرفته بود:

چون صبح بدمید چهار هزار غالم سرایی در دو طرفِ سرایِ امارت به چند رسته بایستادند  دو  

و دو هزار با کاله  ر غالمی عمودی سیمینهزار با کاله دو شاخ و کمرهایِ گران ده معالیق بودند و با ه

لنگ بر میان بسته و هر غالمی کمانی و سه چوبه تیر بر بودند و کیش و شمشیر و شغا، نیم چهار پر

هایِ صفّه هو همگنان با قباهایِ دیبای شوشتری بودند و غالمی سیصد از خاصگان در رست دست

و  رهایِ به زر و عمودهایِ زرینو کمهایِ دو شاخ های فاخرتر و کالهنزدیک امیر بایستادند با جامه

لمان چند تن بودند با کمرهای مرصَّع به جواهر، و سپریی پنجاه شصت به در بداشتند در میان سرای، دی

هایِ دو شاخ و کمرِ زر بودند، و بیرونِ سرای اب با کالهداران و حُجّو همه بزرگان درگاه و والیت

شتند و لشکر بر سالح و برگستوان و جامه های دیبای گوناگون داران بایستادند و بسیار پیالن بدا مرتبه

. ها، تا رسول را در میان ایشان گهرانیده آیدها و سالحها به دو رویه بایستادند با عالمتبا عماری

   (792و799)همان: 
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هدف بیهقی از ذکر انواع کمر، کاله و لباس تنها به تصویر کشیدن، قدرت امیر مسعود، 
است بوده اهمیّتاین موضوع، برای سلطنت امیر مسعود، بسیار حایز  غداد بود، ونزد رسول ب

و این صحنه را مثل یک فیلم برای مخاطن به تصویر   و بیهقی نیز به این امر واقف بوده
 است.کشیده

در گهشته کاله، نماد سروری، قدرت و جامه بزرگان بود و قبا نیز جامۀ تنگی بود که 
تنش   کردند و برای هتک حرمت کسی، ابتدا جامه او را ازبر تن می قانو معشو پادشاهان

 ،است: اینک حاجن بزرگ  در صُفّه استدر فروگیری علی قرین آمده  جدا می کردند
کاله و موزه از وی جدا  چون به صفّه رسید، سی غالم اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و

« بودصفّم ی بردند که در پهلوی آن ابودند و در خانهکه از آنِ برادر  کرده چنان، کردند
ا ، همان، خلع سمت علی ، قبا و موزه، معنای ثانویه(. در اینجا جداکردن کاله71)همان: 

قرین بود و گویا با برادر او هم همین کار را کرده بودند. بیهقی، در فرار از دندانقان و 
نمازِ دیگر من پیش رفتم   و» :گویدو می کندتوصیفی از پوشاک خود  می ،ورود به غور

تنگ سا ،  ۀ (. منظور از موز673)همان: « با موزۀ تنگ سا  و قبایِ کهن و زمین بوسه دادم
شده بود. بیهقی در ای که چند وقت، عوض نجنگی بود و قبای کهن هم، جامه چکمۀ

و آداب و رسوم  اتگرفتن از پوشاک و ظاهر افراد به شرح درون، خلقیّمواردی با کمک
 : »استاست. در توصیف شرح حال مردم آمل، هنگام ورود امیر به آنجا، آوردهپرداخته

و افزون پانصد  االولیروز آدینه ششم جمادی دامیر به شتاب براند و به آمل رسی
م را ندیدم کداو نیکوتر و هیچ هزار مرد بیرون آمده بودند، مردمانِ پاکیزه رویششصد

(. منظور او در اینجا فقح التزام 477: 1399)بیهقی،« شَطَوی یا توزی یا تستریطیلسان بی
ای از هاست. این موارد، تنها شمّآنها به رعایت رسم و یا شرح اخال  مردمان آن ناحیه بوده

 استتوصیف بیهقی، از پوشاک، در کتابش، بوده

 
 گيرجنتيجم. 3
گیر ، بسیار چشمکندیهقی گزار  میبنان که چنقش پوشاک در دربار غزنویان آن 

است و نقش و کارکرد نمادین فراوانی دارد. تغییر شکل و رنگ پوشاک در نظر خلیفه، 
شد. ارز  و احترامی که برای شغل ترک قانون بوده و شخد خاطی مجازات می

ن هاست. دیوانی به نام دیواگواهی بر این گفته ،بودند داری در آن دوران قائلجامه
تاریخ بیهقی،  مطابق. شدنمی طاداری سلطانی وجود داشت که ریاستش به هر کسی اعجامه



 134 ...فرهنگ و کارکردهای آن ،پوشاک/ 

ۀ ها، ضربخانه در جنگرفت و از دست دادن جامهجامه جزء خزاین دربار به شمار می
  .کردناگواری به لشکر و کشور وارد می

در هر دوران، شود که، کارکرد پوشاک از برآیند مطالن ذکر شده، چنین استنباط می
چه کارکرد پوشاک و فرهنگی آن دوران قرار دارد  آنتحت ت ثیرتحوالت سیاسی، مههبی 

کند، نه نیاز جامعه، بلکه تحوالت و یا شرایح فرهنگی، دینی و سیاسی هر را مشخد می
 است.دوره
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 .جمهوری اسالمی ایران
 زوینی و قاسم غنی.ق دحمتصحیح م .ديوان حاآظ(. 1366). الدین محمدحافظ، شمس -
 : اقبال.تهران
علی هروی. تهران: بنگاه ترجمه حسین .آرهوگ البسم مسلمانان(. 1378دزی، رینهارت. ) -

 .ترجمه و نشر کتاب
پنجم  ۀنگرشی بر پوشاک ایرانیان از هزار اک ايرانيان )تاريخ پو (.1397. )رحیمی، پریچهر -

 .تهران: دانشگاه هنر .پیش از میالد تا اواخر دوره هخامنشیان(
 ۀنامپایان آداب دربارج و عقايد عاميانم در تاريخ بيهقی.(. 1393سبزعلیپور، جهاندوست. ) -

 .ارشد. دانشگاه تبریزکارشناسی
 در بخشیخلعت و خلعت به نگاهی) بخشی خلعت و خلعت. »(1397)سبزعلیپور، جهاندوست.  -

 .79 تا 76 صد، 22 شمارۀ .آار ی ادب و زبان آموزش ر د «.(تاریخ
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.تصحیح میرهاشم محدث. مجمع األنساب(. 1363بن محمد. ) علی ای، محمدبنشبانکاره -
 .تهران: سپه

 .: مدبرتهران .تاريخچم پو ش  ر در ايران(. 1324شهشهانی، سهیال. ) -
د. ترجمه . تصحیح میخائیل عوّار وم دار الخالآم(. 1346بن محسن بن ابراهیم. )صابی، هالل -

 .بنیاد فرهنگ ایران محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران:
 اهوشاهی  ةايرانيان از چهارده قرن پيش تا آغاز دور پو اک(. 1348ضیاءپور، جلیل. ) -

 .و هنرتهران: انتشارات وزارت فرهنگ  .پهلوج
 .تهران: هیرمند .تاريخ هشت هزار الم پو اک اقوام ايرانی(. 1392آسا. )، مهرغیبی -
 تهران: امیرکبیر. .. به احتمام عبدالحسین نواییتاريخ گزيده(. 1367مستوفی، حمداله. ) -
. تصحیح محمدرضا شفیعی  عيدا رارالتوحيد آی مقامات  يخ ابی(. 1362ر، محمد )منوّ -

 .ران: آگاهکدکنی، ته
 تهران: ترفند. .آئين و ر وم رايج در تاريخ بيهقی(. 1397کار، ژینوس. )نازک -
 جا[ : نشر کالله خاور.. ]بی لجوقوامم(. 1337نیشابوری، ظهیرالدین. ) -
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Weights and measurement units in Khotanese language 
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1. Introduction 

There is not much information about the weights and measurement units that 

were used by Iranian people in ancient Iran. In the surviving texts of ancient 

Iranian languages, we do not find a lot of words that refer to weighing and 

measuring, the main reason for this is the fact that economic texts and 

documents of that period are sparse. Nevertheless, we have evidences for 

weights and measurements from Avestan language (in the Avesta and the 

Avestan scattered fragments) and the Old Persian language that are found in 

the original texts (Old Persian inscriptions) or in überlieferung texts that are 

found in other languages such as Elamite and Aramaic (Elamite tablets 

found in Persepolis and Aramaic records in Egypt) and ... . Among these 

words in original Old Persian’s sources, one can mention the length unit: 

arašni- ‘cubit’ (Schmitt, 2014: p. 134) and in überlieferung sources *grīva- 

‘capacity’, bamaš ‘a measure’ and išbamia ‘a liquid measure’ (Tavernier, 

2007, p. 488, 504, 506). In the Avestan texts, there are also terms that are 

mainly used to measure length and time; among these words one can 

mention ayarǝ.drājah- ‘to the length of a day’ zānu.drājah- ‘to the length of 

a chin’ hizu.drājah- ‘to the length of the tongue’ (Bartholomae, 1904, p. 158, 

1689, 1815). 

     Given the fact that more texts remain from the middle period of Iranian 

languages, our information is a bit more about this. Among the terms used in 

the Middle Persian for weighing and measuring, we can point to these words 

                                                           

*Date received: 19/02/2017                Date accepted: 28/11/2017 

 Email:                                                majidtameh@gmail.com 

  1. Researcher at the Academy of Persian Language and Literature, Tehran, 

Iran.                                                                     

 



 139 یخُتَن زبان در یریگاندازه یواحدها و اوزان/ 

grīw ‘a grain measure’, hāsar ‘a measure of length and time’, kabīz ‘a grain 

measure’ (MacKenzie, 1986). Since there are more texts remain from 

Eastern Middle Iranian languages, the number of words of measurement and 

weighing is also greater. Of these words can be alluded in Sogdian: ’’r’ync 

‘cubit’, δrγmδnk ‘a unit of weight’, kpc, kpc’kk ‘a unit of capacity’, ywcn ‘a 

unit of length’ (Gharib, 1995) and in Chorasmian: ’wck ‘a unit of length’, 

kpcyk ‘a grain measure’ (Benzing, 1983) and in Bactrian: αγρηοι, αγρηαοι, 

αργοι all three mean ‘a grain measure’, γωνζο, γονζ both mean ‘a measure of 

straw’ (Sims-Williams, 2007). Another Eastern Middle Iranian Languages is 

Khotanese that many texts remain from that and in these texts there are many 

words that have been used to measure and to weigh. 

2. Methodology 

Contrary to other Middle Iranian languages, especially the Middle Persian, 

that scholars have more information about the words related to measurement 

and weights in them, there is no a complete and independent source for 

Khotanese language about this matter, and even a complete dictionary for 

this language has not yet been written. Therefore, the collecting and 

examining of these words related to the weights and capacity that have been 

neglected so far, in addition to examining the economic documents that have 

come out of this language are useful, to clarify the different sides of cultural 

and economic cultural life of Iranian beyond the borders of Iran, in Central 

Asia, is beneficial too. It can also be useful and helped to clarify the cultural 

and economic role of the Iranian people living in Central Asia and their 

interaction with other peoples in this region. To do this, in addition to 

Dictionary of Khotan Saka data (Bailey 1979), the data of other closed texts 

that have been studied so far, but they were not been studied by Bailey, have 

been investigated. Therefore, the data of this research is based on texts that 

have been read and translated so far. 

3. Discussion 

Khotanese language is one of the Scythian dialects; Sakas were Iranian tribes 

who lived, during two thousand years (1st century BC and 1st AD), on a vast 

territory from the Black Sea coast in the West to the frontiers of China in the 

East. The only remainders of the Old Scythian language are a few numbers 

of proper nouns, and the names of tribes and places, which were mentioned 

in the Old Persian inscriptions and literary works of Greek historians (Rezai 

Baghbidi 2009, p. 36; Oranskij, 2007, p. 93). Khotanese is one of the Middle 

Scythian languages and it is considered one of the Eastern Middle Iranian 
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languages. It is more closely related to other Eastern Middle Iranian class, 

such as Sogdian and Chorasmian than to the Western Middle Iranian 

languages. It can not be precisely said how and when this language was used 

in the territory of the Khotan kingdom, but it is likely that has been common 

used from the third century CE in Khotan kingdom (Emmerick, 2009, p. 

377). There is nothing definite about the time when this language is extinct, 

except that it would probably coincide with the conquest of the Khotan 

kingdom by the Muslims in the early 11th century CE (Ibid, p. 411). 

    Before going into the topic of discussion, it is necessary to mention the 

fact that the meaning of  ‘size, measurement’ is expressed by to words: 

pamākā- and mārā- both of the root mā- ‘to measure’ (Bailey, 1979, p. 213, 

329). To better clarify these words that used for measuring in Khotanese, 

they can be divided into two general categories: The first is the words that 

refer to weighing and capacity, the second is the words that are pertained to 

the distance: length and width. Here we look at these two categories and 

related words. 

     Words that are used to weigh different items are larger than words that 

used to the measure length and width. Some of these units have been used 

solely for the measurement of a particular substance, but others have been 

used to measure any type of solid or liquid matter. Some of these units are 

only found in later Khotanese texts, sometimes even in just one text. In this 

paper, we categorize units according to whether they are used for solids, 

liquids or other items. 

     The units have used to measure solids include a wide range of materials, 

such as cereals, eating, plants and herbal medicines, natural substances, and 

the like. In this article, we will examine these units, their use and, if it would 

be possible to mention their equivalent in other languages, such as Sanskrit, 

Tibetan, and so on. 

      In addition to solid-weighing units that have been used to measure 

liquids, several specific units have been exclusively used for measuring 

liquids. The liquids here are in addition to water any other liquid such as 

milk, syrup, nectar, extract, etc., mainly used in medical texts. 

     In spite of the fact that there are many words for weighing in Khotanese 

texts, it has not been used many words in these texts to measure length and 

width. These units cover a range of the oldest units of measurement, that is 

the human parts of the human body, to loanwords from other languages. 
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Most of these units actually have the meaning of "expanse" and "breadth", 

and then they have used to measure levels, length, width, height, and depth. 

4. Conclusion 

   Of the words have examined in this paper, it is clear that the words have 

used in the weighing of materials was more than the units used to measure 

distance. Indigenous terms used for weighing in principle have another 

meaning and due to semantic development have been used for measurement. 

Despite the fact that in the collection of religious and secular texts, the major 

part of the loanwords is from Sanskrit and Prakrit, in weighing and 

measuring borrowing of Indian languages is very small and Chinese 

loanwords overcome in this issue. Also, in terms used to measure width and 

length, there is not even an Indian loanword, and even in the translation of 

the Indian word yojana-, which is a distance unit and used in other Iranian 

languages ( such as Sogdian), has been always used an indigenous word. 

 

Keywords: Iranian languages, Khotanese, Weighing, Units of length, Units 

of Width and distance 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382 زمستانو  پاییز، چهارمو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

  گيرج در زبان خُتَویازهاوزان و واحدهاج اند

 9 دکتر مجيد طامم                                                                                                                      

                                                                                                   

 چکيده

های ایرانی باستان و میانه، دانش ما دربارۀ به سبن کم بودن متون بازمانده از زبان  
، بسیار اندک رفتهکار میگیری اوزان و واحدهای طول و عرض بههایی که برای اندازهواژه
ه از جاماندهای ایرانی میانۀ غربی، در متون دینی و غیردینی بهاما در مقایسه با زبان  است

های نسبتای زیادی در اشاره به واژه ،های ایرانی میانۀ شرقی استزبان ختنی که یکی از زبان
ای گیری مادهّگیری وجود دارد. این اوزان گاه صرفای برای اندازهاوزان و واحدهای اندازه

ها کار رفته و گاه برای توزین مواد گوناگون استفاده شده است. برخی از این واژهخاص به
های دیگر هایی از زبانواژهبومی و دارای اصل و تبار ایرانی هستند و برخی از آنها وام

های ختنی بنابر نوع موادی بندی این واژهآیند. در این نوشتار به بررسی و طبقهشمار میبه
ای هپردازیم و در موارد ممکن به اصل و تبار و معادلمی ،اندکار رفتهکه در توزین آنها به
 کنیم.های ایرانی اشاره میهای رایج منطقۀ ترکستان چین و زبانآنها در دیگر زبان

 

گیری حجم، طول و توزین، واحدهای اندازه های ایرانی، ختنی،زبان هاج کليدج:واژه
 .عرض، مسافت
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 مممقدّ.9
یج بوده گیری که پیش از اسالم در میان اقوام ایرانی رادربارۀ اوزان و واحدهای اندازه

های های ایرانی باستان واژهاطالعات چندانی در دست نیست. در متون بازمانده از زبان
لت اصلی این امر را گیری اشاره داشته باشند، عیابیم که به توزین و اندازهزیادی را نمی

ی هانماندن متون و اسناد اقتصادی از آن دوران دانست. با وجود این، از زبانتوان باقیمی
های دیگر مانند اوّل یا در متون جنبی که به زبان اوستایی و فارسی باستان، در متون دست

گیری در اختیار داریم. از جملۀ این ایالمی نوشته شده، شاهدهایی برای اوزان و اندازه
)نک: « ار ، ذراع» -arašniتوان به واحد طول اوّل فارسی باستان میها در منابع دستواژه

Schmitt, 2014: 134 ) و در منابع جنبی به*grīva- «گیری گنجایشواحد اندازه» ،bamaš 
 ,Tavernier, 2007: 488, 504)نک: « واحد وزن مایعات» išbamiaو « یک واحد وزن»

گیری هایی وجود دارد که عمدتای برای اندازهاشاره کرد. در متون اوستایی نیز واژه (506
اندازۀ به» -ayarǝ.drājahتوان به ها میاند  ازجملۀ این واژهرفتهر میکایکای طول و زمان به

به اندازۀ درازای » -hizu.drājah، «به اندازۀ درازای زنخدان» -zānu.drājah، «درازای روز
  برای آگاهی از Bartholomae, 1904, 158, 1689, 1815)نک: و... اشاره کرد « زبان

 (.1383، نک: گشتاسن ایوکاویمیی واحدهای طول در فرهنگ اوستا

است، جا ماندهنسبتای، متون بیشتری بههای ایرانی، به آنکه از دورۀ میانۀ زبان توجّهبا 
هایی که در فارسی میانه برای توزین اطالعات ما در این باره کمی بیشتر است. از جمله واژه

گیری واحد اندازه» grīwره کرد: توان اشااند به این موارد میفتهرکار گیری بهو اندازه
گیری طول  واحد واحد اندازه» hāsar، «گیری غالتسطح: جرین  واحد اندازه

 :MacKenzie, 1986)نک: « گیری غالت: کویزواحد اندازه» kabīzو « گیری زماناندازه

تعداد جا مانده، های ایرانی میانۀ شرقی متون بیشتری بهاز آنجاکه از زبان (.47 ,43 ,37
ها در سغدی گیری و سنجش نیز بیشتر است. از جملۀ این واژههای ناظر بر اندازهواژه
 ,kpc، «سنگواحد وزن: درم» δrγmδnk، «واحد طول: ار ، ذراع» r’ync’’توان به می

kpc’kk «و « واحد حجمywcn «181، 141، 10: 1324)نک: قرین « واحد طول: یوجَنه ،
گیری واحد اندازه» kpcyk، «واحد طول: وَجَن» wck’ی به ( و در خوارزم448، 187

 ,αγρηοι, αγρηαοιو در بلخی به  (Benzing, 1983: 104, 359 نک:« )غالت: کویز

αργοι  گیری غالتواحد اندازه»هر سه» ،γωνζο, γονζ  گونی: واحد »هر دو به معنی
گیری واحد اندازه» ογασ، «گیری غالت: کویزواحد اندازه» καβιζο، «گیری کاهاندازه
اشاره کرد. یکی دیگر از ( Sims-Williams, 2007: 187, 207, 219, 261)نک: « شراب
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های جا مانده و واژههای ایرانی میانۀ شرقی ختنی است که متون معتنابهی از آن بهزبان
 کار رفته است.گیری و توزین در آنها بهزیادی مربوط به اندازه

 مسئلم رح و بيان . 9-9

تبار بودند که در طول سَکاها قبایلی ایرانی های سَکایی است.ختنی یکی از گویشزبان 
دو هزار سال )هزارۀ اول  .م و هزارۀ اول میالدی( در قلمرو وسیعی از سواحل دریای سیاه 

سَکایی  کردند. تنها آثار بازمانده از زباندر غرب تا مرزهای چین در شر  زندگی می
های فارسی ها است که در کتیبهداد محدودی اسامی اشخاص، قبایل و مکانباستان تع

(. 83: 1396  اُرانسکی 36: 1399بیدی است )رضائی باغباستان و آثار مورخان یونانی آمده
های ایرانی میانۀ شرقی است و از های سَکایی میانه و در زمرۀ زبانختنی از جمله زبان

قرابت بیشتری دارد  ،یرانی میانۀ شرقی مانند سغدی و خوارزمیهای ارو با دیگر زبانهمین
توان گفت که این زبان از چه زمانی در طور دقیق نمیهای ایرانی میانۀ غربی. بهتا زبان

سرزمین ختن رواج یافته، اما به احتمال زیاد از سدۀ سوم میالدی زبانی رایج در ختن بوده 
زمان منسوخ شدن این زبان نیز به قطعیت چیزی  دربارۀ (.Emmerick, 2009: 337)است 
توان گفت جز اینکه احتماالی مقارن با فتح این سرزمین به دست مسلمانان در اوایل سدۀ نمی

 (. ibid: 411)یازده میالدی بوده است 

متونی  ،و اوایل قرن بیستم در سرزمین ختن و غارهای هزاربودا در اواخر قرن نوزدهم
کاررفته در آنها زبانی ایرانی تحقیقات بعدی مشخد گردید زبان بهکشف شد که در پی 

 hvatanau و زبان خود را -hvatanaبه آنکه در این متون این قوم خود را  توجّهاست. با
را برای این زبان برگزیدند. این متون به خح براهمی « ختنی»نام  ،اند، دانشمندانخوانده

(brāhmi) پوتی  و غالبای بر روی کاغههای(pothi) اند. نوشته شده یا بر طومارهای چینی
کلی این متون را طورگردد. بها دهم میالدی بازمیمتون به سدۀ پنجم ت تاریخ این مجموعۀ
توان به دو گروه قدیم و مت خر، و از لحا  سبک و شیوه به دو گروه ادبی از نظر زبانی می
واقع باید آنها را متون دینی نامید، آثار در م کرد. بخش عمدۀ متون ادبی کهو غیرادبی تقسی

اند. آثار غیردینی طیف وسیعی از بودایی هستند که از سنسکریت به ختنی برگردانده شده
اشعار غنایی، مکاتبه، مطایبه، مدیحه، جغرافیا، پزشکی و چندین متن دوزبانه را شامل 

ن متون، اسناد اقتصادی بر ایعالوه(. Emmerick, 1992; Maggi, 2009شود )ن.ک: می
کار رفته هایی بهای نیز از دوران مت خر این زبان در دست است که در آنها واژهتوجّهقابل 

تواند منبعی غنی برای ه و اقتصادی ساکنان ختن اشاره دارد و میکه به زندگی روزمرّ
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 ,Baileyمطالعات سیاسی و اقتصادی ختن در آن روزگار باشد )برای این متون، ن.ک: 

1968; Kumamoto, 1982; Emmerick and Vorob’ëva-Desjatovskaja, 1995.) 

 پژوهشپيشيوة . 0-9
گیری در ختنی تحقیق جامع و مستقلی وجود دربارۀ بررسی اوزان و واحدهای اندازه

ها های خود به برخی از این واژهگاه در خالل نوشتهندارد و صرفای دانشمندان این حوزه گاه
توان به دو مقالۀ اِمِریک اشاره کرد. او اند  از جملۀ این موارد میردشان اشاره کردهو کارب

به اوزانی که در این متن پزشکی  (Jīvaka-pustaka) پوستکهجیوَکهای دربارۀ در مقاله
 )نک:اشاره کرده و برخی از برابرهای هندی آنها را مشخد کرده است  ،آمده

Emmerick, 1979 )های تبتی در ختنی و واژهۀ دیگری که در آن وامو در مقال
به چند واحد توزینِ دخیل از تبتی اشاره کرده  ،در تبتی بررسی کرده را های ختنیواژهوام

مطالعاتی در جلد سوم « نیم» -hālaa(. شروو نیز در بررسی مدخل idem, 1985است )نک: 
 )نک:ن اشاره کرده است گیری و کاربردشابه چند واحد اندازه در واژگان ختنی

Emmerick and Skjærvø, 1997: 170 .) 
 پژوهش اهميّتترورت و . 3-9

ویژه فارسی میانه که دانشمندان اطالعات بیشتری ، بهای ایرانی میانهبرخالف دیگر زبان
گیری و اوزانِ آن در اختیار دارند، دربارۀ زبان ختنی هیچ های مربوط به اندازهدربارۀ واژه

ۀ کامل برای ناممستقل و کاملی در این خصوص وجود ندارد و حتی هنوز یک واژهمنبع 
های مربوط به اوزان و جای واژهرو گردآوری و بررسی یکاست  ازایناین زبان نوشته نشده

جامانده بر آنکه در بررسی متون و اسناد اقتصادی به مقادیر که تاکنون مغفول مانده، عالوه
ا است، در روشن ساختن زوایای حیات فرهنگی و اقتصادی قومی ایرانی گشاز این زبان ره

که خارج از مرزهای ایران، در منطقۀ آسیای میانه و در جوار جادۀ ابریشم، ساکن بوده نیز 
تواند مفید باشد و نقش فرهنگی و اقتصادی اقوام ایرانی ساکن در آسیای میانه و تعامل می
 ر این منطقه روشن سازد.با دیگر اقوام ساکن درا آنها 
 . ب ث و برر ی0
 اوزان و مقادير در ختوی . 0-9  

پیمانه، »پیش از ورود به بررسی اوزان ذکر این نکته الزم است که در زبان ختنی معنی 
، بیان «سنجیدن» -māهر دو از ریشۀ  ،-mārāو  -pamākāبا دو واژۀ « اندازه، سنجش

هایی که برای تر واژهبرای بررسی روشن (.Bailey, 1979: 213, 329)نک: شده است می
دستۀ  :توان تقسیم کردآنها را به دو گروه کلی می ،اندکار رفتهگیری در ختنی بهاندازه
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هایی هستند که هایی هستند که به توزین و حجم اشاره دارند، دستۀ دوم واژهواژه ،نخست
جا به بررسی این دو دسته و به مسافت و یکای طول و عرض اختصاص دارند. در این

 پردازیم.های مربوط به آنها میواژه
 واحدهاج توزين و حجم. 0-0

های مربوط به نسبت به واژه ،اندکار رفتههایی که برای توزین اقالم گوناگون بهواژه
ای گیری مادهیکای طول و عرض بیشتر هستند. برخی از این واحدها صرفای برای اندازه

ای اعم از جامد یا مایع گیری هر نوع مادهاما برخی دیگر برای اندازه ،اندرفتهکار خاص به
اند. برخی از این واحدها فقح در متون ختنی مت خر و گاه حتی فقح در یک کاربرد داشته
اند. در این نوشتار، واحدها را برحسن اینکه برای جامدات، مایعات یا سایر متن دیده شده

 کنیم.بندی میباشند طبقه کار رفتهموارد به
 گيرج  امداتواحدهاج اندازه. 0-0-9

طیف وسیعی از مواد مانند غالت،  ،کار رفتهگیری جامدات بهواحدهایی که برای اندازه  
شود. در ادامه به بررسی ها، گیاهان و داروهای گیاهی، مواد طبیعی و... را شامل میخوردنی

ها مانند ت امکان ذکر معادلشان در دیگر زباناین واحدها، کاربردشان و در صور
 پردازیم.سنسکریت، تبتی و... می

 هاج خوراکیگيرج غالت و دانمواحدهاج اندازه. 0-0-9-9

استفاده شده که ما  بسیار زیادیهای خوراکی از واحدهای گیری غالت و دانهبرای اندازه
آوریم و در موارد ممکن آنها را می در اینجا بنابر ترتین الفبایی مرسوم برای زبان ختنی

 ،کار رفتههای ایرانی که به عنوان واحد توزین بهبا آنها را در دیگر زبان ریشههای همکلمه
 کنیم.هایی را ذکر میدر پایان برای هر مورد شاهد یا مثال ،نقل کرده
kūsa-  ای عنوان واحدی براست، اما به« کوس  ظرف»این واژه در اصل به معنی
کار رفته است. واژۀ بلوچی های خوراکی و اقالم دیگر نیز بهگیری غالت، دانهاندازه

patkōs «شناختی مرتبح با نیز به لحا  ریشه« گیری خرماپیمانۀ خرما، واحدی برای اندازه
 13گندم » ganaṃ kūsa 13 … gau’si kūsa 13(. Bailey, 1979: 64همین واژه است )

 (kūsa)ده کوسه » dasau kūsa kujsa، («kūsa) کوسه 13اوَرس ... گ (kūsa)کوسه 
 ( idem, 1961: 38; 1963: 181کنجد )نک: 

Kha- کار رفته است. این کلمه برای اندازه گیری غالت و برخی از گیاهان دارویی به
که  -khāra- ،khārī̌های سنسکریت ریشه با واژهبِیلی این واژه را دارای اصل ایرانی و هم

و « ظرف»دهد این واژه در اصل به معنی داند و احتمال میمی ،هر دو واحد وزن هستند
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(. اِمریک معتقد است دربارۀ ایرانی یا idem, 1979: 70است ) -kharaشدۀ شکل کوتاه
صورت کوتاشدۀ  khaقطع چیزی گفت و اینکه توان بهاالصل بودن این واژه نمیهندی

khara- دهد که رفته، او احتمال میهمروی نیز بعید است. ،باشدkha  ختنی با واژۀ تبتی
kha «مرتبح است « بهر، بخش(Emmerik, 1985: 302 .)ganaṃ kha 6 viśa’ką̄nta 

کهه  9ارزن » ā’ysaṃ kha 8، «گندم را داد (kha)کهه  6کانته بهای ویژه» 
(kha »)نک( :Bailey, 1963: 126, 211.) 

thaṃga-  های خوراکی و داروهای در توزین دانه« مالیات»واژه عالوه بر معنی این
ای که این واحد وزن برای توزین آنها های خوارکیکار رفته است. از جمله دانهگیاهی به

است. « کشیدن» -θanjهستند. این واژه از ریشۀ « کتان»و « شاهدانه»کار رفته به
برای هر شخد کتان یک تنگه » 

(thaṃga) ( تنگه[ و برای هر شخد شاهدانه یکthaṃga( »])idem, 1961: 45.) 
pila کار رفته است. بِیلی این کاربرد است و فقح در توزین غالت بهاین واژه بسیار کم

هر دو به معنی  pēlag ،pēlaγریشه با بلوچی و هم« گونی»، «کیسه»واژه را در اصل به معنی 
 tti jsārä drrai pila haurīdä(. idem, 1979: 240داند )نک: می« پیله»و فارسی « کیسه»
 . (ibid)« دهندغله می (pila)آنها سه پیله »

است. بِیلی این واژه غالت و اقالم دیگر کاربرد داشته این واژه در توزین -
و « کشیدن» -θanjو از ریشۀ ایرانی « دنکردن، کشیوزن» -را از مادۀ فعلی 

« واحد وزن»و « سنجیدن»هر دو در معنی « سنگ»، «سنج»های فارسی ریشه با واژههم
برابر با چهار  هر  پوستکهجیوَکه(. بنابر تحریر ختنی ibid, 406)داند می

prastha-  ت برابر در سنسکری -در زبان سنسکریت است. هر  -یا یک
-Monierاند )نک: کار رفتهاست که هر دو برای توزین غالت به -prasthaبا چهار 

Williams, 1899: 134, 699 .) «( جوچهار شنگه )»  rrusa 

جو، نُه  (پانزده شنگه )» 
 (.Bailey, 1963: 386; 1969: 2/ 15: )نک« ( جوِ دوسر گرفتشنگه )

کار رفته کاربرد است و برای توزین غالت و گیاهان دارویی بهاین کلمه کم 
که واحد توزینی است « اَردب»و مرتبح با  -art(v)ā(h)*است. بِیلی این واژه را از ستاک 

 -r̥dva* صورتهاین واژه در منابع جنبی فارسی باستان ب(. idem, 1979: 477داند )می
  kuṃjsa kuṃbā śā(. Tavernier, 2007: 450)کار رفته است به« اَردب»
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nauka ārāña « اندنرم کوبیدنی ()کنجد، کتان هرکدام یک هاده »(idem, 1979: 

477.) 

 گيرج گياهان و داروهاج گياهیواحدهاج اندازه. 0-0-9-0

غالبای در  ،اندکار رفتهی گیاهان و داروهای گیاهی بهگیرواحدهای توزینی که در اندازه
با این حال برخی از این واحدها صرفای در توزین گیاهان  اند توزین غالت نیز کاربرد داشته

 اند.کار رفتهدارویی به
kaba-  این واحد وزن عالوه بر آنکه در توزین گیاهان دارویی کاربرد داشته برای
و  kâpرفته است. کُنوْ این واحد وزن را از واژۀ چینی کار میز بهگیری مایعات نیاندازه

. بِیلی با تردید برای این واحد وزن (Konow, 1941: 87)داند می« لیتردهم یکمعادل  
و مرتبح با « محفظه، ظرف» -kapa*قائل به اصلی ایرانی شده و آن را مشتق از صورت 

داند. می« کفچه )= قاشق(»، فارسی نو kapīč، فارسی میانۀ kapiθe*فارسی باستان 
(Bailey, 1979: 52 .)śau kabä sperka js ą̄’ñą̄ñä « یک کَبه(kaba-)  گیاه[ سپریکّا[
(spr̥kkā-را باید جوشاند ) »(idem, 1969: 3/ 92) 

Kha- انگور»بر غالت در توزین گیاهان دارویی ازجمله گیری عالوهاین واحد اندازه »
 («kha)کهه  2، انگور (kha)کهه  9ارزن » ā’ysaṃ kha 8, gūra kha 7است. هکاررفتبه
(idem, 1968: 93.) 

thaṃga-  رویی گیری گیاهان داهای خوراکی برای اندازهبر توزین دانهاین واحد عالوه
 hauśkyi ttrahi«. شکر»و « تربچه»است  ازجمله در توزین کاررفتهو داروهای گیاهی نیز به

śau thaṃga « تربچۀ خشک یک تنگه(thaṃga») ،śakara śau thaṃga « شکر یک
  (.thaṃga( »)Konow, 1941: 62-63, 70-71) تنگه

daṃdā-  آمده و  پوستَکهجیوَکهبنابر متون موجود، این واحد وزن فقح در متن پزشکی
ز کلمۀ سنسکریت است. کُنوْ این واژه را برگرفته ارفتهکاربه« پیاز»ر توزین گیاه صرفای د

dantaka-  از  پوستَکهجیوَکهآورده و در ترجمۀ تحریر ختنی « دندان  دانه؟»و در معنی
بِیلی  (.Konow, 1941: 23, 92)کلمۀ سنسکریت فو  در برگردان آن استفاده کرده است 

 و از ریشۀ ایرانی« الیه»داند، و احتمال داده در اصل به معنی می« واحد وزن»این کلمه را 
است به ذکر تنها یک شاهد اکتفا کرده باشد و در ذیل این مدخل« ساختن» -dam*باستان 

(Bailey, 1979: 151) در یادداشتی که دربارۀ اوزان ختنی در  (1979). اِمریک
است. د وزن یا معادل سنسکریت آن نکردهای به این واحنوشته، هیچ اشاره پوستَکهجیوَکه

 73بار دیگر در دستورالعمل یک پوستَکهجیوَکه 10رالعمل شمارۀ بر دستواین واژه عالوه 
یک از این دو مورد در متن سنسکریت معادلی برای آن نیز به کار رفته است  در هیچ
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بنابراین، تعیین میزان  واحد تعیین شده است  70مقدار آن  وجود ندارد، و در هر دو مورد
پیاز سفید بیست دندا » śīya pau baista daṃdāدقیق این واحد وزن ممکن نیست. 

(daṃdā») ،śīyä pau 20 daṃdā « پیاز سفید بیست دندا(daṃdā) » :نک(Konow, 

1941: 22-23, 34-35.) 
Pārak- شدۀ آن این واژه و صورت کوتاه pāraگیری برای اندازهgula- «ای  شکر قهوه

که مختد توزین غالت  -kharaاند. همچنین این واحد در کنار واژۀ کار رفتهبه« مالس
در توزین داروهای گیاهی نیز کاربرد داشته است. ظاهرای این واژه  -است و 

 p’rو مرتبح با واژۀ سغدی « ظرف آب؟  واحد حجم» -pālaریشه با کلمۀ سنسکریت هم
 ttaurai jsā(. 779: 1324قرین  ؛Bailey, 1979: 231است )نک: « واحد حجم مایعات»

dū khū nau pāra gaula hvīra [«دهانش درد می ]کند پس نُه پاره آنکه(pāra)  شکر
 سه شنگه و نیم» ، «بخوردی (gaula: -)ای قهوه

 (. Bailey, 1969: 2/ 71, 130)« ای شکر قهوه (pāraka)پارکه 
mācāṃga- کار رفته است. اروهای گیاهی بهاین واحد وزن عمدتای در توزین گیاهان یا د

. از (idem, 1979: 327)بنابر نظر بِیلی این واحد وزن، برابر با یک دهم اونس است 
گرم  9/7تقریبای، معادل ، -mācāṃgaگرم است، هر  37/79آنجاکه هر اونس برابر با 

ه است. کار رفتبه -kārṣika و  -karṣaهای سنسکریت شود. این واژه در برگردان واژهمی
karṣa-  واحد  در اصل واحد وزنی برای طال و نقره است و خود این واژه نیز برابر با

(. Monier-Williams, 1899, 259, 276است )نک:  -palaنام وزنی دیگر به 

 ,Hoernle, 1917: 432)داند می -karṣaیا نیم  -tolakaرا برابر با یک  -mācāṃgaهورنله 

footnote 3 کُنوْ آن را برابر با یک .)karṣa- ( دانسته استKonow, 1941: 97 این واژه .)
که دارای برگردان تبتی نیز است، در برگردان واژۀ  سارهسیدّههدر متون دیگر ختنی نظیر 

 19. اِمریک بنابر بند (Emmerick, 1982: 56)کار رفته است به« اونس » źoتبتی 
است  -برابر با یک  -mācāṃga)دو و نیم(  7 که معتقد است هر پوستَجیوَکه

(idem, 1979: 239.) طور که وی خود نیز اذعان دارد در تحریر ختنی اما همان
این متن یک  92اند  مثالی در بند کار نرفتهپوستَکه اوزان با دقت و درستی کامل بهجیوَکه

mācāṃga-  برابر یکkarṣa-  هر سه  33و  37و در بندهایmācāṃga-  برابر با یک
karṣa-  هر  سارهسیدّههاست. بنابراین بهتر آن است که مطابقmācāṃga-  را برابر با یک

źo  تبتی و یکkarṣa-  سنسکریت بدانیم. این واژه، احتماالی، از ریشۀkan- «  پوشاندن
را  -ham-ā-čānaka*ن صورتی مانند توامشتق شده و می -ham-, āبا دو پیشوند « گرفتن

 śakara kṛaiṣṇāgarä hālā hālā(. Bailey, 1979: 327برای آن بازسازی کرد )نک: 
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mācāṃga ną̄ka ārą̄ña «( شکر، صبر سیاه هرکدام نیم ماچانگهmācāṃga نرم باید )
 kalyarūha’na būhani ttrāyimauṇḍa dūrālabha tta arrvi dvī dvī ، «آسیاب کرد

mācāṃga hālai « خربق، اویارسالم، انجیر، ترنجبین، این داروها هرکدام دو و نیم ماچانگه
(mācāṃga-) ]الزم است[ »(Konow, 1941: 20-21, 46-47.) 

śiṃga- اما در چند مورد برای  ای در توزین مایعات کاربرد داشته،این واحد وزن عمدت
کار رفته خشک )کشمش(، برنج و عناب نیز بهای مانند انگور گیری داروهای گیاهیاندازه

ست. هورنله این واحد واحد میان دانشمندان اختالف نظر ااست. دربارۀ میزان دقیق این 
 Hoernle, 1917: 432, footnote)داند در سنسکریت می -prasthaوزن را برابر با یک 

بِیلی (، Konow, 1941: 101)داند در سنسکریت می -prasthaکنوْ آن را برابر با نیم (، 3
داند. چنانکه گهشت در ختنی می (-شنگه )  این واحد وزن ختنی را برابر با

 :Bailey, 1979)در سنسکریت است  -prasthaبرابر با چهار ( -شنگه )هر 

در ( -)گه شن  برابر با -śiṃgaدهد که هر اِمریک احتمال می (.406 ,399
این  (.Emmerick, 1979: 240در سنسکریت است ) -prasthaختنی و بنابراین برابر با نیم 
 drai. (Bailey, 1979: 399)است « واحد وزن مایعات» śiǝngواژه برگرفته از واژۀ چینی 

 hauṣka(، 21/ 7: 1868)همو « انگور خشک (śiṃga)سه شینگه » 

gūra hāle śaiga «انگور خشک نیم شینگه (śiṃga)» ،bara śīji śau śiṃga rīysū 

hāle śäṃga «( عناب یک شینگهśiṃga برنج نیم شینگه ،)(śiṃga( »)Konow, 1941: 

30-31, 36-37.) 

satīra-, sera-  این واحد وزن که به دو صورت مهکور در منابع ذکر شده در اصل
کار های دیگر نیز با صورتی کمابیش مشابه بهت که در زباناس στατήρدخیل از یونانی 

، ترکی اویغوری «سیر، استیر»، فارسی st’yr، سغدی styr [*satēr]رفته است، فارسی میانه 
sitir تُخاری ،satera  :نک(Bailey, 1979: 418 ،این واحد وزن در متون ختنی، عمدتای .)

بر جامدات گاه در توزین  رفته است، اما عالوه کاردر توزین گیاهان و داروهای گیاهی به
مایعات نیز استفاده شده است. این واحد وزن در متون دوزبانه عمدتای معادل واحد وزن 

pala- بندی زمان نیز در سنسکریت است که عالوه بر جامدات برای توزین مایعات و تقسیم
 papala drrą̄ma ttīma(. Monier-Williams, 1899: 609کاربرد داشته است )نک: 

hūṣki gūra ttūgare śau śau sera « دارفلفل، دانۀ انار، انگور خشک هرکدام یک سیره
(sera-») ،bīdāra dva sera ą̄malai dva sira  aikṣa ā vā gaula dva serä «زمینی سین
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 («-sera)ای دو سیره ، نیشکر یا شکر قهوه(-sera) (، آمله دو سیره-sera)شیرین دو سیره 
 (.Konow, 1941: 22-23, 30-31)نک: 

که گهشت این واحد وزن برای توزین غالت و گیاهان دارویی به کار چنان 
u ttī ysīdکاربرد است. رفته و بسیار کم ā-spye śā hād e nauka kut āñä « و پس

 . (Bailey, 1969: 3/ 84)نک: « گُل زرد را نرم باید کوبید ()یک هاده 
 هاگيرج خوراکیواحدهاج اندازه. 0-0-9-3

کار از اقالم خوراکی نیز بهدر توزین برخی  ،برخی از اوزان که در باال ذکر شد
آیند، در اینجا مجزا از داروهای گیاهی شمار میهرچند این اقالم نوعی دارو به است رفته

 شوند.فهرست می
kūsa- گیری برخی از کار رفته برای اندازهت بهاین واحد وزن که عمدتای در توزین غال

اشاره کرد. « آرد»توان به اقالم خوراکی نیز کاربرد داشته است  ازجملۀ این اقالم می
 (.ibid, 2/ 18) «از آرد جو (kūsa)چهار کوسه » 

د است کاربراست بسیار کم« ظرف»این واحد وزن که در اصل به معنی  -
 ,-khamاز ریشۀ  -kamr̥ta*کار رفته است. بِیلی این واژه را از به« آرد»گیری و برای اندازه

kam-  و قابل مقایسه با ریشۀkap- «داند. می« شامل بودن، نگهداشتنtsue rūpaiysjä 

 ,Rūpaizja( »)idem)آرد برای روپَیزجه  ()نُه کهَموده » 

1979, 71.) 

satīre-, sera- بر داروهای گیاهی در توزین اقالم خوراکی مانند این واحد وزن عالوه
و  (-sera)سیره  10گوشت » pya haura 10 saira u hālaiکار رفته است. گوشت نیز به

 (.ibid, 196) «نیم بِده
این واحد وزن که عمدتای در توزین مواد غیرخوراکی )برای  

نیز « گوشت»رفته گاه در توزین مواد خوارکی مانند کار میبه(4-1-1-3 توضیحات، نک:
 (.kin( »)ibid)کین  1گوشت » استفاده شده است. 

 گيرج اقالم غيرخوراکیواحدهاج اندازه. 0-0-9-8

قالم کار رفته است برای اهای وزنی که در توزین جامدات خوراکی بههمان واحد
است. در اینجا به چند مورد از این اقالم و واحدهای مرتبح برد داشتهغیرخوراکی نیز کار

 کنیم.با آنها اشاره می
و تقریبای  (chin) ای از صورت چینی واژهاین واحد وزن که وام -

این واحد در توزین  (.Emmerick, 1989: 229کیلو است )نک:  برابر با کمی بیش از نیم
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کار رفته است. قیمتی )یشم(، مس، آهن و منسوجات به ل، سنگاقالمی مانند گِ
 (kin)ششصد کین » -، («kin) کین 1گِل » 

، («kin)کین  1آهن، مس ... برای دو مرد، » ، «یشم
(، kin( »)Bailey, 1961: 50, 159, 49, 47)آهن یک کین » 

به پهمه ( سیدَکه )» …
(Phema رسید ]و[ ده کین )(kin) نک: « پارچه )؟( داد((Emmerick and Vorob’ëva-

Desjatovskaja, 1995: 146) 
kūsa- ه است. بر غالت در توزین مواد غیرخوراکی نیز کاربرد داشتاین واحد عالوه

-kūsa)کوسه  17گِل » grrai 12 kūsaکار رفته است. به« گِل»و « خاک»ازجمله در توزین 

( »)Bailey 1979: 93.) 
satīra-, sera- ای که برای توزین آنها از این واحد وزن از جمله اقالم غیرخوراکی

ه؟( که در مورد توان اشاره کرد: پشم، طال و نوعی جامه )کالبه این موارد می ،استفاده شده
پوششی » khauca dirsa sairaکرده است. اخیر ارز  و بهای آن را مشخد می

 namavīña thavalakaña khauca haudūsä، («sera))کالهی؟( ]به بهای[ سی سیره 

sera «ای نمدی، پوششی )کالهی؟( ]به بهای[ هفده سیره در کیسه(sera) » :نک(idem, 

1963, 125; 1969: 2/ 60) ،ysīrrä  dasau saira «نک: « دهدده سیر طال می(
Emmerick and Vorob’ëva-Desjatovskaja, 1995: 98.) 

 گيرج مايعاتواحدهاج اندازه. 0-0-0
بر آنکه واحدهای توزین جامدات کاربرد داشته، چند  گیری مایعات عالوهبرای اندازه

بر است. منظور از مایعات در اینجا عالوه کار رفته واحد خاص نیز صرفای برای مایعات به
آب هر نوع مایعی دیگری از جمله شیر، شربت، شهد، عصاره و... است که عمدتای در متون 

 اند.کار رفتهپزشکی به

kanaā-  این واژه و صورت مت خر آنkanakā-  است و برای « قطره»در اصل به معنی
االصل و است. بِیلی این واژه را ایرانیکار رفتهبهانند آب و روغن و... گیری مایعاتی ماندازه

چنانکه شروو  اما (؛Bailey, 1979: 51داند )نک: می« کم/ اندک  جوان» -kan*از ستاک 
است که احتماالی از  -رسد این واژه مرتبح با واژۀ سنسکریت نظر میبه ،پیشنهاد داده

s(. Skjærvø, 2004: 2/ 252)طریق صورتی پراکریت وارد زبان ختنی شده است  a’ 

rūṃ pāchiṃ papįśā hauda kani hauda kani gvąña paśą̄ña « این روغن را باید
(، Konow, 1941: 62-63)نک: « پخت، عصرگاه هر بار هفت قطره در گو  باید ریخت
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mahāsamudrä śśo kanā ūtca baña [«یک قطرۀ آب در برابرِ اقیانوس بزرگ ]مانند »
 khu mahāsamudra āna śā kanaka ūska (،Emmerick, 1968: 30-31ک: )ن

usthaṃjä «نک: « که از اقیانوس بزرگ یک قطره ]آب[ برکشدیچنان(Bailey, 1979: 

51.) 
kaba- برای  ،بر آنکه در توزین گیاهان دارویی کاربرد داشتهاین واحد وزن عالوه
 kuṃjsavīniṃ rūṃ dvaاست. رفتهکار میبهاهی و حیوانی نیز های گیگیری روغناندازه

kaba gvīha rūṃ dva kaba « روغن کنجد دو کَبه(kaba)  روغن گاو دو کَبه(kaba) »
(Konow, 1941: 62-63.) 

cāśa است. بِیلی این کلمه را از ستاک کار رفتهبه« آب»گیری ای اندازهاین واژه بر
*cāśya-  از ریشۀcaš- «ظرف »معتقد است در اصل واژۀ فو  به معنی  داند ومی« نوشیدن
است. « نوشیدن» -pāاز ریشۀ « کاسه» -pātraبوده و قابل مقایسه با واژۀ سنسکریت « نوشیدن

arvāṃ jsa kas ā’ padīmāñä … u ks asą cāśa utca niśāñä « از داروها باید
 (. Bailey 1979: 101)« ( آب باید ریختcāśaای ساخت ... و شانزده چاشه )جوشانده

prrūyā- های دارویی و نوشدارو این کلمه در متون ختنی در توزین مایعاتی مانند روغن
و مشتق از ریشۀ هندواروپایی  -pati-raugā*کار رفته است. بِیلی این واژه را از ستاک به

*leug- «و قابل مقایسه با کلمۀ اوستایی « شکستنuruxti- «می« شکستن( داندibid, 255) .
طور دقیق مشخد نیست و حتی در متون ختنی نیز در برخی از موارد مقدار این واحد به

صورت تقریبی بیان شده است  مانند سه چهار پرویا، های دارویی بهمقدار آن برای روغن
این روغن را » ṣi’ rūṃ pāchiṃ dvī dvī drriṃ drriṃ prrūyi khāśą̄’ñaدو سه پرویا. 

 raysāya(، Konow, 1941: 68-69)نک: « نوشید (-prrūyāپرویا ) باید پخت، دو سه

خورد )نک: می (-prrūyā)پزد و یک پرویا نوشدارویی می» 
De Chiara, 2013: 128-129.) 

vasia-  است و بنابر متون موجود صرفای در توزین « ظرف»این واژه در اصل به معنی
ریشه با و هم -vasدهد این واژه از ستاک است. بِیلی احتمال می کار رفتهمایعات به

 tta … kṣasä(. 390: 1828باشد )بِیلی « ظرف»هر دو به معنی  uās ،uāsisهای التینی واژه

śaiga uca jsa jṣą̄ñą̄ña khu ra va tcahau vasīyä «ها ... با شش شینگه آب این
 drai vasīya(، 12-16: 1841)کُنوْ « باقی ماند (vasīاند تا چنانکه چهار وسی )جوشاندنی

ūca jsi js ä’ñāñä khū ra va śau vasī harśtä « با سه وسی(vasī)  آب جوشاندنی
 (.94/ 3: 1868)بِیلی « باقی ماند (vasī)است تا که یک وسی 
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śiṃga-  یر، برای توزین مایعاتی مانند آب، روغن حیوانی یا گیاهی، شاین واحد عمدتای
 kṣasäاست. رفتهکارمصارف دارویی داشته به های گیاهی و ادرار حیوانات کهعصاره

śiṃga utca tcirā drriṃ śiṃga thaṃją̄ña « باید شانزده شینگه آب افزود، سه شینگه
 śiṃga ، «برداشت

، شیر هشت شینگه (śiṃga)، روغن گاوی یک شینگه (śiṃga)روغن کنجد یک شینگه »
(śiṃga]الزم است[ )» ،gvīha’ saṃna hīvī raysa dva śiṃga gvīha’ bīysmä dva 

śiṃgä «شیرۀ سرگین گاو دو شینگه، ادرار گاو دو شینگه( »Konow, 1941: 36-37, 

60-61, 54-55.) 
ایعاتی مانند آب، روغن حیوانی بر غالت برای توزین م این واحد عالوه -

ksرفته است. کار مییا گیاهی و شیر نیز به a ṣaṃga utca tcerā śau ṣaṃga 

thaṃjāña «( باید شش شنگه )( آب اضافه کرد، یک شنگه) 
روغن گاوی ( باید یک شنگه )» śau ṣaṃga gvīha’ rūṃ pāchai، «برداشت
 (śiṃga)باید دو شینگه » dva śiṃga hālai hā gvīha’ rūṃ tcerā u śau ṣaṃga، «پخت

 (.ibid, 14-15, 32-33: )نک« شیر افزود( و نیم روغن گاوی و یک شنگه )

satīra-, sera- کار رفته این واحد که در توزین جامدات و عمدتای داروهای گیاهی به
است. از جمله مایعاتی که در متون در توزین مایعات نیز استفاده شدهطور پراکنده به

لیمو( گیری آنها از این واحد استفاده شده آب و عصارۀ لیمو )= آبپزشکی برای اندازه
 kṣa sira uca، «لیمو(( عصارۀ لیمو )= آبseraدو سیره )» dva sira vālaiga-raysäاست. 

jsa jṣą̄ñą̄ña khu ra va śau śiga harśta «[ شش سیره )با آب ]به اندازۀsera باید )
این واحد در (. ibid, 40-41, 62-63)نک: « باقی ماند (śiṃga)جوشاند تا که یک شینگه 

هم، در متون ختنی  گیری مایعات کاربرد چندانی ندارد و برای توزین دو مایعِ فو اندازه
 رود.کار میبه -و  -śiṃgaغالبای واحدهای 

 و مساآت واحدهاج يکاج طول، عرض.0-3

های نسبتای زیادی در متون ختنی وجود دارد، برای برخالف آنکه برای اوزان واژه
است. این واحدها طیفی را نرفتهکارهای چندانی در متون بهگیری طول و عرض واژهاندازه

های هایی از زبانواژهگیری یعنی اعضای بدن انسان تا وامترین واحدهای اندازهاز قدیمی
و بعد  داشته ،«وسعت»و « گستره»گیرد. غالن این واحدها در اصل معنی ا در بر میدیگر ر
 اند.رفتهکاری طول، عرض، ارتفاع و عمق بهگیری سطوح یعنع معنایی برای اندازهبا توسّ
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ggaṃpha-, gapha-  است. عالوه « دشت»و « پهنه»، «گستره»این واژه در اصل به معنی
واحد » -yojanaه در متون ختنی در ترجمۀ کلمۀ سنسکریت بر این معانی، این واژ

گیری سطح هم است. کار رفته و به همین اعتبار واحد اندازههم به« گیری مسافتاندازه
مایل  8مایل تا  7  در منابع گوناگون متفاوت ذکر شده و از (yojana)اندازۀ هر یوجنه 

بِیلی این واژه را از ریشۀ (. Monier-Williams, 1899: 858متغیر است )نک: 
*gamb(h)- های اوستایی و مرتبح با واژهjafra-, jąfnu-،  داند ، می«ژرف»هر دو به معنی

 ,Skjærvø)نک:  -gamfa*توان ستاک باستانی بنابراین می ؛(Bailey, 1979: 79)بِیلی 

 … śā mästä śandā hauda ysāre ggaṃpha( را برای آن بازسازی کرد. 259 /2 :2004
(، ibid, 1/ 212« )(... ]است[ggaṃphaهزار گمپهه )این زمین بزرگ هفت»

jaṃbutīvä bihīysde drrai ysārä ggaṃpha kho vaysña « این جمبودویپه
(Jambudvīpa) گستر  خواهد یافت سه( هزار گمپههggaṃpha) نک: « بیشتر از اکنون(

Emmerick, 1968: 304 ،)ai’ hauda ysāra gapha jabvī patsā « این جمبودویپه را
 (.De Chiara, 2013: 117-118« )( باید ترک کرد-gaphaهزار گپهه )]به فاصلۀ[ هفت
کار رفته است. بِیلی آن را از ریشۀ گیری طول و مسافت بهاین واژه برای اندازه 

*car- «قابل مقایسه با اوستایی و  -و از ستاک « رفتن، حرکت کردنcarǝtu- 
به فاصلۀ[ سه »] داند. می« واحد طول»

 rrai tsvai śau bvaiysä aspaurä، «( تا آنکه به رود رسیدمچودانه )

 ,Bailey« )رفتم( چودانه ) 77کاملی به دشتی دراز، به» 

1979: 104 .) 
Chā- است. این واژه در اسناد کاررفتهی یکای طول و ارتفاع بهگیراین واژه برای اندازه

ṭsختنی معادل واحد چینی  ʻï گیری منسوجات برابر با ده اینچ است و غالبای برای اندازه
صیف ارتفاع در تو کتاب زَمبستهاین واژه در (. idem, 1961: 53کار رفته است )نک: به

برای توصیف اندازۀ این چرخ در متون سنسکریت بودایی از واژۀ  است.کاررفتهچرخی به
tāla- اند. بنابراین هر استفاده کردهchā تواند برابر با یک ختنی میtāla- « واحد سنجش
چرخی خدایی ... » cakr̥ gyastūñi… hauda chā mästäدر سنسکریت باشد. « ارتفاع

 pe’mīnai thau (،Emmerick, 1968: 310)نک: « ( استtāla )چها: chāارتفاعش هفت 

nausi chā «جامه( ای پشمی نُه چهاchā ») :نک(Bailey, 1979: 249 )  همچنین، این واژه
 byūrä chā ttyi śaysdäاست: کار رفتهای نیز بهماری افسانه گیری طولبرای اندازه

 (.ibid, 107نک: (« )chāهزار چها )ماری به اندازۀ ده» 
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tsū̌na- گیری طول دخیل از واژۀ چینی این واحد اندازه (ts’un و برابر با یک اینچ )
گیری این واژه در اسناد ختنی بیشتر برای اندازه (.Emmerick, 1989: 229است )نک: 

 marṣä’kä thauاست. کاررفتهبه chāگیری جامه و منسوجات و غالبای همراه با واحد اندازه

9 chā 6 tsuna « مَرژکه(Marṣä’ka) به اندازۀ[ جامه[ چها  8ای(chā)  ]7]و به درازای 
 :Emmerick, and Vorob’ëva-Desjatovskaja, 1995)نک: « : اینچ( ]داد[tsunaتسونه )

147 ،)hulyega 30 chā paṃjsa tsūna u hvāhä:tte 17 tsūna «( هولیگهhulyega :
تسونه  12( و به پهنای tsūna( ]به درازای[ پنج تسونه )chāچها ) 30نوعی جامه( ]به اندازۀ[ 

(tsūna( )Bailey, 1969: 2/ 72). 

puka- الف  ای از تُخاریواژهاین واژه که در اصل وامpoke «است )« بازوEmmerick, 

توان کار رفته و میگیری یکای عرض و ارتفاع بهدر متون ختنی برای اندازه (،229 :1989
 kṣasu puke hvāhaهای ایرانی است. در دیگر زبان« اَرَ »ت به لحا  معنایی معادل گف

ysāru bulysa … «( شانزده پوکهpukaپهنا ]و[ هزار بلندایش است ) َاَر :» ،dvāsu 

puke śśāmaña hvāhä «( دوازده پوکهpukaپهنای صورتش است ) نک: « : اَر(idem, 

1968: 312-315.) 
ای کار رفته و بنابر متون موجود واژهگیری مسافت بهواژه برای اندازهاین  

 کاربرد است و ریشه و اصل آن دقیقای مشخد نیست. کم

)نک: « ( در یک روز برودتوانست دو پدیِهه )او می» 
Bailey, 1961: 108-110 .) 

ho’śa’-, hau’śa’- است برای « انگشت»ن واژه که در متون ختنی در اصل به معنی ای
این واژه از ( 501 :1979است. بنابر نظر بِیلی )کاررفتهگیری طول و عرض نیز بهاندازه
 pāri vī āna dvāsąاست. « کردننشان دادن، اشاره» -vaxšاز ریشۀ  -fra-vaśya*ستاک 

hau’śa’ uskyäṣṭä pimāñą «ه به باال داوزده انگشت اندازه گرفتباید از پاشن» ،ttori vī 

hvāha:tte tcau ho’śä’ u buśde’ pajsa ho’śä’ [«دهانه ]ا  در عرض چهار اندازۀ
 (.idem, 1969: 1/ 80, 38« )انگشت و در طول پنج انگشت باشد

 
 گيرج. نتيجم3

ختنی  شود که در زبانشده در این نوشتار مشخد میهای بررسیاز مجموع واژه
بیشتر از واحدهایی بوده که برای  ،اندرفتهکار میهایی که برای توزین مواد بهواژه
کار رفته در ای که برای توزین بههای بومیگیری مسافت کاربرد داشته است. واژهاندازه
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رغم اند. علیرفتهکارگیری نیز بهایی برای اندازهع معناصل معنی دیگری داشته و در پیِ توسّ
ها از سنسکریت و واژهآنکه در مجموعۀ متون دینی و غیردینی ختنی بخش عمدۀ وام

های هندی بسیار ناچیز بوده گیری از این زبانگیری وامپراکریت است، در توزین و اندازه
هایی که برای در واژه   همچنینهای چینی استواژهو در این موضوع غلبه با وام

های هندی دیده واژه از زبانیک مورد وام ،اندکار رفتهگیری طول و عرض بهاندازه
که واحد مسافت بوده و در دیگر  -yojanaشود و حتی در ترجمۀ کلمۀ هندی نمی
ای اصیل از معادلی ختنی که واژه است، هموارهکار رفتهی ایرانی )قس. سغدی( بههازبان
 است. ، استفاده شدهبوده
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1. Introduction 

The world after death is among the key images described in different 

religious texts. The religious and literary functions of this world have 

created a twofold image which tries to receive the primary, 

fundamental religious descriptions on the one hand, and to take a 

fantastic form by entering the realm in the literature which has 

"imagination" as its main branch. By transducing this superficial layer 

and making use of different symbols, the mystics have also provided 

different interpretations. As such, symbols would be a special means 

for them with its huge semantic repertoires and the ability to transform 

according to the minds of their addressees. The current paper aims at 

examining the symbols related to Heaven and Paradise in seven essays 

of Shahab ad-Din Suhrawardi and finding an answer to the following 

question: How does Suhrawardi symbolize Heaven and Paradise in 

these essays and how far do these symbols go, meaning-wise? 
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2. Methodology 

This paper tries to explore the symbols related to Paradise and Heaven 

in seven Persian essays of Suhrawardi with a descriptive-analytic 

approach. To do so, the essays have been thoroughly read and the 

respective symbols have been extracted.  

On the other hand, the semantic function roots of these symbols in 

several other texts are explored in order to compare the Suhrawardi's 

symbols with other universal ones. It is argued that juxtaposing these 

symbols from different sources would not only help us better 

understand Suhrawardi and his ingenious views, it is also useful in 

interpreting those symbols. 

3. Discussion 

The exploration of the seven essays reveals that Suhrawardi has 

incorporated three important symbols, i.e. Tree, Bird, and Fountain, 

along with other symbols, such as Mountain and Mirror. 

The use of Fountain as a symbol could be seen in the Moones al-

Oshaq (and Safir-e Simorq essays. The symbol of Bird is used in four 

forms: Peacock, Lapwing, Roc, and Hawk. Peacock is used in Loqat-e 

Mooran, Lapwing in Safir-e Simorq and Loqat-e Mooran, Hawk in 

Aql-e Sork, and Roc in Aql-e Sork, Avaz-e Par-e Jebrail, and Safir-e 

Simorq. 

The symbol of Tree is also used in three different senses in Aql-e 

Sork, Moones al-Oshaq, Loqat-e Mooran, and Fi Halat al-Tofooliah. 

4. Conclusion 

The current analyses show that Suhrawardi has established his 

thoughts on the Descension and the suffering of being away from 

Heaven. As he views it, the Descension was not a result of the deceive 

of the Devil and the collusion of Snake and Peacock, but the will of 

the primordial gardener himself, or the decoy of the hunter of destiny. 

Although Suhrawardi does not allude to the Hell as opposed to the 

Heaven, his contrast of the affluent Heaven, as opposed to the 

miserable sublunary world, would clearly bring to the mind an 

opposition between the miserable Mundane and the utopian Paradise. 

In symbolizing the Heaven, Suhrawardi has incorporated symbols of 

Tree, the Sun, Bird (Roc, Hawk, Lapwing, and Peacock), and 

Fountain. The Tree is a symbol of divine nature, the Sun a symbol of 
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the pure mind, and the Fountain a symbol of ever-streaming spring of 

Heaven, which is, in turn, a symbol of knowledge, wisdom and 

eternity. The Peacock in these essays is a symbol of Gabriel or the 

Tenth Intellect. The concept of spirit is reflected in three symbols: 

Lapwing, Hawk, and Peacock. 
 

Keywords: Mystical Interpretations, Symbol, Heaven, Suhrawardi's 

Essays. 
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 کيدهچ
زیرا  ،استبهره جسته «نمادها»در طول اعصار، بشر برای سخن گفتن از بهشت و دوزخ از 

در خود جای دهند و مطابق با ذهن مخاطبان گوناگون خود  توانند معانی سرشاریمیآنها 
گیری از نمادهایی همچون: سهروردی نیز در رساالت خود با بهره دچار دگردیسی شوند.

مار، باز، طاووس و درخت به توصیف ملکوت، بهشت و رنج دوری از آن اشاره 
زیرا در نگاه  ،ین رساالت از دوزخ سخن نگفتهیک از ااست. با این حال وی در هیچکرده

این  ط در آن قرار گرفته است.او، جهان مادی نقطۀ مقابل بهشت است که روح پس از هبو
تحلیلی نمادهای مرتبح با بهشت را در رساالت فارسی  -پژوهش با رویکردی توصیفی

است تا بتوان با دهسهروردی بررسی کرده و آنها را تا حدودی با نمادهای جهانی تطبیق دا
ا  وی، به تفسیر بینی سهروردی و نگاه خلّدادن آنها عالوه بر شناخت جهاندرکنار هم قرار

 بهتر این نمادها دست یافت.
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 مممقدّ. 9
فته و روابح انسانی با یاها، کمالمیل به جهانی آرمانی که در آن عناصر و پدیده   

مواره آرزوی دیرسال ترین شکل ممکن وجود دارد، هیکدیگر و با ایزد توانا به رشدیافته
آرزویی که شاید بتوان آن را بازماندۀ خاطرۀ هبوط نخستین دانست که در  بشر بوده است 

 نتیجۀ محرومیت از آن مکان ملکوتی شکل گرفته است. 
 وان پادا  نیکوکاران، یکی از تصاویر کلیدی ادیان استبه عن «بهشت»جهان آرمانی   

دینی و ادبی این جهان، تصویری است. کارکرد که در قالن متون مختلف بیان شده
کوشد عناصر اصلی و بنیادین توصیفات دینی را در سو میاست که از یکدوسویه آفریده
 «تخیل»صۀ اصلی آن و از سوی دیگر با ورود به عرصۀ ادبیات که شاخخود جای دهد 

  یابد.است، صورتی خیالی می
عارفان نیز با عبور از الیۀ ظاهری این متون، تفاسیر متفاوتی را از بهشت و جهان مقابل 

نی نمادین بود، آن، دوزخ، ارائه دادند و برای بیان این مضمون از زبان خاص خود که زبا
ای دهد که در یک خوانش نمادین، جلوهیاین زبان این امکان را به عارفان مها بردند. بهره

است. آنها عناصر هارند که پیش از آن سابقه نداشتهاز بهشت و دوزخ را به نمایش بگ
ل و کردند و با بسح این عناصر به کمک تخیّسازندۀ بهشت را از متون دینی استخراج می

دریافتند  انور آنبه همین منظ زدند.خویش، شاهکاری را رقم می هایِ فردیِنمادپردازی
ای نیاز دارند که هم بتواند مفهوم مورد نظر های حسی خود به ابزار ویژهبرای بیان تجربه

  نگیزد.برنیدر جامعه  گریزی راارتداد و دینر آنان را انتقال دهد و هم تصوّ
نه آن را را به عنوان ابزاری با این قابلیت یافتند اما باز هم باید هوشیارا «نماد«اگر چه آنها 

گرفتند که جز آمیختگی پنهانی با مباحث مورد پهیر  جامعه نبود. در مسیری به کار می
ناپهیر قرآنی و سپس اساطیری بودند که در این اصول فکری در وهلۀ اول مفاهیم انکار

ذات مردم و بافت اجتماع تنیده شده بود. این آمیختگی دو اتفا  مهم را در برداشت: ابتدا 
ها و های ذوقی، ت ویلهای قرآنی گشت که برداشتی تازۀ مفسرین با اندیشهسبن تلق

ای منجرگشت که سپس به استفاده از قالن و شکل تازه های عارفانه را پدید آورد،ستنباطا
های تمثیلی و نمادین ت در مخاطبان از داستانداشت به منظور ایجاد جهابیّآنان را وامی

د. البته این های ذوقی خود بیامیزنیر و برداشتچاشنی اساط بهره گیرند و آنها را به
تدریج زمینه را های مختلف بدهای بسیار در دورهبلکه با فراز و فرو ،نمادپردازی نه یکباره

 های عرفانی آماده ساخت. برای این شیوه نمادآفرینی و بیان اندیشه
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در هفت رسالۀ فارسی شیخ  این پژوهش در پی آن است که نمادهای مرتبح با بهشت را  
(، مورد مطالعه قرار . ه 792الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی)م اشرا ، شهاب

 دهد تا گسترۀ معنایی این نمادها و شگردهای خلق آنها را دریابد.
  .  رح و بيان مسئلم9-9

سطوره، ویژه عرفان و اهای مختلف فکری، بادها در عرصهبه حضور گستردۀ نم توجّهبا   
شود که  سهروردی در هفت رسالۀ عرفانی در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می
 است؟ رداخته و از چه عناصری بهره بردهفارسی خود چگونه به نمادپردازی بهشت پ

بینی خالق آنها، پیوند نمادهای او را نمودن جهانعالوه بر مشخد پاسخ به این پرسش  
 دهد.ای جهانی نشان میبا منظومۀ وسیع نماده

 پيشيوة پژوهش. 9-0

تاکنون مختلف طرفداران فراوانی دارد و  هایمطالعات مربوط به نمادپردازی در حوزه
شده  توجّههای گوناگون در تحقیقات بسیاری به بررسی نمادها و کارکرد آنها در عرصه

و حدود مطالعاتی هر یک  های زیر اشاره کردتوان به نمونهها میاز میان این پژوهش است.
در  تقی پورنامداریان  را تشریح نمود تا بتوان ضرورت انجام این پژوهش را عنوان کرد:

ها و از رساالت سهروردی پرداخته و رمزبه شرح برخی ، های رمزیرمز و داستان کتاب
ریافت که از منابع مهم این مقاله برای درک و داست ی آن را مورد بررسی قرار دادهنمادها

 د. روهفت رسالۀ موردنظر به شمار می
به ت ویل  ،رضا اسدپور ، اثر«نمادشناخت ایران باستان در رسائل فارسی سهروردی »مقالۀ

 نمادهای ایران باستانی و نقش آنها در تبیین معانی حکمت اشرا  پرداخته است.
اگرچه  ،هلل طاهریاقدرت ، اثر«ای رستم و اسفندیارسهروردی و ت ویل داستان اسطوره» 

اما بیشتر به نمادهای درخت طوبی،  ،استکرده توجّهبه حضور نمادها در بیان سهروردی 
گیری تصویر بهشت شیخ اشرا  شکل رستم، سیمرغ و اسفندیار پرداخته و به ت ثیر آنها در

 نکرده است. توجّه
سیمرغ در متون به بررسی  ،دکتر تقی پورنامداریان ، اثر«سیمرغ و جبرئیل»مقالۀ در 

معادل عقل اول و جبرئیل فرهنگ اسالمی و عقل دهم  ،و این پرنده توجّهحماسی و عرفانی 
 است.شدهفلسفۀ مشایی دانسته 

منصور پهلوان و سید عبدالمجید  ، اثر«درخت ممنوعه در متون یهودی و اسالمی»
سالمی مورد بررسی نماد درخت با دو نگاه مادی و معنوی در متون یهودی و ا ،زادهحسینی
 است.گرفتهقرار 
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 پژوهش اهميّت. ترورت و 9-3

های شیخ اشرا  اگر چه پژوهش های بسیاری در مورد بهشت و دوزخ و اندیشه   
 توجّهبهشت  در موردهای او ها و نمادسازیصورت گرفته اما کمتر به تصویرپردازی

بررسی نمادهای بهشت بپردازد تا به  بنابراین  این پژوهش در نظر دارد منحصرای است شده
 بینی سهروردی ارائه نماید.بتواند تصویر جامعی را از جهان

 
 ب ث و برر ی. 0

 برر ی تطبيقی نمادهاج بهشت در ر االت  هروردج. 0-9

در رساالت سهروردی نقطۀ آغازین، باغی ملکوتی است امّا در هبوط از این باغ، عاملی 
دهنده هستند، وجود یوۀ ممنوعه که اغلن از نمادهای نزولخارجی مانند: ابلیس، مار و م

است. از بر این امر مؤثر بوده« خواست پادشاه ملکوت»یا  «صیّادان تقدیر»ندارد بلکه تنها 
افتد و برای مثال به آسانی، بازِ روح در دایرۀ نزول به راحتی اتفا  میسوی دیگر اگرچه نیم

افتد یا طاووسِ روح در لغت موران به ارادۀ مَلِک قدیر میعقل سرخ با دانۀ ارادت در دامِ ت
گیرد و همواره دایرۀ صعود به دشواری صورت میاما گهر از نیم ،شوددر سبدی اسیر می

 پهیر گردد. نیاز به عاملی دارد تا بازگشت به نقطۀ اولیۀ امکان

به شجره روان است که بدن را  «عشق»برنده و صعود در مونس العشا  این عامل پیش
شود. در عقل سرخ این عامل دانسته می« عمل صالح» کند و خود، مطلق تبدیل می

های تودرتوی کوه قاف را تواند امکان عبور از الیهکه می استخوانده شده «ا تعداد»
فی در  ،« اية قاف»برای رسیدن به نوراالنوار فراهم نماید. این عامل در صفیر سیمرغ 

و در روزی   «آييوگی و خوا ت مَلِک»، در لغت موران «عشق و معرآت» ۀالطفولی ۀحال
 است.  «چلّة پرهيز و آييوگی»با جماعت صوفیان

از منظر سهروردی در دل کوه  ،دهدهای سالکان را شکل میاین نقطۀ آغازین که تال 
و داند قاف نهفته است. سهروردی مکان باغ نخستین یعنی بهشت را در دل این کوه می

دهد که روح با یعنی زمین را قرار می «والیت دیگر»در برابر این مکان مقدس،  والیممع
خبری به سر نماید. روح اگر چه مدتی در این والیت در بینزول خود آن را تجربه می

تابد و اینجاست برد اما به محپ آگاهی، رنج دوزخی ماندن در این والیت را  برنمیمی
سیر و سلوک سالک در بند غربت »یعنی  «های اشراقیدگردیسی»بن که به قول هانری کر

کربن، به نقل ر.ک: شود. ) آغاز می« جهان مادّی و بازگشت به اصل نوررانی مبدأ مینوی
 ( 11: 1398از اسدپور، 
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وان به اینکه سهروردی از پیر توجّهبه تقابل آسمان و زمین در این رساالت و نیز  توجّهبا 
الصّفا است، معتقد است بهشت در فو  فلک قمر و دوزخ های اِخوانو نظریهفلسفۀ اشرا  

در عالم کون و فساد قرار دارد  بنابراین ضمن اینکه در هیچ یک از رساالت فارسی او 
توان در های دوزخی را میاست، این تیرگیتصویری از دوزخ به صراحت ارائه نشده
 برین او  نور محضی در ملکوت است.  ارتباط با زمین یافت، در حالی که بهشت

توان در رساالت او نمادهایی را های سهروردی در خصوص بهشت میبه اندیشه توجّهبا 
این نمادها آورده شده  ترینمهمشکل گرفته و درادامه  یافت که در ارتباط با این مکان

 است:
 . درخت و خور يد 0-9-9

قرار  توجّهمواره در اعصار مختلف مورد ترین نمادهایی است که هدرخت از گسترده
گاه به  .است. این نماد دوگانه که از یکسو نمادی نرینه و از سوی دیگر مادینه استگرفته
 ها حضور دارد.است که در آیینی شدهسمقدّ زد و ایزدبانوی درآمده و گاه شیءشکل ای

یانه به هیئت یک نقش نمادین درخت در اساطیر دینی ایران نیز  با خلقت مشی و مش
یابد. بدین ترتین درختی که آفرینش انسانی با آن تکثیر می شود آغاز می« درخت»

 بخشی.گردد: حیاتدرخت با مفهومی فراتر از یک عنصر طبیعی مطرح می
داستان آفرینش در متون دینی نیز از حضور آدم و حوا در باغ بهشت آغاز و درخت به   

بنابراین عالوه بر اینکه بهشت به عنوان  شود تبدیل می« هبوط»ارکان اساسی یکی از 
ها و ها و چشمهمانند باغ ،آرمانشهری ماورایی همواره با آنچه برای بشر دلنشین است

ای که درخت در است  به دلیل نقش برجستههای فراوان تصویر شدها و خوردنیهنوشیدنی
های ه در تفاسیر عارفانه به شکلماجرای هبوط دارد، یکی از نمادهای بهشتی است ک

 گوناگونی به کار رفته است.
عالوه بر ناگزیری ارتباط درخت و باغ ازلی بهشت، همنشینی نمادهای درخت، کوه قاف 

کوهی از »دلیل نیست. در تفسیر طبری در توصیف کوه قاف آمده است: و خورشید نیز بی
ن دی آسمان از تابش و روشنایی آزمرّد سبز است و گرداگرد جهان را فراگرفته و کبو

واقع رنگ سبز زمردگونۀ این کوه توانسته بهانۀ خوبی ( در187: 1338، 1)طبری،ج« است.
های بعد باشد و های عارفانۀ دورهبرای تبدیل آن به درخت همیشه سبز طوبی در اندیشه

شندگی که درخ« خورشید»ویژگی تابندگی این کوه، آن را به سمت دگردیسی نمادین به 
 خصیصۀ اصلی آن است، سو  داده است. 
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 ،مونس العشا  سهروردی در رساالت خود از نماد درخت بهره فراوانی جسته است. در
 ۀحب»ای که از شجره گیرد جان می «شجرۀ طیبه»درخت نمادین بهشتی با تصویر قرآنی

پرور   «آب علم»و  «های رحمانینسیم نَفَس»در باغ ملکوت روییده و با  «القلب
ی، اجساد را خلق کرده است که هریک است. سایه و بازتاب این درخت در جهان مادّیافته

ح عشقه قرار بگیرد، سراسر گرفتن در معرض عشق مانند درختی که در تسلّاز آنها با قرار
 عشق خواهند شد و شاخ و برگ روحانی به بار خواهند آورد. 

شود دیده می «درخت طوبی»مادین با عنوان بار دیگر این درخت ن سرخ رسالۀ عقلدر 
 داشت که:  توجّهالبته باید «. هو النور» است: نوراالنوار و ذات حق دانسته شده از نمادیکه 

خوریم، ترین جایی که به آن برمی، به صراحت ، در قرآن نیامده است و قدیمینام درخت طوبی

اند و در اکثر تفاسیر به نوعی آمده ان فرمودهحدیثی از رسول اکرم)ص( است که در خصوص معراج بی

چون به آسمان چهارم رسیدم، گوید: طبری از قول پیامبر)ص( می صاحن تفسیر ،است. برای مثال

کردن جمله تم و پس در آن وقت طوافالمعمور را آنجا یافتم و درخت طوبی به آسمان چهارم یافبیت

 ( 727:  1390رِ ما تا با من که محمّدم. ) به نقل از طاهری، ارواح پیغامبران )ع( آنجا دیدم از آدم پد

ت احدیّت را به ، ذاالمحجوبکشفپیش از سهروردی، جلّابی هجویری نیز در کتاب 
است. او در این کتاب در تصویری که از معراج و مکاشفۀ بایزید ارائه درختی تشبیه کرده

 است: ه که آن را در ملکوت دیدهنام برد «درخت احدیّت»از درختی به نام  ،دهدمی
ها بردند به ما را به آسمان است. وی گوید: سرّعجن روزگار مردی بوده –رضی اهلل عنه  -و ابویزید

چیز التفات نکرد و از مکنونات و حجن هشت و دوزخ وی را بنمودند به هیچچیز نگاه نکرد و بهیچ

پریدم تا به میدان ازلیّت مشرف شدم و می هویّتوای ، مرغی گشتم و اندر هفَصِرتُ طَیراًبرگهاشتند، 

 (377: 1387درخت احدیّت اندر آن بدیدم. چون نگاه کردم، آن همه من بودم. )هجویری، 

با « العشا مونس»در عقل سرخ، درخت طوبی نهایت دانش است و گویا مانند درخت 
ان آن به صورت منبع و نیز بی« آب علم»است. پرور  این درخت با آب علم تغهیه شده

آورد. )ن.ک کتاب عهد عتیق را به یاد می «دانستن نیک و بد»، درخت «هانهایت دانش»
آدم «یهوه»بخشد و ( درختی که علم و آگاهی می4: 1399مقدس عهد عتیق و عهد جدید، 

ی است. ثمرۀ نافرمانی و خوردن این میوه نیز براهای آن بازداشتهاز خوردن میوه ا راو حوّ
 آن دو در اولین مرحله، رسیدن به آگاهی و دریافت برهنگی خود و دیگری است.

خویش از چرخۀ بینی روید، جهانسهروردی پیرامون این نماد بهشتی که در ملکوت می
است و بیش از توصیف درخت، به کارکرد و ت ثیر آن بر آفرینش آفرینش را شکل داده

نمادهای برزخی و کشف و شهودی است که در  واقع ازاین درخت در ت کید کرده است.
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است: در جهان ملکوتی و مثالی های مختلف بازتاب داشتهبا جلوه دو جهان زبرین و مادی
ذات اقدس الهی و در جهان مادّی، خورشید است که ارواح و نفوس پس از ، این درخت

کر اجزای پنجگانۀ نیز بعد از ذ« بندهشن»ای گردند. در روایت اسطورهمرگ به آن بازمی
سخن گفته شده  خور يد او پس از مرگ به ای«آييوم»وجود آدمی، از بازگشت جزء 

 است:
او مردم را به پنج بخش فراز آفرید: تن، جان، روان، آئینه و فروهر.  چون تن آن که ماده است   جان آن 

ود، بیند، گوید و داند. آئینه آن که که با باد پیوسته، دم آوردن و بردن  روان آن که با بوی  در تن است: شن

به خورشید پایه ایستد، فروهر آن که پیش هرمزد خدای است. بدان روی چنان آفریده شد که در )دوران ( 

اهریمنی، ) چون( مردم میرند، تن به زمین، جان به باد، آئینه به خورشید، روان به فروهر پیوندد تا روان 

 ( 49: 1380دادگی، ایشان را توان میراندن نباشد. )

در ارتباط با سیمرغ مطرح  نمادیبه عنوان  آيوم در روایت سهروردی در عقل سرخ نیز
بنابراین با ل اول، در تصور شرع نورمحمدی است  که سمبلی از جبرئیل یا عق شودمی

توان آینه را در یک ت ویل، پرتوی از نور الیزال الهی و پری از به رساالت شیخ می توجّه
ا  با جام توان از آن به دلیل همنشینیای سیمرغِ عقل دانست و در برداشتی دیگر میپره

 کیخسرو و نیز خاصیت شفافیّتش به عنوان نمودی از قلن انسان کامل یاد کرد. 
عالم مثال و شوند: عالم روحانی، های سهروردی همواره سه جهان دیده میدر تمثیل

اغلن مواقع شیخ، بافت کلمات نمادین خود را در  بنابراین در عالم جسمانی )محسوس( 
م واحد مصادیق گانه برای یک مفهوهای سهاین سه سطح گستر  داده و در این جهان

درخت طوبی  نیز مظهری از خورشید است « عقل سرخ»است. در رسالۀ متفاوتی خلق نموده
نند خورشید فلکی که بخشد. این درخت ماافروز یعنی ماه میکه نور خود را به گوهر شن

 است گانۀ قاف قرار گرفتههای یازدههدر فلک چهارم قرار دارد در چهارمین الیۀ کو
 است. « خداوند»بنابراین در این رساله، خورشید عالم روحانی 

گر سهروردی بار دیگر این درخت ساکن در کوه قاف جلوه لغت موراندر رسالۀ 
شود و خوردن میوۀ افروز دیده میر نمادِ گوهر شنگردد. درختی که بار دیگر در کنامی

نماید. همچنین در این رساله از خاصیت نوربخشی خورشید به ها دور میآن افراد را از رنج
ای در برابر شود که هر یک مانند ماه یا آینهعناصر دیگر  و از جمله عارفانی نام برده می

این نمادها در کنار  ،ماه و خورشید در این رسالهبه تمثیل  توجّهاند. با خورشید قرار گرفته
پهیرند. در ای نیز میاست، ت ویل تازه های درون متنی به آنها دادهمعانی متفاوتی که نشانه

رسائل دیگر آفتاب، ذات الیزال الهی  یا جبرئیل )عقل کل( است اما این بار سهروردی در 
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آورد. بطۀ ولی و سالک را به یاد میسازد که راتری را میسطح دیگر خورشید کوچک
 پهیرد. را می« ولی»بنابراین این بار خورشید معنای 

تاب و دریا و نیز مسیر سالک بعد از عبور از صحرا و کرم شنفی حاله الطفولیه  در رسالۀ
رسد که سیمرغ بر آن آشیان دارد. به درختی می ،افروزگاو چراخور در نور گوهر شن

« او خود طبین شود.»کند بلکه نیاز میا از طبین بیدرخت سالک ر خوردن میوۀ این
پیوند این درخت با آشیان سیمرغ بار دیگر تصویر تمثیلی عقل  (14ج: 1399سهروردی، )

 آورد.سرخ را به یاد می
های توان نتیجه گرفت که سهروردی در تمثیلبه این رسایل می توجّهمجموع با در

بنابراین نماد خورشید و درخت طوبی یک   رابر هم دانسته استمختلف خویش نمادها را ب
افروز و آیینه نیز مفهومی یگانه را نشان نیز جبرئیل، سیمرغ، ماه، گوهر شنمفهوم واحد و 

 دهند. می
 . پرنده 0-9-0

برای به تصویر درآوردن روح یا مفاهیم مرتبح با ملکوت از « پرنده»استفاده از نماد 
وردی نیست و پیش از آن هم نویسندگان و شاعران دیگر بارها آن را در های سهرنوآوری

 اند. آثار خود مورد استفاده قرار داده
افالطون از اولین کسانی است که نفس را دارای بال و پر دانسته است. ابن سینا، نفس انسانی را در 

نفوس انسانی را به صورت حامد غزّالی تال  دام تن به تصویر کشیده، ابو قالن کبوتری اسیر در

پرندگانی برای رسیدن به شاه مرغان، عنقا، بیان کرده و نیز عطار در منظومۀ تمثیلی نام آشنای خود، 

  ( 772: 1380)ن.ک پورنامداریان،  است.الطّیر، همین تصویر را خلق کرده منطق

گویی »ست: ی تشبیه شده ا"باز"د)ص( به نیز جوهر محم االسرارکشفدر تفسیر عارفانۀ 
 (327: 8،ج1383)میبدی،« ی بود آن مهتر بر دست فضل آموختهباز
های تمثیلی از مضمون هبوط و صعود بشر که واقع سهروردی به دلیل تصویرسازیدر

این نفس است »بهشت نقطۀ آغازین آن است، غالبای از رمزهای عروجی بهره برده است زیرا 

که به سوی افالک که موطن اوست پرواز  بیندکه خود را به صورت ذاتی بالدار می

 (118: 1387ستاری، « ) کندمی

 دانه )و درخت(                                 مونس العشا 
 پرنده )باز(                                    عقل سرخ

 صفیر سیمرغ                        پرنده )هدهد(
 فی حاله الطفولیه                          مرغِ جان                               
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 لغت موران                                  پرنده )طاووس(    
گانۀ قاف های یازدهکوه از آنجا که سهروردی از دیدگاه جغرافیایی، مکان بهشت را در

شود تا بتواند پرواز بنابراین ناخودآگاه استفاده از نمادهای عروجی ضروری می داند می
« مرغِ جان» نمادین روح را به سمت آرمانشهر خویش نشان دهد و همین جاست که نماد 

 گیرد. ( او شکل می 74ج: 1399)سهروردی،
از روح انسان در راستای خلق  نمادیضمن اینکه می توان آفرینش نماد پرنده را به عنوان 

ست که آفرینندۀ ارواح است.  در اساطیر درخت نورانی ذات الهی در جهان فکری او دان
ارواح بشری قبل از آمدن بر روی »در مورد درخت و  پرنده)روح( آمده است:آلتایی نیز 

« یهان مسکن داشتند.زمین در آسمان به شکل پرندگان کوچکی بر نوک درخت ک
 .(182: 1399، 3شوالیه،ج)

را به حواس پنجگانۀ ظاهری  «دهپرن»این سهروردی در رسالۀ صفیر سیمرغ، نماد برعالوه
داند که دهد و این حواس را همچون پرندگانی میو باطنی و نیز شهوت و غضن تعمیم می

 (.74و  73ب: 1399سهروردی، : شوند)ن.کمانع ازحرکت او در راه تعالی می
به جاست هر یک از این پرندگان نمادین را  ،این نمادهای عروجی اهمیّتبه  توجّهبا 
 قرار داد: توجّهمورد 
  يمرغ .0-9-0-9

، 1شکل گرفته استالطیر منطق برخالف تصور رایج عرفانی که شاید بیشتر در سایۀ 
داند. از نظر حکمت اشراقیِ را خودِ نوراالنوار یا خداوند متعال نمی« سیمرغ»سهروردی  

است. هنماد درخت طوبی و خورشید نمود یافتسهروردی، خدا نور مطلقی است که در دو 
های درخت علم النه ا  را بر شاخه»داند که ای نامیرا می، سیمرغ را پرندهبورخس

بنابراین اگر درخت طوبی را درخت علم مطلق در نظر   (103: 1383) بورخس، .«سازدمی
 گرفت ارتباط این پرنده و پیوند این دو نماد با یکدیگر بیشتر آشکار خواهد شد.

های او پدید چیز در جهان از شاخهی در ملکوت است و هررخ، درخت طوبدر عقل س  
یعنی تحت حمایت او است. از اثر پرهای   زیرا سیمرغ بر آن آشیان دارد ،آمده است

سیمرغ بر زمین میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. در نگاه نخست ممکن است این 
هی دانسته شود  اما تصویری بخش السیمرغ که پدیدآورندۀ نبات و میوه است، ذات هستی

سازد. در این این تصور را دچار تردید می ،دهدارائه می آواز پر جبرئیلکه سهروردی در
ند هست یابد از جمله اجساد انسانی همه از آوازهای پر جبرئیلمیرساله آنچه حواس در

ئیل هم بخشند، جبرطور که سیمرغ و پرهایش هستیبنابراین همان  (9: 1380)سهروردی، 
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ها، دارای همه نیز سیمرغ شفابخش رنج« صفیر سیمرغ»است. در رسالۀ همین تصویر را یافته
 .(9ب: 1399)ن.ک سهروردی، همه از او پُرند و او از همه تهیها و آوازهاست و نقش
 آمیزد:به عناوین این دو اثر، تصویر سیمرغ و جبرئیل را در هم می توجّهحتی با    

 آواز صفیر                                                         
 جبرئیل                         سیمرغ                                   
افروز رغ و گوهر شنکه از ارتباط درخت طوبی ) نور مطلق( با سیمعقل سرخ در     

واقع سیمرغ نه خداوند گردد. درتصویر رمزآمیز آشکار میاست، این سخن گفته شده
توان آن را جبرئیل یا عقل اول دانست. متعال که تابش و تجلی نور الیزال الهی است که می

پیر را پرسیدم که گویی در این جهان »  گوید:همین است که سهروردی در عقل سرخ می
 همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت آنک نداند چنین پندارد و اگر نه هر زمان سیمرغی از

)سهروردی، « ، منعدم شود معای معایدرخت طوبی به زمین می آید و اینکه در زمین بود
 .(17الف: 1383

شود. این همراهی سیمرغ در کنار سمبل درخت دیده میدر دیگر رساالت نیز همواره 
همیشگی پیش از این رساالت در متون دینی و اساطیری ایران پیش از اسالم و برخی ملل 

را مورد بررسی قرار « ای بر روی درختپرنده»توان تصویر   بنابراین میاست نیز دیده شده
مرو بر درخت سین»، « عقاب نورس»های گوناگون در داد و انعکاس این تفکر را به شیو

 دید. « سیمرغ بر درخت طوبی» و « تخمههرویسپ
ای خاص خود های را که به دلیل ویژگیاین پرندۀ نامیرای افسانه (Burton)بورتن 

است، با عقاب نورس برابر ر و مظهر امور مختلفی قرار گرفتهتاکنون دستمایۀ خلق تصاوی
های درخت دنیا، ا  را در شاخهداند. این پرنده عالِم به بسیاری از چیزهاست و النهمی

تصویری که سهروردی  .(104: 1383)ن.ک بورخس،  سازدمی (Yggdrasil)ایگدراسیل
دهد، دو وجه مشترک با این دیدگاه دارد: یکی اینکه سیمرغ نیز دست میاز سیمرغ به 

درختی ماورایی النه دارد. ( و دیگر اینکه بر 9ب: 1399روردی،دانندۀ چیزهاست)سه
: 1390به اینکه سیمرغ را نماد خورشید) ن.ک طاهری،  توجّهبا . (8الف: 1383)سهروردی، 

گردد و وجه اشتراک به عقاب آشکارتر می اند، نزدیکی این پرنده( دانسته720-764
عقاب را نیز نماد بلندی و همانند خورشید نماد روح » ها یابد زیرا در نمادپردازیسومی می

 .(724: 1387)سرلو، « اند.و به طور کلی اصل معنویت دانسته
از این پرنده » در تعریف سیمرغ آمده است کهفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی در
است اگر چه گاه کنایه از  «انسان کامل»معنای آن  اند اما عمدتایانی مختلفی را اراده کردهمع
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: 1398سجادی، « ) روح، پیامبر اکرم )ص(و عقل مجرد و فیپ مقدس نیز بوده است.
زیرا در مسیحیت  ،حتی در این تعبیر نیز پیوند سیمرغ و عقاب قابل توجیه است .(481

) اندبا روح پیامبری مقایسه کرده آسمانی را داراست و عقاب راآور عقاب نقش یک پیام
 .(726: 1387ن.ک سرلو، 

ها و در فرهنگ اسالمی تمام صفت»است: ل نوشتهای مفصّپورنامداریان نیز در مقاله
 «های سیمرغ به جبرئیل که از فرشتگان مقرب است تفویپ شده است.تقابلیّ

ردی نیز در رساالتش سیمرغ را مظهری از عقل اول یا سهرو .(469: 1368)پورنامداریان، 
. در نمادپردازی ها نیز عقاب )=سیمرغ(  را دانددهم و جبرئیل یا نور نوراالنوار می

می نامد. « پرندۀ خدا»اند . دانته نیز این پرنده را ترین نمود جبروت الهی دانستهمناسن
 .(726-722: 1387)سرلو، 
رنده با عقاب اساطیری، تصویر سیمرغ بر فراز درخت طوبی با عالوه بر شباهت این پ  

این درخت  ویژگی  یابد.تخمه در اساطیر ایران پیوند میسیمرغ بر درخت هرویسپ
هایی از همین توصیفات دارد که نمونهندۀ غم و ... درمانگری، رویانندۀ همۀ گیاهان، دورکن

واقع سعی کرده است با عرفانی روردی درتوان دید  بنابراین سهرا در رسایل سهروردی می
ای ببخشد و از آن در راه بیان تفکر ای، به آن معنای تازهو اسالمی کردن یک نماد اسطوره

 خویش بهره بجوید. 
را در تمثیل خود دگرگونه  «مینوی خرد»ای آمده درسهروردی حتی تصویر اسطوره   
تخمه در درخت دورکنندۀ غم بسیار سیمرغآشیان » آمده است:  خردمینویکند. در می

است و هر گاه از آن برخیزد، هزار شاخه از آن درخت بروید و چون بنشیند هزار شاخه از 
به اینکه  توجّهسهروردی با  .(97: 1374تفضلی، « ) آن بشکند و تخم از آن پراگنده شود.

نوراالنوار  سیمرغ را مظهری از جبرئیل یا عقل کل و درخت را نمادی از ذات الیزال
ای که از درخت ای دیگر ساخته است و به جای هزار شاخهاین تصویر را به گونه ،دانسته
هر » است: دادههای نو به نو پروردگار یکتا را قرار روید، جلوهشکند و میای میاسطوره

« زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و اینکه در زمین بوده منعدم شود معای معای...
 .(17الف: 1383)سهروردی، 

است. آینه  «آینه»سیمرغ شکل گرفته  مورددر رسالۀ اخیر، نماد دیگری که در    
بنابراین هر  شود میگاه است و در زبان عرفانی به قلن صاف و پاک عارف ت ویل تجلی

 گردد. گر مینور الهی در آن جلوه ،که پاک شد و آینه در برابر سیمرغ گرفت
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 توجّهتوان به این ارتباط از نظرگاه دیگری به ارتباط سیمرغ، درخت و آینه می جّهتوبا    
واقع زتاب نورمحپ خورشید الهی است. درگریِ سیمرغ و آینه برای باکرد و آن میانجی

ای نیاز است و این، چیزی جز بنا بر نظریات عارفان برای دیدن این نور محپ به واسطه
افروز(، آینه ، جبرئیل، سیمرغ، عقل کل  و عقل وهر شنتر، ماه)=گخورشیدی کوچک

 :7دهم نیست
 اگر خواهی که بینی چشمۀ خَور             تو را حاجت فتد با جسم دیگر 

 (98: 1381)الهیجی،                                                                           
گری حضرت شبستری، آینه را همان میانجی جلوه الهیجی نیز در تفسیر گلشن راز     

) و یا اعیان ثابته و یا عدم باشد تواند اعیان ممکناتداند. این آینه از منظر وی میحق می
 .(81ر.ک. همان: 

 باز  .0-9-0-0

نمادهای مرتبح با خورشید در اساطیر و نمادها است. در رسالۀ عقل  ترینمهمباز از    
شود  پورنامداریان دلیل انتخاب به عنوان سمبلی از روح انسان ظاهر می سرخ نیز این پرنده

کند: اول نمایش علوّ مرتبۀ روح باز را به عنوان نمادی از روح انسانی در دو مورد بیان می
جهان آفرینی دیگر سهروردی در سویی شیوۀ تربیت او با تصویردر عالم مثال و دوم هم

 .(730: 1380از پورنامداریان،  ر.ک:دادن او به جهان مادی()بستن چشم باز و عادتمادی )
کند. تمثیل به انگیزۀ گویا نقشۀ گریزی را ترسیم می عقل سرخسهروردی در رسالۀ 
ی ساخته که صیادی «باز»شود و شکل عینی این مفهوم انتزاعی را نمایش هبوط، آغاز می

فرستاده است.  به هر حال بازِ روح در او به والیتی دیگر « والیتآشیان»شکار  کرده و از 
پهیرد، ست. این پرنده هبوط را نمیدام صیادان قضا و قدر افتاده و به زمین هبوط کرده ا

داند. در اصل به زیرا از ابتدا پرندۀ شاهان است و جایگاه اصلی خود را در جوار شاهان می
سوی مردار، بر  از گویند که اگر از نزد شاه برفتباز را به آن سبن ب» ،تعبیر شمس تبریزی
« باز»چون باز  نیاید و هم بر آن مردار قرار گرفت   باز نزد شاه آید مردار قرار نگیرد،

  .(779-778: 1394)شمس تبریزی، « نباشد!
راه بازگشت به آشیان آغازین خویش  «مویپیر سرخ»سرانجام این باز پس از آشنایی با 

 .آموزدرا می
 
 
 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

128 

 . هدهد0-9-0-3

که در هر دوی آمده است. درحالی لغت مورانو  صفیر سیمرغنام این پرنده در دو رسالۀ 
به نمادهای صفیر سیمرغ این رسایل این پرنده کاربردی نمادین یافته اما تنها در رسالۀ 

 مرتبح با بهشت نزدیک شده است.
است که اسرار غین را برای در رسالۀ لغت موران هدهد تنها نمادی از سالک آشنا 

گیرد. سرانجام کند و مورد طعنه و آزار آنها قرار میخبران از حقیقت)=بومان( فا  می بی
هایش را تکهین با دریافت اشتباه خود، برای حفظ خود از آسین ایشان به دروغ حرف

 کند.می
ف و سیمرغ به آن که همنشینی نام این پرنده در ارتباط با کوه قا صفیر سیمرغدر رسالۀ 

کَنَد و قصد هدهد سالکی است که پر و بال خویش را برمی ای بخشیده است،ویژه اهمیّت
 کند.کوه قاف می
های پیش از مسیحیت نیز هدهد با کندن پرهای والدین پیر  و لیسیدن چشمان در افسانه

ین اعجاز، نماد کیمیاگرانۀ آب گرداند. مرغ سلیمان نیز به سبن اشان، جوانی را به آنها بازمیفروغبی

نهایت والدت ثانوی روحانی شده و  رمز هو  و فراست و بازیابی جوانی و تجدید شباب و درحیات و 

 ( 706: 1392آسیاآبادی، ذکاوت است. ) به نقل از محمدی

شود  هدهد سالک نیز بعد از ت ثیر کوه قاف بر او مانند سی مرغ عطار، سیمرغ می
 رسد اما مستمع کم دارد.ر سحرآمیز  به همه میسیمرغی که صفی

 . طاوو 0-9-0-8

است که به دلیل  «طاووس»ی که در رسالۀ لغت موران آمده توجّهنماد زیبای و قابل 
 های بهشتی دارد. های آفرینش نقش مهمی در نمادپردازیپیشینۀ کاربرد آن در داستان

شود: باغی همیشه بهار، آغاز می تمثیل سهروردی با توصیف باغ بدوی و بهشت عدن  
آواز. در این باغ  طاووس به عنوان سمبلی از روح های روان و پرندگان خو دارای آب

انسان نیز وجود دارد که به فرمان پادشاه به جایی دیگر فرستاده و چرمی به دور او پیچیده 
کند. با را فرامو  می انگیزدهند و او، آن باغ خیالشود. او را در سبدی حقیر قرار میمی

توان چرم دست و پا گیر را به اینکه طاووس نمادی از روح انسان است، می توجّه
 «عالم محسوس»است و آن سبدِ حقیر را ست که روح را در خود پنهان ساختهدان«جسم»

 قلمداد نمود. 
ن ای باغ را فرامو  کرده است که حتی بادها یا بوی خو  آگونهطاووسِ روح به  
گیرند و از سبد به های او برمیتا اینکه چرم از بال آورند،نیز چیزی را به خاطر  نمی مکان
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خویش  ۀلیخورد و وطن اوّها میگردانند. او با دیدن دوباره باغ حسرتباغ آغازین باز می
زند سابه این تمثیل بار دیگر نمادها دایرۀ صعود و نزولی را می توجّهآورد. با را به یاد می

لیه که وطن حقیقی سرانجام طاووس را دوباره به باغ اوّ که مسافر آن طاووس )روح( است.
 آورد.گردانند و او در حسرت و حیرت گهشته را به یاد میباز می ،ستا او

یطان گر شهای داستان آفرینش به عنوان یاریکه طاووس در بعضی از روایتازآنجایی
به این  توجّهابد. با یی دیگرگونه میاهمیّتست، این نماد ادر ورود به بهشت دانسته شده

گری او را با ویژگی توان نقش یاریرساله و نقش نمادین طاووس به عنوان روح آدمی می
گر ابلیس است نه توان گفت آنچه یاریایِ آن توجیه نمود. در حقیقت می«نفس امّاره»

ره بشری است که تحت نفوذ شیطان قرار ای حقیقی بلکه نفس امّاطاووس به عنوان پرنده
 گرفته و آدم و حوا را فریفته است.

 . چشمة زندگانی0-9-8
و معارف قدسی،  «چشمۀ حیوان»، سرای آخرت را الواح عمادیسهروردی در رسالۀ  

می داند. )به نقل  «آب حیات«لهت سرمدی، مشاهدۀ عالم عقول و وصول به حق الیقین را 
، چشمه در دو رسالۀ فارسی سهروردی تعبیر این .(794: 1380از پورنامداریان، 

شود. این چشمه که جویبارهای بهشتی را به یاد العشا  و صفیر سیمرغ، نیز دیده میمونس
 آورد سمبلی از علم و معرفت حقیقی است. می
این چشمه پس از عبور از شهرستان جان و به تعبیر پورنامداریان مرحلۀ مونس العشا   در
( 318:  1380ل عالم غین یعنی عالم عقول و نفوس یا عالم فرشتگان ) پورنامداریان،او

 کند. غسل در این چشمه، زندگانی ابد و علم تامّه را به دنبال دارد. خودنمایی می
ای جایی که جزیره  استه در ظلمات جسم ساخته شدهاین چشم صفیر سیمرغدر رسالۀ 

یابی به آب حیات یا هایش مانع از دستله است که خیالپایان قوۀ متخیّلبریز از دوال
 گردد.معرفت حقیقی می

  
  گيرجنتيجم. 3
ترین مسائل فکری بشر بوده است. اگر آفرینش و جهان پس از مرگ همواره از غامپ 

 توجّههای این امور و ادیان به بیان ویژگی ن ت ماّلت فلسفی بشرچه اساطیر، به عنوان نخستی
اند اما ذهن جستجوگر انسان این مسائل را تا حدودی به تصویرپردازی آنها پرداختهکرده و 

 ای تمثیل بیان کند.الت خود کشانده و سعی کرده است آنها را به شیوهبه وادی تخیّ
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ای رمزی به عناصر جهان سهروردی نیز در مجموع هفت رسالۀ فارسی خود به شیوه
است. در این آن مبدأ ازلی اشاره کرده زگشت بهآغازین و تال  روح برای با

بلکه تنها به خواست  ،دستی مار و طاووسنه به سبن فرین ابلیس و هم «هبوط»رساالت
چه سهروردی در تمثیالت خود افتد. گرادان قضا و قدراتفا  میباغبان ازلی و یا با دام صی

رشار از رنج، این تصور را اما تقابل بهشت مرّفه ازلی و جهان س ،کندای به دوزخ نمیاشاره
ی در برابر آرمانشهر بهشت آورد که او ویرانشهر جهان مادی را دوزخبه ذهن می

است. او برای خلق جهان رمزی خود از عناصری مانند: درخت، خورشید، پرنده دانسته
 است. و چشمۀ زندگانی بهره برده )سیمرغ، باز، هدهد و طاووس(

تفسیر درخت، ذات الهی  ترینمهماست. در متفاوت یافته اندیشۀ او سه معنایدرخت در 
قرار گرفته است و نور رحمت الهی های آن است که سیمرغ)جبرئیل یا عقل دهم( بر شاخه

شود و در رساند. در تمثیلی دیگر همین نماد در خورشید منعکس میرا به موجودات می
 القلبۀحباست که از تباط یافتهخت روان مطلق بهشتی ارسومین کاربرد، این نماد به در

 یابد.میهای رحمانی و آب علم پرور  روید و با نسیم نفسمی
های دینی را به یاد های جوشان بهشتی در تصویرپردازیچشمۀ زندگانی نیز که چشمه

شود که در عالم ملکوت درخت روان آورد، در این رساالت سمبلی از علم و دانش میمی
زیرا در  ،توان آن را نمادی از جاودانگی دانستکند  همچنین میمی ق از آن تغهیهمطل
 غسل در این چشمه، حیات ابدی را به دنبال خواهد داشت.« مونس العشا »

است  سهروردی  «روح»عالوه بر این از آنجایی که مسافر اصلی سَفَر پیدایش و بازگشت 
 از روح بهره برده است.  از پرندگانی مانند هدهد، باز و طاووس به عنوان نمادی

 
 :هاياددا ت

داند الطیر را نیز تابشی از نور الهی میحتی سیمرغ منطق« سیمرغ و جبرئیل». دکتر پورنامداریان در مقالۀ1

انداز عرفانی پرواز پرندگان برای رسیدن به سیمرغ یا پادشاه خویش در چشم»نویسد: نه خود نوراالنوار و می

الطیر عطار رمز بنابراین سیمرغ در منطق ی به سوی جبرئیل یا عقل فعال است انسان به منزلۀ عروج ارواح

 .(426: 1368پورنامداریان، « ) استو مرغان نیز ارواح آدمیان.« جبرئیل»نیست بلکه رمز « حق»

 سیمرغ عالوه بر» تعابیر مختلفی برای سیمرغ ذکر کرده اند: «عقل سرخ». دکتر پورنامداریان در کتاب 7

فلسفۀ مشایی  العقل فعّ شرع و جبرئیل ی یکسان باهویّتز این جهت هایی که دارد و اها و تواناییشباهت

در عالم عقول و  عقل کل مثالی  تواند تمثل نوراالنوار در هر یک از مراتن هستی باشدکند.. میپیدا می

در عالم  نفس ناطقهمرکبات و در عالم  آتشدر عالم اثیری افالک و  خورشیددر عالم نفوس و  نفس کل
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: 1380، ) پورنامداریاندر میان پیامبران  حضرت محمد)ص(در میان رهروان حقیقت و  انسان کاملانسانی و 

418). 
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 . تهران: مولی.4به کوشش حسین مفید. چ .آواز پر  برئيل(. 1380.)الدینسهروردی، شهاب -
. 3. به کوشش حسین مفید. چروزج با  ماعت صوآيان(./الف1399.) الدینسهروردی، شهاب -

 تهران: مولی.
 . تهران: مولی.3ش حسین مفید. چ. به کوشصفير  يمرغ(./ب 1399.)الدینسهروردی، شهاب -
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. تهران: 3به کوشش حسین مفید.چ .الطفوليمآی حالم(./ج1399.) الدینسهروردی، شهاب -
 مولی.

 . تهران: مولی.3. به کوشش حسین مفید.چلغت موران./د(1399)  .الدینسهروردی، شهاب -
دابه فضایلی. تهران: . ترجمه سو3. جآرهوگ نمادها(.1399شوالیه، ژان و گربران، آلن .) -

 جیحون.
 ممجلّ «.ای رستم و اسفندیارسهروردی و ت ویل داستان اسطوره» .(1390اهلل.)طاهری، قدرت -

 .729 -777. صد مردم  وا ی و آرهوگ عامم
. تهران: 1. به تصحیح و اهتمام حبین یغمایی. جتقسير طبرج (.1338) طبری، محمدبن جریر. -

 چاپخانه دولتی ایران.
بررسی تطبیقی مفهوم نمادین درخت در ایران با (. » 1391فربود، فریناز و طاووسی، محمود.) -

. 1سال  .آ لوامة مدر  هور .«ت کید بر برخی متون ادبی و عرفانی ایران باستان و ایران اسالمی
 .74 -43. صد 7شماره 

 اگفت.. تهران: سخن با همکاری فر3. چ  زبان عرآان(.1398فوالدی، علیرضا.) -
، ویلیام گلن و (. ترجمۀ فاضل خان همدانی1399.)کتاب مقد  عهد عتيق و عهد  ديد -

 .  تهران: اساطیر.3هنری مرتن.چ
. تصحیح و تعلیق االعجاز آی  رح گلشن رازمفاتيح(.1381الهیجی، شمس الدین محمد.) -

 . تهران: زوّار.10محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی. چ
 . تهران: سخن.هرمووتيک و نمادپردازج درغزليات  مس(. 1392ادی، علی.)آسیابمحمدی -
اصغر . به کوشش علیاالبراراال رار و عدّهکشف(.1383میبدی، ابوالفضل رشیدالدین.) -

 . تهران: امیرکبیر.8.ج8حکمت. چ
 (. ترجمه احمد تفضلی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1374.)ميووج خرد -
. ترجمۀ اسماعیل سعادت. تهران: مرکز نشر تفسير قرآنی و زبان عرآانی.(1323نویا، پل.) -

 دانشگاهی. 
.تهران: فرهنگ 2چ .اج نمادها در هور  رق و غربآرهوگ نگاره (.1383هال، جیمز. ) -

 معاصر.
.  9. تصحیح محمود عابدی چ کشف الم جوب(.1387هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان .) -

 تهران: سرو .
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1. Introduction 

Khajeh Shamseddin Mohammad Hafiz Shirazi is one of those great Persian 

poets that Europeans got acquainted with his thought and character through 

the superabundant translations of his sonnets. However, the poems of Hafez 

–in addition to its daintiness and Aesthetic features – is not easily 

translatable. Moreover, some of the translators –who worked on the sonnets 

of Hafez-, did not understand the concept of his poems in a proper way. 

Especially, in the case of “Moslasat” or the poems in which Hafez used 

Persian, Arabic and Shirazi dialect altogether. During the course of its life, 

Shirazi dialect has undergone three historical periods: 1.pre-Islamic era, 
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2.from 13th to 15th Century A.D (The most important period in recognizing 

this dialect) and 3.from the 18th century A.D onwards that Shiraz was chosen 

as the capital of Iran. This essay, attempts to research on the background of 

Shirazi dialect, alongside analyzing the translation of the famous Mosalas of 

Hafiz -translated by Wilberforce Clarke- and consequently, the errors on his 

translation would be checked. 

 

2. Methodology 

This research is provided based on library resources and data analysis 

method. 

 

3. Discussion 

As the Persian language has undergone three historical periods by now, 

dialects of this language have been widely changed from ancient times to 

this day. Shirazi dialect is one of the oldest dialects of Persian language, 

which dates back to about two thousand five hundred years ago (Coincided 

with the Achaemenid era). With the discovery of the Tablets found in the 

Fortifications of Persepolis (PFT) in 1933 and 1934 A.D (Rashed-Mohasel, 

2001: 20), It was found that a group of people from the lands called ti-ra-zi-

iš and ši-ra-za-i-iš was among the workers of Persepolis, and it seems that 

this very land is the plain of Shiraz (Limbert, 2008: 19; Sami, 2010: 8 & 

Afsar, 1995: 28). With the arrival of the Islamic era and the inevitable 

changes of Persian language, Shirazi Dialect also adapted itself with the new 

age. Today, the literary works remained of this historical dialect are mainly 

from the Middle Islamic Ages (Between 12th and 14th Century A.D) and the 

following treasures can be mentioned as the first-handed resources of Shirazi 

dialect: 

 The Divan of Shams Kazeruni (900 lines); 

 Kan-e Malahat (The Mine of Passion) an epopee in 718 lines written 

by Shah Daei Allah Shirazi; 

 Two lines and 2 hemistiches in the Divan of Hafez; 

 Eighteen lines in the Divan of Saadi (known as Mosalasat); 

 An ode in 72 lines by Abu-Ishaq At’amah (along with some sonnets, 

overall 130 lines); 

 A line in Majma-al Foras; 

 Moreover, a sonnet by Qotb-e Din Shirazi. 
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As it is clear, Hafez, who is one of the great Poets of Iran, has a 

sonnet in his Divan known as Mosalas (using three languages 

together) that According to many scholars, this sonnet can be 

considered as a work of art, indicating the dominance of Hafez in 

Persian, Arabic and the dialects of Shiraz. Although this dialect 

was common in the days of Hafez and was a mean of speaking 

for the people of Shiraz, but due to the socio-historical 

conditions in the past two or three centuries, understanding this 

dialect has been really difficult, as it became a dead tongue. This 

could be a good reason that why Henry Wilberforth Colerk, as a 

translator of the Divan, translated this very sonnet inaccurately, 

especially the Shirazi parts of it. 

As a critic of Clarke's translation, I should say that the common 

error of a diligent translator as Clarke was the lack of 

understanding of the Shirazi dialect and as a result, he gave a 

free translation of Shirazi Parts, unlike the Arabic and Persian 

parts, which have an accurate translation. 

 

4. Conclusion 

The translation of Mosalas of Hafez by Clarke also contains a 

few points: 

1) Clarke did not translated The Divan on the basis of a 

correct version of it, which is a common error throughout his 

translation of Divan and especially the above sonnet. 

2) Clarke, in addition to giving a free translation, ignored 

most of the concepts and meanings, and better to say he 

misunderstood the Shirazi parts and translated it inaccurately. 

It should also be noted that before translating a literary work, the 

text must first be understood, and then the lingual shifting 

process will be carried out. The mistake of Clarke was that he 
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did not properly understood the Shirazi dialect and therefore he 

did not provide a correct translation. 

 

Keywords: Shirazi Dialect, Molamaat, Mosalasat of Hafez, Wilberforce 

Clarke. 
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 چکيده 
بررر اسرراس آنچرره در آثررار مررورخین دوران اسررالمی آمررده اسررت، قرردمت شررهر شرریراز برره نخسررتین 

یش شریرازی حراکی از دیرینگری    شرناختی گرو  زبران  ۀامّرا پیشرین   ،گرردد سده پرس از اسرالم برازمی   
ترراریخی را  ۀباسررتانی ایررن شررهر دارد. گررویش مررردم شرریراز در طررول حیررات خررود سرره دور        

بررا شررواهد  و پرریش از اسررالم اسررت کرره  باسررتان اسررت: دوره نخسررت، دورانسررر گهاشررته پشررت
 ای مررابیندوم، در بررازه ۀدور شناسرری قابررل ردیررابی اسررت. زبرران اصررول ها بررر پایررامّرر غیرمسررتقیم،

شررود. ایررن ایّررام، روزبررازار رواج و روایرری گررویش    قرررون هفررتم تررا نهررم هجررری خالصرره مرری   
نشسرتن شرهریار زنرد و نرام بررآوردن شریراز       تخرت شیرازی است. از قررن دوازدهرم هجرری، برا بره     
امّرا برا     ای از زبران فارسری بردل شرد    رفتره بره لهجره   به عنوان پایتخت ایران، گویش شریرازی رفتره  

مررردم، کرره برررای ادیبرران و  ۀویش، فهررم و بازسررازی آن نرره تنهررا برررای عامّرر شرردن ایررن گررمهجررور
ای و بره  مترجمان نیز کراری برس دشروار گشرت. در ایرن جسرتار، کره برا تکیره برر منرابع کتابخانره            

پژوهشرری در برراب  ۀصررورت تحلیلرری فررراهم آمررده، سررعی بررر آن اسررت تررا ضررمن بررسرری پیشررین  
وف حررافظ، موسرروم برره برگررردان هنررری   گررویش شرریرازی، چنررد و چررون ترجمرره مثلّررث معررر   

نشرران داده شررود کرره ویلبرفررورث کررالرک در   ،ویلبرفررورث کررالرک، مررورد ت مّررل قرررار گرفترره 
 است.دی گرفتار آمدهفهم و به تبع آن، ترجمۀ متن مهکور، به سهوهای متعدّ

 
 گویش شیرازی، ملمّع، مثلّث حافظ، ویلبرفورث کالرک. هاج کليدج:واژه
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  mojahed_gholami@yahoo.com                   :مسئول ۀنشانی پست الکترونیک نویسند
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 مممقدّ .9
شده و فارسی، های متنوعی صحبت میجغرافیایی ایران، به گویش ۀدیرباز در حوز از  

نتیجه مردم ساکن   دراستزبان اداری و زبان مکاتبات بوده صرفای زبان درباری، زبان شعر،
از زبان در این جغرافیا، برای ارتباط با کسانی که قادر به تکلّم به گویش ایشان نبودند، 

 (Lingua francaقش زبان میانجی)ناین زبان  قبیل موارد، نیدر ا .کردندیاستفاده م یفارس
ترین های نامبرده است. قدیمیاست. گویش شیرازی نیز از زمرۀ گویشهکردرا بازی می

های نبشتهبه گل توجّهگردد. با میسال پیش باز  7700ها از گویش شیرازی به حدود یافته
یا « تیرازیش»است که مردمانی از سرزمین شدهد جمشید، مشخّشده در تختیافت

شدند که منطقه مهکور، جمشید گسیل میبرای ساخت این مجموعه به تخت« شیرازیش»
اند. جمشید بودههمین جلگه شیراز کنونی است و مردمان این شهر در زمره کارگران تخت

است نیز ذکر شده« ی باستانشیراز»عنوان ، تحت (1397)بیدیباغای به قلم رضاییدر مقاله
موسوم « شیرازی باستان»، زبان دیگری که به هخامنشی عهدِ «باستانِ فارسیِ» غیر از زبانِکه 
بدان تکلّم تا دورۀ زندیه، مردم شیراز  میانه اسالمیقرون  وجود داشته که طی ،است
 (.37: 1397، بیدیباغ)رضاییاندکردهمی
است که یا با زبان دیگری چون ۀ اخیر به حدی بودهسدبودن گویش شیرازی تا غرین  

شده و یا از آن به عنوان اشتباه گرفته میعربی و ترکی و گویشی چون کازرونی و لری 
آشنای ف نامچنانکه حتّی دانشمندی چون شبلی نعمانی، مؤلّاستغ شدهلهجه شیرازی یاد می

فارسی، عربی و ترکی پنداشته است! البته ای از زبان ، مثلّثات سعدی را آمیزهشعر العجم
دانست و حتی  شناسی در قرون ماضیتوان ناشی از ضعف علم زبانچنین قصوری را می

کند، اصطالح را مصطلح « شناسیگویش»و علم « گویش»کیا، واژه که صاد  پیش از آن
ار سی وجود داشتند، به کهایی که در عرض زبان فارلهجه برای اطال  به گویش

دادن گویش از و تمیز شتریب یسازروشن یبرا(. پس 126: 1327بخشان، )روح استرفتهمی
 شیپژوهش تحت عنوان گو نیشود که آنچه در االزم است گفته لهجه شیرازی نیز

 ژنیب معاصرین مثلاشعار لهجه شیرازی)که نمونه را در بسیاری از  با نباید د،یآیم یرازیش
  شودهاشتباه گرفتسرایان شیرازی بازتاب یافته( بومی اشعار دیگرو  یمطار داهللیسمندر، 

بارز و  شی، تفاوت لهجه و گویشناسزباندر دانش  فیتعار نیترطبق سادهکه امروزه، چرا
 و گویش شیرازی را به نامی جز آن شناختن و بازشناساندن، جز سهو نیست. آشکار است

دوران اوج این گویش برای ما به یادگار مانده، آثاری که امروزه از شیرازی قدیم و 
کازرونی، منظومۀ هفتصد و ناصر پُس شمسشمار است. دیوان حدودای نهصد بیتی انگشت

های و مصاریع معدودی در دیوان ابیات، شیرازی اهللداعیشاه، اثر «کانِ مالحت»هجده بیتی 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

183 

ثات و یک مصرع در گلستان(، بیت در مثلّ 19مصرع( و سعدی شیرازی) 7بیت و  7حافظ)
 130اطعمه)جمعای حدود یک قصیدۀ هفتاد دو بیتی و چند قطعه و غزل از دیوان ابواسحا 

ی، شاید امروزه همه آن رازیش نیالدّاز قطن یغزلی و سرور «الفرسمجمع»بیت(، بیتی در 
بح ست که از این گویش قدیمی در حافظه میراث مکتوب این سرزمین ثبت و ضچیزی ا

 گردیده است.
 بيان مسئلم رح و . 9 -9

ۀ بسیاری از ای هنرنمایی شاعرانه است که برای قرون متمادی دستمایواقع گونهملمّع، در  
رو در کتن بالغی عمدتای جزو صنایع شعری از آن یاد شده این  ازگو بودهشاعران پارسی

یکدیگر است، سعدی برای است. در کنار این هنرنمایی، که محصول آمیختن دو زبان با 
های پارسی دری و تازی، گویش محلی شیراز آن نخستین بار مثلّثی سرود که در جنن زبان

های خود ملمّعی سه زبانه)= مثلّث( روزگار را نیز در خود داشت. حافظ نیز در یکی از غزل
ر این اند. دها داشتهسروده است که مترجمان بسیاری سعی در ترجمه آن به دیگر زبان

ها و میان، هنری ویلبرفورث کالرک در ترجمه منثور خود از مثلّث حافظ دچار کژخوانی
 شود.هایی شده است که بدان پرداخته شده میبدفهمی

 . پيشيوة پژوهش0 -9

مبتی بر مطالعات  -دربارۀ چیستی گویش شیرازی، پیشینه، کشف و بازسازی این گویش 
اند. شناسان بسیاری به این موضوع پرداختهده و زبانکرّات سخن گفته شب -واجی و نحوی

 ادوارد براونتوان گفت که های صورت گرفته در این حوزه، میبا نگاهی به پژوهش

مثلّثات سعدی شیرازی  ۀ. وی درباررا گهاردها بنای این پژوهشسنگ م( 1987انگلیسی)
ا ره و ابیات شیرازی مثلّثات رتوضیحاتی ارائه داد و در خالل آن به گویش مردم شیراز اشا

ه این است که ترجمۀ ادوارد براون از روی ظقابل مالح به زبان انگلیسی برگرداند. نکتۀ
متن معتبر و بود و مترجمان بعدی مثلّثات نیز ای صحیح و معتبر صورت نگرفتهخهنس

اطالعات  گرفتههای صورتپژوهش از یکهیچالطبع، در و برا در اختیار نداشتند صحیحی 
ی توضیحاتها صرفای به در آنو شده ارائه ن شیرازی ظ و ساختار گویشدقیقی از تلفّو علمی 
 است.بسنده شدهو نحو این گویش  صرفمعنی لغات، اصطالحات و  هدربار
نیز از جمله کسانی بود که به تصحیح مثلّثات سعدی پرداخت و در  (1372)یرازیش دؤیّم

اهلل و حافظ داشت و بخشی کوتاه از داعین شیراز از جمله شاهضمن آن، اشاراتی به شاعرا
ر شد که شیرازی به گویش شیرازی اختصاص داد. او تنها متهکّ ،نوشته خود پیرامون مثلثات

اند، چه کسانی است و شاعرانی که با این گویش به سرایش شعر پرداختهقدیم چه بوده
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( انجام 1397)یدیبباغیی شیرازی را رضا ۀنخستین پژوهش آوایی لهجاند. همچنین بوده
گویش  تالشناسی، به واکاوی تغییر و تحوّالت زبانعالوه بر بیان شواهد و تحوّ و هداد

با نگاهی گهرا به دو گویش خامو  استان  ی. واستاز فارسی باستان پرداخته شیرازی
در آثار  شیدو گو نیذکر شواهدی از استفاده ا هفارس یعنی شیرازی و کازرونی قدیم، ب

های آوایی شیرازی باستان و در خالل آن به ویژگی هو شاعران گهشته پرداخت سندگانینو
که لهجه کنونی مردم شیراز،  شودیر ممتهکّ او. استهو وجه تمایز آن از فارسی اشاره کرد

العات بودن )مط یمقاله به سبن چند بعد نیبه نام شیرازی میانه است. ا یگویش ۀماندباقی
و  یرازیش شیدر حوزه گو یبعدمشابه  هایپژوهش یبرا ی( مدخلیخیتار -ییآوا

 است.شمار آمدهبه ها آن یبرامتقن  یمرجع
ی و دبررسی گویش شیرازی در زمان سعبه  در پژوهشی (1392پرست)یزدانحمید 
 زبانیخو  ۀتوضیحاتی دربار . ویاستپرداخته آن با گویش شیرازی امروز ۀمقایس

اکثر . کندنمونه ارائه میبا ذکر چند  ،ۀ خودها و افتخار سعدی و حافظ به لهجشیرازی
باغ بیدی است. الزم به یادآوری است که رضایی ارجاعات این پژوهش به مقاله رضایی 

ستانی آن توان صورت باکه می استزبانی دانستهه شیرازی را بازماندبیدی نیز، گویش باغ
ی نسخۀ از رو مثلّثات سعدی ترجمهطور که اشاره شد، امّا همان  تان نامیدرا شیرازی باس

 اریثات در اختاز مثلّ معتبر یمتن زیثات نمثلّ یبعد مترجمانو بود صحیحی صورت نگرفته
  .نداشتند
برآن شد تا واژگان شیرازی مثلّثات سعدی را تصحیح کند. صادقی  اشرف صادقیعلی

 ثات سعدیمقابله و تصحیح بخش شیرازی مثلّت خود، مجددای به دو سال پس از مقاله نخس
آن را  های انگلیسی و فرانسویترجمه(. وی ابتدا مثلّثات را تعریف نمود و 1381پرداخت)

ثات از ادین طوسی و مثلّ دیگرهای چاپمقابله و بررسی کرد و به نقد و معرفی 
ها و معرفی شرح ۀبه مطالبی که دربار توجّهبا  وی مقالهپرداخت.  شیرازی محمدجعفر واجد

های واژه ۀتصحیح عالمانو نیز ازجهت  حائز اهمیت است ،ثات داردهای انگلیسی مثلّترجمه
 بدرباای . از دیگر محاسن این مقاله ارجاع به منابع پژوهشینامفهوم موجود در متن

ها از آن هاهشپژودیگر  راست که د ی(رازیش نیالداز قطن یغزل )مانندشیرازی گویش
 .بود یاد نشده

 پژوهش . ترورت3 -9

تاریخ،  ۀهای اهمّیت مطالعات لهجه یا گویش این است که هر زبان آینجنبه از یکی
)ن.ک:  زبانی در بستر تاریخ است ۀهای سخنگویان یک جامعارز  ن وفرهنگ، تمدّ
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که مردم شیراز در  (. گهشته از این، با پیشِ چشم داشتن این مسائل11: 1381رحیمیان، 
جستند و نیز سعدی و حافظ گهشته و در تعامالت روزمرۀ خود، از گویش شیرازی بهره می

دار ادب این مُلک در جهان هستند، با هم روزگاران خود با استفاده از این گویش که پرچم
ی اهمیّتشناختی آن های زبانبه این گویش و بازسازی ویژگی توجّهگفتند، سخن می

 یابد.عف میمضا
 
 و برر ی . ب ث0

بدفهمی و بدخوانی متون ادبی پارسی، نه منحصر به مثلّث حافظ است و نه موقوف به 
ویلبرفورث کالرک. در واقع این مسئله، سهو شایعی است که بر قلم بسیاری از مسشترقان و 

وع سهوها برگردانندگان اشعار پارسی به زبان های دیگر رفته است. شاید اگر نظیر همین ن
شان پارسی نبوده و زبانان سراغ بدهیم، چندان هم بر کسانی که زبان مادریرا از پارسی

اند، خرده نگیریم. هرچند که این همه، از بایستگی توضیح و مرتکن چنین اشتباهاتی شده
تصحیح این قبیل اشتباهات، خاصّه در جهت صیانت از مواریث مکتوب کهن و تبیین بهتر 

 کاهد. ها نمیآن
 ث حافظ، درزمرۀپژوهان بر این باورند که مثلّنیز قابل یادکرد است که بسیاری از حافظ

بر زبان پارسی و تازی  را که تسلّح حافظتفنّنات شاعرانه وی بوده و این تفنّن، عالوه بر این
 نمایاند، مخاطبان امروزی شعر  را با گویش مردم شیراز در قرون میانهو گویش بومی می

 سازد. آشنا می
 . زبان پار ی در  يراز9 -0

کننده از شیراز روزگار صفوی، شیراز ژان شاردن، سیّاح فرانسوی و بازدید ۀبه عقید
 گفتند است و مردمانش با مالحت و ظرافت سخن میگاه زبانِ شیرینِ پارسی بودهبالیدن

به شیراز نزدیک بودند نیز  هایی کهمردمان سایر شهر»همچنین شاردن بر این باور بود که 
(. در 463، 7: ج1327شاردن، «)تر نسبت به سایر نقاط داشتندآهنگ و لطیفای خو لهجه

زبانی و دیوان اشعار شاعران شیرازی و غیر شیرازی نیز هماره شیرازیان را به خو 
 خوانِرلهجۀ خو شک»اند و حتی معشو  و یار حافظ شیرازی، فردی بیانی ستودهشیرین
که معاصر سعدی بود و  تبریزی مامهُاست. در این باره گفته شده است: بوده« الحانخو 

 دهدمشهور است سعدی تا تبریز برای دیدنش رفت، اندرز می
 ذو  را گرررررو در سرررررماع طالبررررران

 

 کننررررد یرازیاسررررتماع شررررعر شرررر 
 جج



 186 ...های ویلبرفورث کالرک ازکژخوانی/ 

شاید  دلکشی،با همه دلنشینی و  کند که شعر جای دیگر نیز شکوه می]هُمام[  همو
ت مورد انتظار را آن تری و طراوت و مقبولیّ چون از چاشنی کالم شیرازیان تهی است،

 ندارد
 و دلکرش هسرت   نیر را سخن دلفر همام

 
 یرازیشر  ستین چارهیب چه سود که یول 
 

  و در گهر زمان بر ذهن و زبان مردم ننشسته است افتهیشعر  رونق و رواج ن جهینتدر و
 و «زیآمبتیاست و ط زیانگغالن گفتار  طرب» که سخننیریش یسعد در عوض کالم

 شودیم ریجهانگ یسحر صورت و قالن، ییبایو مضمون با ز یهمراه کردن علو معن هنر 
 تیو ص افتدیدر افواه عوام م لشیکه ذکر جمیطوربه کند یم یو در همه آفا  عطرافشان

را مشتاقان همچون شکر  ثشیحد نیالجقصن و گرددیمنتشر م نیزم حیبس در سخنش
از عر   که ،یتیا  نه از گو آوازه برندیو رقعه منشآتش را چون کاغه زر م خورندیم
 یبرا یاو سنجه یگفتار پارس کند،یرا خجل م یقند مصر کهوی  کالم و گهردیم

و  شوندیم شیهاتهگف دیو مر فتهیش ،و مردم ردیگیقرار م یو حدود سخندان حدّ یابیارز
 از خود زیاست که او ن یپرسش نیا چرا؟ .کنندیم نثار گریکدی به هیآن را به عنوان هد

 (.184: 1392 پرست،زدان)یکجاست؟ همه شور از نیا سخن،نیریش یسعد است:کرده
نیست که به باور برخی چون ماهیار نوّابی، آنچه به گویش شیرازی مشهور است،  بیراهپر
و آهسته ل کند بوده و تحوّ نیّمع سرزمین کمردم یها زبان قرنامّا   است، یفارس رچهگا

 یهاشیبا گو یبوده و نه برخورد و فالسفه بانیاد نه زبان  سرتا داشتهجا خود را در همان
زبان  باو حافظ  یسعد ی عصررازیش شیگو انیم اختالف همان نیا است.داشته رانیا گرید

 یزبان فارس یبه سو یرازیش شیگو زیت و تند شیکه باعث گرا یعاملو  است یدر یفارس
 ینیو دلنشیی بایفصاحت و ز و و حافظ( ی)سعدرازیش یسخنور نام وجود دو شده، یدر

 .کالم آن دو است
. ملمّعات و مثلّثات0 -0

 ای از گیاه که خشکمعنی پارههب« لمعه»م خوذ است از « ملمَّع»از جهت لغوی، کلمه 
است و همچنان بخشی از شده و باقی تر باشد یا قسمتی از عضو که در شستشو خشک مانده

ر صفحۀ کاغه و پارچه و نظایر آن، که روشن و درخشان و قسمت دیگر  تاریک و مکدّ
معنی چیزی است که از دو بخش ممتاز ترکین شده هب« لمعهلمعه»یا « عملمّ»باشد. پس کلمۀ 

بوده مصنوع از  یع، دلقدلق ملمّ ان،یدر نزد صوفهمچنین (. 146 :1320،هماییباشد )
ا در . امّهیاست بر زهد و فقر صوفبوده یاگوناگون و رنگارنگ که نشانه یهاپارچه
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چنان است که شاعر، ابیات یا  ،نام یکی از صنایع شعری است و آنع ملمّ ع،یالح بدطاص
در ها)عمدتای عربی( گردهم آورد. زبان با ابیات و مصاریعی از دیگر ،مصاریعی از فارسی

 ییشاهد هنرنماارها ب زین یرانیا کیزبان و اشعار کالس یفارس کهن شاعران یهاسروده
 .ایمشاعران در این عرصه بوده

ع ملمّ نیترو کهنرساند  یهجربه قرن چهارم باید را  یصنعت ادب نیا ظاهرای پیشینۀ 
 یعصر رودکو شاعر هم میحک ،یبلخ حسن بندیشه نالحسابو متعلّق بهرا فارسی  ۀبازماند
 ،یسعد ،ینظام ،ییچون سنا یبزرگان پس از وی بهگهارد که  هیرا پا یتسنّ د،یشه دانست.
ع ملمّ گاررا خداوند یجام ،یرازیش . اگرچه حکمتبه میراث رسید یحافظ و جام ،یمولو
دون هیچ حنّ و بغضی در داوری، ب ،(77 :1363، حکمت شیرازیداند)یم یشعر فارسدر 

 زِ الحَشا/ ینَفَحاتُ وَصلِک اَوقَدَت جَمَراتُ شَوقِک فِ»چون  جامی به مطلع غزل به راستی
 یارسفع در شعر ملمّ نظیر کم یهااز نمونه« کما تشازبانه نزد که  یآتش کم نهیغمت به س

حافظ  وانید نیمطلع غزل آغاز .نداقافله عقن نمانده نیاز ا زیو حافظ ن یسعد امّا  ستا
! أدر ک سای وناوِلها/ که عشق یالسّاق هایأ ایأال »ها آشناست: زبانتقریبای برای همۀ پارسی

 یف رمُیسَل المَصانِعَ رَکبای تَهر»با مطلع  یو غزل سعد« هاافتاد مشکل یآسان نمود اول ول
در  عملمّ یهانمونه نیتریاز عال نیز «یکه در کنار فرات یالفَلواتِ/ تو قدر آب چه دان

ادبیات پارسی است و در آن مصرع عربی، از جهت معنا و زیبایی، عنان با عنان مصراع 
 است.فارسی 
واقع در ونام دارد  مثلّثات، است یسعد گهار پایه که ظاهرای نیز شعر ی ازگرینوع د
شد، ت و چنان که گفتهعربی مثلّثه اس مثلّثات جمع واژه .است ملمّعاتکننده تکمیل

. برای مثال در مثلّثات معروف است  م زبانممثلثّات  لیکن است، دو زبانم یملمّعات شعر
 میقد یرازیش گویشبه  تیب کی ی وعرب تیبیک  ی،فارس تیبیک  نیبه ترت سعدی،

وجود دارد. حافظ نیز تنها در یک غزل به  (ی و حافظسعد در عصر رازیمردم ش گویش)
 (.419الف،  1372شیرازی، است)مؤیدعدی، دست به آفرینش مثلثات زدهشیوه س

 هاج ويلبرآورث کالرک. مثلّث حاآظ و کژخوانی3 -0

حافظ، با پیش چشم داشتن تجربیّات شاعری سعدی و ت ثیرپهیری از آنها،  در یکی از 
رای هایش نیز در کنار استفاده از زبان فارسی و عربی، از گویش شیرازی هم بغزل
های زبانی استفاده جویی از خالقیتدادن توانمندی خویش در کاربرد واژگان و بهرهنشان
است. برای سهولت در پی گرفتن بحث و ناگزیر نساختن مخاطبان به مراجعه به دیوان کرده
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هایی از آن که به گویش شیرازی است، حافظ، در زیر، مثلّثۀ وی آورده شده است و بخش
 مشخد شده:

 یفررررؤاد هایدغصُرررربَ یلمت سَرررربَسَرررر

 یببخشررررا ،دلیبررررر مررررن برررر خرررردا را

 یسررررلم ن عشررررقِعَرررر رتَنررررینکَأ نمَررررأ

هرَ یان دل وَبررروتِت بِهمچرررون مُررر  کررره

 ارچرررنا ،خرررورد ،واترررتبُ ،دل نیرررا غرررم

 ،عشرررررقت یِدر غرررررم سرررررودا نگرررررارا

 منیت بسرررپرغرامَررر ،ماچررران یپَررر بررره

 زلفرررت نِیشرررد انررردر چررر   ،حرررافظ دلِ
 

 یادنرررریُ یلرررر ومٍیَرررر لِّکُرررر یوحررررو رُ 

  یعررررراداأل غرررررمِرَیعلررررر یلنواصِررررر وَ

 یداوو بِررررررهکُررررررنِ یِآن رو ،لاوّ زتُرررررر

 الرررررودادِ بحررررررِ یفررررر العشرررررقِقِیرررررغر

 یت نشرررررادآنچِررررر ینررررراوبِ ،رنرررررهغَ وَ

 العبررررررررررادِبِّرَ ینررررررررررا علرررررررررروکلّتَ

 یامرررراد زا تیروشرررر یوِ کیررررت رَغَرررر

 یهررررررررراد اهللِو ،مٍظلِرررررررررمُ لٍیرررررررررلَبِ
 

 (761، 6: ج1384)حافظ، به نقل از رستگار فسایی، 
 یبه زبان عرب ستی اغزل ملمّع نیا: »دیسنویم غزل نیدر شرح ا ییاینسعالم بو ی،ودس
 ریسا ،یاز سود تیّتبع هب (.7379، 4: ج1366)سودی،  «یرازیمخصوص ش لهجه کیو 
بودن این غزل و استفاده از گویش مثلّثبر  یهمگ گردآوردندگان اشعار حافظ،و  نیارحش

کالرک دوم ویلبرفورثنیز باید یادآور شد که سرهنگ  .اندبودهل قوالفقمتّ شیرازی در آن
(Henry Wilberforce Clarke)(1981نخستین برگردانندۀ دیوان حافظ به ،) طور کامل به

انگلیسی و البته به صورت منثور، به عنوان مترجم گویش شیرازی پا جای پای سودی 
ه زبان انگلیسی ترجمه نمود. ترجمۀ از حافظ نیز ب را بسنوی گهاشت و غزل مهکور

ویلبرفورث کالرک از دیوان حافظ، البته ترجمۀ بدون نقصی نیست، منتها بحث دربارۀ 
بنابراین در ادامه و در پیوند با  تواند گنجید کلّیت کار این مستشر ، در این مختصر نمی

چهار بیت موضوع این جستار، ضمن درنگی بر ترجمۀ انگلیسی ویلبرفورث کالرک از 
های کار غزل خواجه که تمام یا مصاریعی از آن به گویش شیرازی است، دربارۀ کاستی

 رود:  وی در این حوزه، سخن می
1) 
 یسررلم ن عشررقِعَرر رتَنررینکَأ نمَررأ

 

 یداوو بِرررررهکُرررررنِ یِآن رو ،لاوّ زتُررررر 
 

 
1. O thou, who despisedest me for my love for Salma! 

Her face, thou shouldst at first have clearly seen. 
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بایست کردی، میشدن به او ]سلمی[ منع سبن عاشقکه مرا بهای کسی: معواج بيت
 دیدی!نخست روی زیبای یار مرا می
های ای است که خطوطی از چهرۀ پر نقش و نگار هنرمندیدر این بیت که خود، آیینه

، به «نِهکو» «.، تو از روز نخستاول زتو ا» یعنی، «لز اوّتُ» توان در آن دید،حافظ را می
ت بلند به تبدیل یک مصوّ ساخت این واژه، شاهددر ست. همچنین ا« و زیبا کوین» یمعنا
 nēkō است: کوین یبه معن« نِهکو»در کلمه  «»و آن، مصوّت بلند میت کوتاه هستمصوّ

nehku     ،یمعنا به، از مصدر دیدن «ید»و  «دیبا» ای، به معن«وابَ(. »12: 1381)صادقی 
عالمه قزوینی نیز آن را «! ی یا باید ببینیدیدیم دیبا» یعنی «یوادبَ»   بنابراین،است «یدید»
 .استمعنا کرده« دیدن بباید»

 را کامالی نادیده گرفته« نِهکو»کالرک در فرآیند ترجمه بیت، کلمه امّا ویلبرفورث
تن مترجَم، برگردان هیچ یک از کلمات بیت فو  در م clearlyاست. در ضمن، واژه 

 شناسی بیت مدخلیّتی ندارد.بردن آن نیز در زیبایینیست و به کار

7) 

 هرَ یان دل وَبرروتِت بِهمچررون مُرر کرره
 

 الررررودادِ بحرررررِ یفرررر العشررررقِقِیررررغر 
 

2.To the beloved, wholly and completely, surrender, like me, thy 

heartO drowned in love in the see of friendship! 

دیدی[ تا چون من، به یکباره ]و تو باید روی زیبای سلمی را پیش از این میمعنای بیت: 
 شود. قه به عشق در دریای محبت و دوستیغر قلبت
 «بِبوتِن» واژه باید گفت نخست شیرازی، در شرح مصراع بیت و این خصوص در   
معنا تواند شد. حمیدیان این واژه را از واژگانِ رایج در « باید باشد»و  «ببودن»صورت به

« به یکباره»نیز به معنای « وَ ای رَه(. »3907، 7: ج1381داند)حمیدیان، متونِ کهنِ دری می
 است.

کالرک در ترجمۀ این مصرع نیز ناموفق بوده است و تنها نکتۀ صحیح در ترجمه او، 
آید که مترجم، فهم است. به روشنی برمیبوده  like meبه « تهمچون مُ»برگردان واژه 

است. مخاطن شاعر بازتاب یافتهصحیحی از مصرع نداشته و این موضوع عینای در ترجمه او 
ست که شاعر را از عشق به سلمی ]که به عالقۀ خاص و عام ای ادر این مصراع، آن مدّعی

 ۀحقیقت ادامدراست. این بیت، [ منع کردهتوان فهمیداز آن معشو  در معنای کلّی را می
دیدن معشو  شاعر و  که بدونچرا  استمدّعی را نکوهیدهبیت پیشین است و شاعر نیز 

خود از  ۀهای وی، بر دل بستن بدو خرده گرفته. کالرک در ترجمدلبریجهّابیت ها و 
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ترجم گوید. این اشتباه به این خاطر است که مسخن می« کامالی تسلیم معشو  شده»اینکه 
سبن در این مصرع که به همینبوده و را متوجّه نشده « نهکو»در بیت پیشین معنای واژه 

است. اگر وی دست کم این عبارت را به صورت مکمّل بیت پیشین است، به اشتباه رفته
«surrender to the beauty of my beloved »کرد، باز کاری قابل دفاع انجام ترجمه می

و ارتباط منطقی آن با نپهیرفتنِ انکارِ مدّعی « زیبایی معشو »اکنون جای خالی داده بود. امّا 
اطاّلع نیز بی« وَ ای رَه»شود. همچنین مترجم از معنای در برگردان انگلیسی شعر احساس می

امر اشاره کند، آن را به صورت « بودنناگهانی »بردن قیدی که به کاربوده و به جای به
 است.ترجمه کرده« رکامالی و سرتاس»

3) 

 ارچررنا ،خررورد ،واتررتبُ ،دل نیررا غررم
 

 یت نشررررادآنچِرررر ینرررراوبِ ،رنررررهغَ وَ 
 

3) Grief for thee wholly devoured this heart, helpless; Me, the news of the 

good fortune of my verse deceiveth. 
واهد رسید که بر تو آن خگرنه وغمخوار من نیز با ،  ]ای دوست![ معواج بيت:
 .سزاوار  نیستی

این بیت که کامالی به گویش شیرازی است، شارحینی چون سودی، جاللی و در 
« آنچِت»و « وگرنه»همان « وَ غَرنه»دانند. می« بباید تو را»را به معنای « بُواتت»حمیدیان، 

 «یادشنَ»ۀ واژدر  فقح«. ببینی»یعنی  هم« یاوبِن»در کاربرد امروزی است. « آنچه تو را»همان 
ای از شروح حافظ چون شرح جاللی یا در پاره «یشادنَ» .کرد دقّت ترشیب باید

. در استشده یمعن« سزاوار تو نیست»و  «تو نیست ستهیشا»، «دینشا» بهرستگارفسایی، 
« نشا» است و ترکیبی است از:« بِوادی»، همچون «یشادنَ»صورتی که احتماالی ساخت واژه 

ای که است. امّا نکته« نشاید ببینی»معنای ، و احتماالی به (دنیداز مصدر )« ید» (دی)نشا
شک کرد، یکی از ابیات منسوب به حافظ است که « نشادی»شود در معنی باعث می
 ی، در انتهای دیوان حافظ مصحَح وی آورده است:خلخالعبدالرحیم 

 و مررا کررن یآشررت بررزم یغرررت چنگرر
 

 ینشررراد نیرررشررران ارچررره دشرررمنانغا 
 

 (78 : منسوبات1306، )حافظ
کار  نیاگرچه ا ،یکن یآشت مابزنم که با   )چنگ(ی ساز ی، برایتاگر دوست دار یعنی 

، سازتواند آن باشد که هم می« ساز»یا « چنگ» . دلیل آوردن واژۀکندیدشمنان را شاد نم
 .(74: 1394ی، مهاجرشجاع)کردن استکار  شاداساسای 
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اند و ممکن است صورت صحیح معنا کرده «شوندیشاد نم»یت فو  را در ب« نشادی»
 بوده باشد.« ینیب دینبا»به معنی « نوادی»، «یآنچِت نشاد یوَ غَرنه، اوبِن»نشادی در مصرع 

بدخوانی و بدفهمی کالرک، موجن شده است برگردان انگلیسی این بیت نیز بدون 
را متوجه نشده و طبق عادت « بواتت» اشتباه نگردد. در مصرع نخست، کالرک معنی واژۀ

ترجمه کرده است که نادرست است. در مصرع دوم نیز  whollyم لوف، آن را به صورت 
 Me, the news of the good fortune of my verse»مشخد نیست منظور او از 

deceiveth »های دیوان حافظ، این بیت با ها و دگرسانییک از نسخه بدلچیست. در هیچ
نین مفهومی که کالرک ترجمه نموده، یافت نشد. مشخّد نیست که کالرک از روی چ

داشت  انیتوان بیم نانیبا اطمامّا  ،استترجمه نمودهکدام تصحیح دیوان حافظ این بیت را 
 قصور مترجم در دو چیز بوده است: که
در این  ( بدفهمی و سوءبرداشت وی از متن)گویش شیرازی( که در سراسر کار ویالف   

 آید.حوزه به چشم می
آن)از جملرره شرررح سررودی( و عرردم مراجعرره برره نسررخ معتبررر دیرروان حررافظ و شررروح   ب( 
 ها در باب ابیاتی که به گویش شیرازی است.توجّهی به توضیحات آ نبی
4) 

 منیت بسرررپرغرامَررر ،ماچررران یپَررر بررره
 

 یامررراد زا تیروشررر یوِ کیرررت رَغَررر 
 

4) Subsequently, to thee, our soul, we shall have to advance; For, stubbornly 

hast thou fought with lovers; and they heart taken. 
]و  خواهم سپردغرامت  یا همان دَمِ در[کن خانقاه کفش]ماچان  یدر پا: معواج بيت

 .ببینی مناز گناهی  تواگر ، [پردازمتاوان عمل ناشایست خود را می
مناقن ای نظیر و نیز کتن عرفانی کشف اللغات و برهان قاطعون هایی چدر فرهنگ

است، سخن به دهشیم دهینام زین «صفّ نعال» هیت صوفکه در سنّ« پَی ماچان»از  ،نیالعارف
ای بوده میان آمده. در اینکه این عبارت چه معنایی داشته و دالّ بر چه رسم و راه صوفیانه

صفّ بایست در کرده، میی از مقررات خانقاه عدول میاست که: اگر درویشنیز گفته شده
است، بر روی یک پا بایستد و در هکن خانقاه که محل غرامت بودنعال یا همان کفش

گرفته، از مراد و پیر که دست چپ به گو  راست و دست راست به گو  چپ میحالی
  مقبول افتد)گوهرین، رایستاده تا عهنموده و چندان بدین کیفیّت میخانقاه طلن عفو می

صل به ترکیبی از ادات شرط متّ« غرت»است. « بسپاریم»به معنی « بسپریمن(. »377: 1326
« از امادی» .ی، گناه و تقصیرروشیب یعنی «یشتوِرَوِی«. »اگر تو»ضمیر خطاب است و یعنی 

 است.« از ما دیدی»نیز به معنای 
 از ی و حرکتی بر خالف ادبروشیب اگر تو» :کهشود این بیت را چنین نیز تعبیر کرد می  
 «.ماچان غرامت بسپاریپاه ما را بی، دید ما
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های پیشین، از متن اصلی فاصله دارد. کالرک از این بیت نیز مانند ترجمۀ بیت ۀترجم
به « پی ماچان»است، چه رسد به فهم معنای اللفظی بیت را هم متوجّه نشدهوی معنی تحت

آید که ترجمه کالرک از گانی در گفتمان تصوّف اسالمی. از ظاهر امر برمیعنوان رمز
ای از این نسخ، این که در پارهنگرفته بوده، چراوان حافظ صورت صحیحی از دی روی نسخ

است که اساس کار کالرک در ضبح شده« ما جان غرامت بسپریمن ولی»مصرع به صورت 
 برگردان این بیت بوده است.

است، لیکن پی برده « پرداخت غرامت»نخست، کالرک به درستی به مفهوم  در مصرع
 soulاست و ماچان(، به اشتباه رفتهدر خصوص چگونگی پرداخت غرامت )یا همان پَی

]جان[ را وجه پرداختی غرامت دانسته که البته صحیح نیست. مصرع دوم نیز آکنده از 
سپردن را م نکرده و بالطبع، دلیل غرامتاشتباهات مترجم است. کالرک منطق بیت را فه

ای است. تصویر شاعرانهها نیز در ترجمه وی انعکاس یافتهنیز اشتباه متوجه شده و همۀ این
ست میان معشو  و صفِ عشّا   که کالرک در مصرع دوم پیش چشم آورده، کارزاری ا
و از ایشان دل  ن برخواستهعاشقاتصویری شاعرانه که در آن، معشو  با تندخویی به ستیز با 

ای حتّی با وجود پهیرفتن مصرع افتند! چنین ترجمهدل بر زمین میبرد و خیل عاشقان بیمی
که هیچ ردّ نیز صحیح نیست  چرابه عنوان مرجع کالرک، « ولی ما جان غرامت بسپریمن»

و به نظر  شودپایی از بافتار واژگانی و معنایی مصرع دوم در ترجمه انگلیسی دیده نمی
 است.رسد که کالرک، اساسای مصرع دوم را به صورت آزاد ترجمه کرده می
 
 گيرجنتيجم. 3
نات شاعرانه وی بوده و پژوهان بر این باورند که مثلّث حافظ در زمره تفنّبسیاری از حافظ   

وارگی سخن در دستان حافظ شیرازی است، که حاکی از مومن، عالوه بر ایناین تفنّ
پس  سازد قرون میانه اسالمی آشنا می نندگان امروزی را با گویش مردم شیراز درخوا
زبان فارسی مدیون حافظ و سعدی و  فصاحتتوان گفت که اگرچه بالغت و می

ایشان است، اما گویش مورد بحث در این جستار نیز برای قرون متمادی  شاهکارهای هنری
 .سخن گفتن مردم شهر شیراز بوده است ۀشیو
 گرفته از مثلّث حافظ نیز دربردارنده چند نکته است:برگردان صورت  
ای صحیح از دیوان حافظ انجام نداد که این خود را بر اساس نسخه ۀکالرک ترجم. 1 
 ویژه مثلّث فو  مشهود است.ۀ وی از دیوان حافظ و بدقتی در سراسر ترجمبی
ای آزاد از آن فو  پایبند باشد، ترجمهخود به غزل  ۀکه در ترجمکالرک بیشتر از آن. 7 

ارائه کرد و با این کار اکثر مفاهیم و معانی را نادیده گرفت و یا به اشتباه دریافت و 
 برگردان نمود.

در خصوص این برگردان، همچنین شایسته است یادآور شویم که کلنل هنری . 3  
غزلیات حافظ  ۀترجم ویلبرفورث کالرک، عضو گروه مهندسان بنگال، هدف خود را از
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میالدی در دو مجلد در کلکته منتشر کرد، تبیین معانی صوفیانۀ اشعار  1981که در سال 
امّا نه ترجمه  ،دانست و شاید به همین سبن اشعار حافظ را به نثر ترجمه کردحافظ می
را ثِ لطیف و سخته او توانست آن همه لطافتِ طبعِ شاعرانهِ حافظ وظرافتِ مثلّمنثور می

در  .کالرک، توان انتقال این مفاهیم عظیم را در خود داشت ۀمنتقل کند و نه زبان ترجم
 ۀهایی بود که در ترجمها، عدم فهم صحیح شعر، از جمله کاستیکنار تمام این نارسایی

توان دریافت که پیش از ترجمه هر اثر، نتیجه میخورد  درکالرک آشکارا به چشم می
به صورت درست فهم و درک شود و سپس فرآیند انتقال زبانی ابتدا باید آن متن 

کالرک در این بود که گویش شیرازی را به درستی فهم گیرد. اشتباه ویلبرفورثصورت
 ای صحیح از آن ارائه نکرد.نکرده بود و به همین خاطر ترجمه
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1. Introduction 

Undoubtedly, the Religion Circuit human has always been looking for 

ways to approach his God in the field of religion and beliefs. In this 

context, mysticism, zeal and Sufi are tangible and familiar words for 

all religions. When we reach Sufi beliefs in different religions, 

Suddenly we will notice the convergence of the themes in some of 

them, which themselves created the hypotheses in the background of 

its origins. Mani religion as one of the oldest patterns of asceticism in 

ancient Iran has special components. The slowest reflection of Man's 

religion is its mystical dimension, and it is based on the knowledge or 

cognition that is called the "Genus" in this tradition. Mani introduced 

the exquisite insight with the name of cleanliness, and considered it 

superior to the purification of body, and everywhere referred to it as 

the term "living water" . According to the Manichaean view, human 

beings in this world are struggling with light and darkness and have to 

save themselves from the clutches of evil and darkness. The extent of 

the propagation of this religion in the third to the ninth centuries was 
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comprehensive, but in the Middle Ages they continued to live in 

secular sects. Efforts to reset the signs of this religion after the arrival 

of Islam into Iran is difficult. With the fall of the Umayyad caliphate 

and the advent of the Abbasid, with the support of the Persians and the 

help of the desire of the dwindling civilization of the ancient Persians, 

the translation movement of scientific works was formed And the 

Iranians were able to offer their own civilization to Islamic 

civilization. Although the familiarity of the Arabs with the Manichean 

ideas is related to the time of Anoushirvan That is, when Masdakis 

believed in the Kish Mani, escaped to the Hejaz lands But the 

emergence of these ideas in literature dates back to the time of the 

establishment of the Abbasid caliphate. When less professional poetry 

can be found , his court is devoid of components of Man's thought, 

such as worldliness, rationalism, degeneration of the body, or 

darkness, and the supremacy of the soul, or the same brightness. 

2. Methodology 

This study is based on the descriptive analysis method by using library 

research and studying the mythical elements constituting the myth. 

The researcher's attempt is to answer certain questions of some 

thinkers of the field of literature in this space. Did the Arabic orderists 

follow the order of the ancient Persians? Or are the two herders of the 

other gorges? The purpose of this study was to clarify that the 

application of the components of Manichaean mysticism in the 

structure of the wicked poems after the advent of Islam 

4. Discussion 

Mani was born in 216 AD in the southeast of Ctesiphon, a city in the 

southeast of Tigris, in the middle of Rhonda. Although they have 

given him the nickname "Al-Babylou" , However, he does not have a 

Babylonian principle because his parents are Iranians. His father from 

Hamadan and his mother was a descendant of the Parthian princes. 

Manitheism is a deep manifestation of old and old-world beliefs in 

Iran. Undoubtedly, worldview and recognition of Manichi's mysticism 

has been based on Gnostic beliefs. Genus is a Greek word for Indian 

and European origins. This term has been used in Adaptive Diction 
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And reflects an ancient intellectual trend that emphasized the 

awareness of mystic secrets . (Ismail Pour; 1373: 13). The basis of 

Gnostic thought was based on the refinement and cultivation of the 

soul. It seems that this religion has focused on specific points and 

doctrines for the promotion of mental health and soul's health. 

According to Manni followers, the material world is a combination of 

light and darkness. The phenomenon of darkness, which is the same 

evil, is overcome in the world and it is the duty of man to release the 

inner light and the light of the divine. The basis of their thought is the 

result of the battle between darkness (body) and light (soul). This 

colorful gem must be freed from this material world and go to heaven. 

It should be noted that, according to researchers and evidence, it can 

be claimed that "Ismailis is the first group of Muslims who, in the 

nineteenth century, were influenced by gnosis and Mannit as their 

core ideas. Gnostic thoughts and myths were most likely transmitted 

to the Shia and Ismaili graves through Slaves that had converted to 

Islam in the Baniyama period and lived in Kufa. It is clear that the 

great role of the Persians in overthrowing the Umayyads and the 

transfer of power to the Abbasid dynasty can not be easily passed. 

After that, with the support of the Iranian people present in the ruling 

apparatus, the movement of translation and transfer of knowledge was 

formed from various nations, especially Iranians. Western historian 

Nicholson believes in this regard: "Despite the lack of clear evidence, 

the prominent position of the theory of knowledge in the thought of 

the first Sufi reflects their contact with the Gnostic tradition. 

(Nicholson, 1382: 52). This research has decided to study the 

components of mystical mysticism among the Arab poets during the 

Abbasid period. Hence, it is necessary to refer to some of the main 

vocabulary of Manichi's thought and then to mention some of his 

poems. 

Light and Darkness:  Manni believes that the material world is a 

combination of light and darkness. The phenomenon of darkness, 

which is the same evil, is dominated by the world, and the duty of man 

is to liberate inner light and light Yisada. An example of Manjian 
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literature about this: "I knew the bright prince / that is the tree of life / 

I found darkness / the tree of death" (Ismail Pour, 2002: 47). Shahriar 

of Darkness is the true embodiment of evil But Shahriar of brightness  

instead of Ahura Mazda,is  the same Zervan. The action of evil, 

without any provocation by the god of light, is like an invasion. In this 

way, the reflection of Abu al-Atahiya's thought was enough to convey 

the meaning of Zedekh (2). 

Good and Evil are couples / So a product and therefore a product 

It seems that Abu al-Atahiyeh during Abbasid rule, which is the 

beginning of the direct influence of Islamic civilization on Iranian 

civilization ,  decided to base his discourse on a combination of the 

main theme of Manichaean mysticism and its integration with the 

structure of Islamic mysticism. 

Rationalism and wisdom: Another basic approach to Man's thought is 

reason and logic. In Arabic literature, rationalism has been so 

dominated by poets that the great ones, such as Abu al-'Ala'a al-

Ma'ari, have long sought to unconsciously inherit this inner gem: 

O God, be devoted to the / Ask him every reason                                  
     

 (Al-Ma'ari, 1381: 642) 

travel:       The purpose of the trip is to recapture and retrieve the inner 

gem of man, The pearl, or the same spirit that was seen in Manichaean 

mysticism as a symbol and symbol, During a human journey, It's like 

a colorful gemstone in the world of dirt. The horizons of mystical 

thoughts in Arabic literature, especially during the Abbasid period, are 

not exempted from such examples.  

We are only a vehicle with a travel  /Day, to the shadow of the two 

separated 

(Abu-Ataa, 1997: 347) 

Contentment, distraction from the creation:  Because the ghost  has a 

divine structural spirit And the root of the body is devilish Therefore, 

the body should be pressed to grow along with the weakening of the 

body and then its darkness, the spiritual or divine dimension of it. Abū 

Al-Atahijah, in the literature of the Abbasid period, spoke in his 

oneself with his tomb:  
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(Abu al-Atahi: 1997: 320) 

The same is true for us     / Even when we are not supported 

Avoiding Wine: Avoiding drinking wine that somehow causes evil 

and darkness helps freedom of soul and human separation from 

material dependencies. Although certainly based on Islamic 

principles, wines are considered haram and Muslims avoid wine based 

on it , But it was very common in the Umayyads and Abbasids. 

Sheikh Mireer's approach to wine-making in addition to the Islamic 

roots also speaks of his tendencies to the principles of Manichaean 

Sufism .  

Do not drink wine/for the condition                                                      

Go eat and grief 

 (Maari, 1381: 406) 

4.Conclusion 

The main strategy of faith is based on the duality of the body and soul, 

in which liberation is achieved only with the spiritual truth. After the 

advent of Islam in the land of Iran and the replacement of the new 

religion, it was difficult to completely eliminate the previous beliefs. 

Hence, after the passing of the Muslim conquests and the deployment 

of peoples under the brink of new sovereignty, oppressed ideas and 

ideas became an exquisite phenomenon, replacing some Islamic 

beliefs. Including asceticism and mysticism. o give Islam an 

inspiration to Manichaean beliefs can be seen as the cradle of the 

establishment and expansion of their ideas in the Muslim world. This 

approach was developed by Iranian translators and the foundation for 

the development of Sufism with Iranian essence and Islamic nature. 

The study of the teachings of the Religion of Mani in the context of 

the teachings of the Arab poets during the Abbasid period brings us to 

the idea that the influence of this religion has become so rooted in the 

literature of this period that no one can oppose it. Reading some 

common ground on the content, content and vocabulary, along with 

their adaptation to Manichaean's conception, is very involved in 

forming the hypothesis that the origins and virtues of these thoughts 

can be shared. 
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382 زمستانو  پاییز ،چهارمو  سی، شمارۀ هفدهم سال
 

 بازخورد باورهاج مانوج در ادبيات عرب
 (بشّار و ابوالعالء ،ابونواس ،های ابوالعتاهیه)با تکیه بر سروده

 1)نویسندۀ مسئول(عبا  کريمی                                                                           

 0دکتر  هريار همتی                                                              

                                                  

چکيده

نرروعی خبررر از تقررارب خاسررتگاه در همررۀ آنهررا هررای عرفرران در ادبیّررات جهررانی بررهمؤلّفررهبررسرری  
هررای زهدمآبانررۀ  اوسررت. وی بررا   ترررین الگوهررای عرفرران، مررانی و اندیشرره  دارد. از جملرره کهررن 
ت را از زرتشررتی و تناسررخ روح را از مررههن  گررری را از مسرریحیت، ثنویّرر درایررت تمررام منجرری 

مایررۀ عرفرران او هبرروط روح، رهررایی آن از دنیررای ترراریکی و پرراکیزگی     برگرفررت. بُررن  بررودایی
یراد کررده اسرت. هردف ایرن پرژوهش آن اسرت کره میرزان          « آب زنرده »روان بوده، کره از آن بره   

ی عرفرران الگرروهررای کهررن مایررهقرردرت، نفرروذ و اثرپررهیری شرراعران زاهدمسررلک تررازی از بُررن   
هررای اندیشررۀ مررانی اسررت. ایررن  مؤلّفرره ترررینمهررمتطبیررق رو ، بررازخوانی کنررد. شرریوۀ پرریش مررانی

خصرروص در دورۀ عباسرری، شرراعران رویکرررد حرراکی از آن اسررت کرره پررس از ظهررور اسررالم و برره
انررد. تررازی  بررا  آگرراهی و اطررالع در کررالم منظرروم خررویش از باورهررایِ کهررن ایرانرری بهررره برررده  

باشرد، بلکره ت ییردی اسرت برر تقردّم       توانرد اتّفراقی   هرا در ایرن مجرال نمری    اشتراک مضامین و واژه
ای از پویررایی تمرردّن توانررد بیررانگر جرروهرهخاسررتگاه آن در بررین ایرانیرران باسررتان. ایررن فرضرریه مرری

 ایران در دل تمدّن اسالمی باشد. 
 
 

 .های دورۀ عباسی، عرفان مانویات، سرودهزهدیّ :کليدج هاجهواژ
 
 

                                                           

 10/02/1382 :مقاله نهایی یر په تاریخ               09/03/1386: مقاله دریافت تاریخ 
      karimiabass90@gmail.com           :مسئول هنویسندنشانی پست الکترونیک 

، کرمانشاه، ايران.دانشجوج دکترج زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازج .9

 کرمانشاه، ايران. ،دانشيار زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازج. 0



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

713 

 مممقدّ .9
ۀ دین و باورهای خود همواره در جستجوی مسیرهایی مدار در گستردین بدون شکّ انسانِ

هایی برای تقرّب به خداوندگار خویش بوده است. در این میان عرفان، زهد و صوفی واژه

ملموس و آشنا برای تمام ادیان هستند. وقتی به آبشخور باورهای صوفیانه در ادیان مختلف 

ا خواهیم شد که خود باعث بوجود تقارب مضامین در برخی آنه توجّهرسیم، به ناگاه ممی

ترین عنوان یکی از کهناست. آیین مانی بهاه آن شدههایی در پیشینۀ خاستگآمدن فرضیه

ترین بازتاب آیین ای است. دیرندههای ویژهمؤلّفهالگوهای زهد در ایران باستان حاوی 

« گُنوس»آیین  مانی، بُعد عرفانی آن است و اساس آن معرفت یا شناختی است که در این

نام دارد. مانی بینش بدیعی با نام پاکیزگی روان مطرح کرد و آنرا برتر از طهارت تن 

دیدگاه مانویان بشر در بر اساس یاد کرد. « آب زنده»دانست و در همه جا از آن با اصطالح 

این دنیا گرفتار جدال نور و تاریکی است و بر اوست که خویش را از چنگال اهریمن و 

های سوم تا نهم به شکل فراگیری بود امّا وسعت انتشار این آیین در سدهیکی بازستاند. تار

 ای به حیات دینی خود ادامه دادند.  های پراکندهصورت فرقهدر قرون وسطی به

دارد، نه بُعد دینی و یا هنری آیین مانی،  اهمیّتآنچه در این مجال بیش از هر چیز دیگری 

ای که از مانی باقی مانده و آثار گانههای هفتنوشته»در ادبیّات است.  بلکه گسترۀ نفوذ آن

های چهارم و پنجم میالدی، منظوم و منثور شاگردان و پیروان بلندپایۀ مانوی در سده

کوشش برای  .(47: 1391پور، )اسماعیل« ای را پدید آورده است.ادبیّات ژرف و گسترده

 ن پس از ورود اسالم به ایران کار دشواری است و این از آنهایی از این آییبازنشانی نشانه

توان ست که ادبیّات ایران تا قرن سوم هجری، گرفتار رکود و سکوتی گردید که نمیا رو

ای در ادبیّات پارسی اصوالی یافت ای راسخ در مورد آن سخن گفت  زیرا نمونهبا عقیده

 شود. نمی

خواهی از تمدّن سیان و با پشتیبانی ایرانیان و کمکبا افول خالفت اموی و ظهور عبا  

غبارگرفتۀ ایرانیان باستان، نهضت ترجمۀ آثار علمی شکل گرفت و ایرانیان توانستند تمدّن 

علمی خود را برای تمدّن اسالمی عرضه کنند. البته که پارسیان نیز در کنار آن از آیین 

کند ادبای بی این باور را در ما تقویت میمند شدند. نهضت ترجمۀ متون غیر عراسالم بهره
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عرب با فرهنگ و تمدّن دیرین ایران زمین آشنا و خودآگاه و شاید هم ناخودآگاه با برخی 

از جمله، عرفان مانوی که موضوع پژوهش حاضر است.  های آن آشنا گشتند اندیشه

ت که گهر از قالن توان آبشخور صدها شاعر و متون ادبی دانسساختار عرفان مانوی را می

چند پیشینۀ اند. هرشناختهتاریک و ستبر جسم و تربیت روح را راهی برای رستگاری می

یعنی زمانی که   های مانوی مربوط به زمان انوشیروان استآشنایی اعراب با اندیشه

ها در اما بروز این اندیشه ،های حجاز گریختندهایِ معتقد به  کیش مانی، به سرزمینمزدکی

که کمتر شاعری زاهد شود. زمانیادبیات به زمان استقرار خالفت عباسیان مربوط می

های اندیشۀ مانی مثل دنیاگریزی، مؤلّفهدیوانش عاری از  ،توان یافتمسلکی را می

  گرایی، خوارداشت جسم یا همان تاریکی و واالداشت روح یا همان روشنایی باشدعقل

 انی اصول تصوف و زهد در بین پیروان مانی بوده است.هایی که زممؤلّفهیعنی همان 

 بيان مسئلم رح و . 9-9 

ها مواجه های زهد در ادبیّات عرب دورۀ عباسی، مخاطن را با برخی نشانهمؤلّفهبازخوانی  

های زهد دورۀ مایهکرده که گرایش ذهنی هر پژوهشگری را ناخودآگاه به سوی تقارب بُن

هاکامالی با ادبیّات مانوی انطبا  دارد. دهد.کاربرد واژهباستان سو  میعباسی با عرفان ایران 

ای برای این پژوهش پدید رو انگیزهتوان گرایشی اتّفاقی پنداشت. از ایناین پدیده را نمی

های غالن در عرفان مایهمآبانۀ اشعار دورۀ عباسی با بُنهای زهدمؤلّفهآمد که با تطبیق 

 ها در این زمینه پاسخ گوید. ها و فرضیهلمانوی، به برخی سؤا

  . پيشيوة پژوهش9-0
ها و عقاید او مطالن زیادی به رشتۀ تحریر درآمده در مورد کیش مانی، عرفان، اندیشه

 است عبارتند از:  توجّهاست. آنچه بیش از سایرین در این راهبرد مورد 

پور. نشر فکر قاسم اسماعیل. ترجمۀ دکتر ابوالآیین گنوسی و مانویمیرچا الیاده. -

بررسی  زمینۀ: این کتاب ارزشمند تالشی گروهی از پژوهشگران مختلف در 1323روز.

شناسان و مربوط حوزۀ های باستانهای مانی است. اساس این کتاب یافتهبنیادین اندیشه

 باشد. میرچا الیاده در این اثر سر ویراستار  است.ادبیات مانویان می
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سازان: ، نشر اندیشه1393، اسطورۀ آفرینش در آیین مانی. قاسم اسماعیل پورابوالدکتر -

های آفرینش ایشان بازنمایی کند بر آن بوده تا آیین مانی را بر اساس اسطوره ویسندهسعی ن

 ت بازخوانی پیدا کنند.های ادبی ادیبان آنها نیز قابلیّو در این مجال نهفته

 گنجد: این مجال نمیو مقاالتی که ذکر همۀ آنها در 

و دو،  ، شمارۀ بیستمجلۀ مطالعات ایرانی، «مفهوم خِرد در آیین مانی»انداز، عباس. آذر -

گاه مهمی : از آنجا که خِرد در کیش مانوی به مثابۀ تکیه168-177، صد1381پاییز 

 موضوع خِرد را در میان باورهای اهمیّتمحسوب شده این پژوهش بر آن بوده تا میزان 

 پیروان آیین مهکور نشان دهد.

 و معری ابوالعالء سخنان در اسماعیلی (عرفان) گنوس» .اردستانی رستمی، حمید رضا-

 صد 70 شماره - 1383 زمستان ،فارسی ادب در ه عرفانیاتمجلّ، «قبادیانی ناصرخسرو

: در این پژوهش با معیار قرار دادن اندیشۀ گنوسی، اشعار این دو شاعر را مورد 187 تا 126

اورهای مانوی و سپس ها و بپهیری آنان را از اندیشهسنجش قرار داده تا میزان ت ثیر

 اسماعیلیه مورد مداقّه قرار گیرد.

 1391 بهار ،شناخت ۀمجل، «مانوی کیش فرهنگی بازتاب»ابوالقاسم.  مطلق، پور اسماعیل -

 هایسده در را مانوی فرهنگی : این پژوهش بازتاب334 تا 373   صد: 33 شماره -

 زمینی حیات هایی مثل: طردلّفهمؤاز جمله بازنشانی   دهدنشان می اسالمی دورۀ نخستین

  اسالمی. عرفان و تصوف طریق اخروی از امور به پرداختن و مادیات ونفی

. «مسلمان عارفان عقاید بر آن ت ثیرات و گنوسی آیین» عامری. محسن   جعفری فرشته -

تال   ویسندگان: ن178-143 دص ،1387  بهار و تابستان ،پژوهشنامۀ مهاهن اسالمی

 های عرفان مانی را در عقاید عارفان مسلمان بازنمایی کنند.مؤلّفهتا  اندنموده

، مجلۀ دانشکدۀ علوم انسانی داشگاه سمنان، «مروارید جان در صدف تن»مریم حسینی.  -

: مروراید جان همان عقل است که یکی از ستونهای 64-48  صد77شمارۀ 92زمستان 

ه چگونه و چرا خرد و عقل در آیین مانی اساسی آیین مانوی است. این پژوهش نشان داد

 بوده است. اهمیّتمورد 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/148939/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/148939/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c
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 ترورت ت قيق  .9-3

وا و بازخوانی ادبیّات زهد در دورۀ اسالمی، مخاطن را با برخی اشتراکات در مضمون، محت

های مؤلّفهرو بازنشانی تقدّم خاستگاه برخی است. از ایننیز برخی واژگان مواجه کرده

ان، اساس پژوهش حاضر قرار گرفت. کوشش پژوهشگر آن است که به عرفان دورۀ عباسی

آیا زاهدان  :های احتمالی برخی اندیشمندان حوزۀ ادبیّات در این مجال پاسخ دهدسؤال

خوار یا اینکه هر دو میراث اندگویان ایران باستان پیروی کردهگوی عرب از نظمنظم

ز دیرباز همواره چالش بین پژوهشگران هایی اچنین پرسش آمدپیشآبشخوری دیگرند؟  

است. ها بودهبوده است. تقدّم، ت خّر و یا تقلید هر کدام از دیگری در کانون این چالش

های عرفان مانوی در ساختار اشعار زهدانه مؤلّفهداشت کاربرد هدف این پژوهش، روشن

های و نظریه ابر آراتوان در برپس از ظهور اسالم است. با اتکا بر این رویکرد حتی می

توان ایستاد و پاسخ منطقی ارائه کرد. بر این اساس می 1همچون عمر فروخپژوهشگرانی 

های عرفانی در ادبیّات هر دو زبان، مت ثر از اذعان کرد بخش بزرگی از چارچوب اندیشه

آنها الگوی تاریخی و ت ثیر پهیری آیین مانی است و این نشان از آگاهی ایشان از این کهن

  ست. ا از آبشخور عرفان او

 . ب ث و برر ی0
 هاج عرآان مانیمؤلّفمبازخوانی و تطبيق  .0-9 

ر جنوب خاوری دجله، میالدی در جنوب خاوری تیسفون، شهری د 716مانی در سال »

ی حال او اصل بابلند، بااینارا به او داده« البابلیو»رودان به دنیا آمد. هرچند لقن واقع در میان

اند. پدر  بومی همدان و مادر  از تبار شاهزادگان زیرا پدر و مادر  ایرانی ،ندارد

آیین مانی، تجلّیِ عمیق باوری قدیمی و نیز کهن  .(102: 1322)الیاده، « اشکانی بود.

الگویی در گسترۀ ایران زمین است. در مورد گستر  این کیش همین بس که بدانیم 

های سوم تا نهم میالدی گسترۀ جغرافیای وسیعی فرا گرفت. ای فراگیر در سدهگونهبه

های پراکنده در ایران، سوریه مصر، آفریقا، صورت فرقهبعدها در قرون وسطی به»

(. 13: 1323،پور)اسماعیل« بلغارستان، یوگسالوی و فرانسه به حیات دینی خود ادامه داد.
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گنوس »است. ای گنوسی استوار بودهوی بر باورهبینی و شناختِ عرفان مانجهان بدون شک

شناسی دین این اصطالح از زمانهای پیش در ...ونانی از ریشۀ هند و اروپایی استای یواژه

دهندۀ جریان فکری کهنی بود که بر آگاهی از رازهای است و نشانتطبیقی به کار رفته

 )همان(.  «ورزیده است.ایزدی ت کید می

راساس تههین و تزکیۀ نفس بوده است. گویی این آیین برای ریخت اندیشۀ گنوسی  بپی   

است. و تمرکز داشته توجّه ایی ویژههاها و آموزهسالمت روح به نکتهارتقای روان و 

هبوط روح یا هبوط نور از دنیای بهشتی  ،گاه تبادالت زاهدانۀ مانی، هبوط روح استجلوه

اند. به رفای اسالمی هم آن را بیان کردهای که بعدها عهمان تجربه  به این دنیای پست

اعتقاد پیروان مانی دنیای مادّی ترکیبی از نور و تاریکی است. پدیدۀ تاریکی که همان شرّ 

نور درونی و نور ایزدی است.  باشد بر دنیا چیرگی یافته و رسالت انسان، آزاد کردن

ر)روح( است. این گوهر رنگین مایۀ اندیشۀ ایشان، زاییدۀ نبرد میان تاریکی)جسم( و نوجان

 باید از این دنیای پست مادی آزاد شود و به بهشت برود:  

 ام/ و آزار بینمن خاکی درآمیختهای بی آزار پدر/ با جها...روح پاسخم داد: منم نازک زاده

 .(49: 1391پور اسماعیل)

 رهیافت مانی در این شرایح آزاد کردن روح از بند جسم است:   

و دام / که یکدیگر را همی  خویش گریَم/ بوَد کزان رستگار شوم/ از ترس دد بر نفس

 .)همان(بلعند

از »ایی و نیز تاریکی است. آیین مانوی مروّج رستگاری و تبلور گوهرهای روشن»  

 آید که انسان، بُنی اهریمنی و ظلمانی دارد...رستگاری ممکنهای مانوی چنان بر میتمثیل

افکندنِ این لباس و پوشش عاریتی است که اهریمن بر دوررستگاری بهنیست و تنها راه 

(. از سوی دیگر عالوه بر رستگاری و لزوم آن، دانش نیز 1329:68)وامقی،« انسان پوشانیده

 ترینمهممعرفت، آگاهی و خِرد »بنابراین   های اصلی اندیشۀ مانوی استیکی از ستون

« خاصی دارد. اهمیّتو ، جنبۀ عرفانی این کیش رهای  کیش مانی است، از اینویژگی
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تر تر و گستردهشناختی ژرفها ارائۀ جهانبازتاب این ویژگی .(73: 1391پور )اسماعیل

 است: 

 مردمان را خِرد و دانش، آموزم و ایشان را از آز و اهریمن رهایی دهم......)همان(.     

توان آنرا در یین را بررسی کنیم میهای این آاگر بخواهیم به شکل موجزی اندیشه  

، هر مربوط به امور اعتقادی، رفتارمُ هفتآمیز خالصه کرد که در آن به هفت اصل حکمت

عنوان نمونه، مهر گانه در  زهد مانی بهاست. این موارد هفتخاص اشاره شدهکردار اش

 دهان عبارت از :

داری از اعمال زشت، مهر دل دوری جستن از گفتار کفرآمیز است، مهر دست، خود»...

خودداری از شهوات و آرزوهای پلید و... هستند. از آموزه های دین تازه این بود که: 

مانویان از خوردن گوشت حیوانات و آزار رساندن به ذرات نور منع می شدند. یک مانوی 

برای  نمی توانست غهای بیش از نیاز یکسال داشته باشد، باید بدون زن و هر گونه تعلقی

نشر پاکی به اقطار دنیا سفر کند ولی عامۀ مؤمنان یعنی نیوشگان از این قواعد سخت معاف 

 (. 772: 1322)کریستین سن،« بودند

توان ادعا الزم به ذکر است که بر اساس نظر پژوهشگران و نیز شواهد در دست می

 کرد: 
 از خود هایاندیشه ریزیپی در دیمیال نُه قرن در که هستند مسلمانان از گروه اولین اسماعیلیه

 که موالی طریق از قوی احتمال به گنوسی هایاسطوره و هااندیشه. پهیرفتند ت ثیر مانویت و هاگنوسی

 منتقل اسماعیلیه و شیعه غالت به داشتند سکونت کوفه در و بودند گرویده اسالم به امیهبنی دوران در

 (. 128-126: 1383اردستانی، : )کای اطالعات بیشتر: ر.و نیز بر (37: 1391 پور،اسماعیل) شد.

توان از نقش پُررنگ ایرانیان در سرنگونی آنچه که در این مجال روشن است اینکه نمی

امویان و انتقال قدرت به خاندان عباسیان به راحتی گهشت. پس از آن بود که با پشتیبانی 

گرفت و انتقال دانش از ملل ایرانیان حاضر در دستگاه حاکم، نهضت ترجمه شکل 

نگار غربی نیکلسون هم در این زمینه معتقد است بویژه ایرانیان شکل گرفت. تاریخ ،مختلف

 در معرفت نظریه برجسته جایگاه نیست، دست در روشنی چندان شواهد آنکه وجود با»

 (.77: 1397 نیکلسون،) «دارد. حکایت گنوسی آیین با آنان تماس از اوایل، صوفیان اندیشه
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های عرفانی مانی را در میان شاعران های اندشهمؤلّفهرویکرد  پژوهش بر آن است که 

نماید که به برخی از تازی و در دورۀ عباسی بررسی کند از این رو ضرروی می

 کلیدواژگان اندیشۀ مانوی اشاره و سپس شواهدی از اشعار ایشان ذکر شود. 
 نور و تاريکی .0-9-9

 که همان شرّ پدیدۀ تاریکیاست.  تاریکیی ترکیبی از نور و انی دنیای مادّبه اعتقاد م 

. در این کردن نور درونی و نور ایزدی استو رسالت انسان آزادیافته  گیچیردنیا بر  ،باشد

ه در واقع منظور شویم کروبرو می« دیو و اهریمن»میان بویژه در ادبیّات فارسی با دو واژۀ 

کار هز سویی تاریکی ممکن است در معنای جسم یا دنیای مادّی هم با همان تاریکی است 

باشد. در مقابل این دو واژه، نور استفاده شده که منظور از آن، روح است که باید از رفته

چنگال جسم )تاریکی( رها شود. روح آنقدر واال و ارزشمند است که از آن با عبارت طال 

ای از ادبیّات مانویان در است. نمونهنام برده شده وح محبوس در مادهّ(در گِل )یعنی ر

 که /یافتم در را ظلمت /است زندگی درخت که /بشناختم را روشنی شهریار»باره: این

اهریمن  تجسّم حقیقی ،تاریکی (. شهریار42ِ: 1391پور اسماعیل) «است مرگ درخت

اهریمن، بدون هیچ کنش .زروان استیعنی روشنایی به جای اهورامزدا،  ا شهریارِاست امّ

 . است تهاجم روشنایی، ایزد سوی از  تحریکی

 ( را بر اندیشۀ وی زنند.7نوایی اندیشۀ ابوالعتاهیه در این مسیر کافی بود که مُهر زندقه)هم

 (321: 1882ابوالعتاهیۀ،)

ای دارند. /  هر انسانی دو خوی دارد که عبارتند از خیر و کدام بچههرخیر و شر باهم زوج هستند  معنی: 

 است. شر /  اگر بین خیر و شر را اندازه بگیری/ میان این دو فاصله بسیار

 أزواجٌ بهررا الشّرررُّ و الخیرررُ
  

 نتررراجٌ لرررذا و نتررراجٌ لرررذا
 

 طبیعترررا  إنسرررا ٍ لکررر ّ
       

 ضرردنا ِ همررا و و شرررٌّ خیرررٌ
 

 عُرردنا  مررا إذا الشَّرررُّ و والخیرررُ
     

 جرردناً  بعیرردٌ بررو ٌ بینهمررا
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پهیری مستقیم تمدّن رسد ابوالعتاهیه در دوران حکومت عباسی که آغاز ت ثیربه نظر می

گفتار خویش را تلفیقی از مضمون اصلی اسالمی از تمدّن ایرانی است، بر آن بوده که جانِ

عرفان مانوی و تلفیق آن با ساختار عرفان اسالمی قرار دهد که این حاکی از آگاهی 

های موروثی ایرانی در حوزۀ عرفان است. این رویکرد، احساسی مضمون تاریخی وی از

است. عبدالرحمن بدوی در ت یید این ر از ناخودآگاه جمعی زمانش بودهخودانگیخته و مت ثّ

أونلُ ما نالحظُ فی معتقدات أبی العتاهیۀ أنّه کا  یؤمنُ باإلثنینیۀِ »مدّعا چنین نگاشته است: 

ا خیرٌ و األُخري شرٌ...غیر أ ّ أبا العتاهیۀ صاغ نظریات اإلثنینیۀ  فی بک ِّ صراحۀٍ، أحداهم

: نخستین مسئله در باورهای ابوالعتاهیه آن ست که وی با  (39: 1890،ی)بدو «صیغۀ واحدۀ

پرستی اعتقاد داشته یکی خیر و دیگری شر  با این تفاوت که صراحت به دوگانه

 پرستی قرار داده است. اپرستی را در یک قالن یعنی یکتدوگانه

 در جایی دیگر وی، دوباره مضمون تاریکی را مطرح کرده است:  

 (72: 1882 ،ابوالعتاهیۀ) 

های ثل ستارهما در تاریکی عشق به این دنیا قرار داریم و پرهیزکاران)با دوری از سرچشمۀ شرّ( مترجمه: 

 آن هستند. 

نیکلسون در این مجال معتقد است در اشعار ابوالعتاهیه باورهای اسالمی و مانوی با هم 

 ای که صبغۀ اسالمی آن، مانع اتهام منتقدان نگردیده است گونهدرآمیخته است به

 بشّار بن بُرد در این زمینه سروده است: 

 ( 741:  1891 ،)بشّار
 زمین تاریک است و آتش روشنگر، از زمانی که آتش وجود داشته، مورد پرستش بوده است. ترجمه: 

 

 

 ل  الحبِّ من ظلمۀ لَفی إنّی
  

 کواکبُهرا  التُّقری  أهر ُ  و دُّنیا،  
 

 مشررررقۀٌ النّرررارُ و مظلمرررۀٌ األرضُ
  

 النّررارُ کانرر  مررذ معبررودۀٌ ارُوالنّرر
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  گرايی و خِرد. عقل0-9-0

مانویان از اینکه بدون عقل و »دیگر رویکرد اساسی اندیشۀ مانی، عقل و منطق است 

اند و پیش از هر چیز درهای معرفت را به روی را مکشوف نکرده منطق هیچ حقیقتی

شده از ۀ یافتنمون .(130: 1323پور اسماعیل« ) ورزیدند.اند، فخر و مباهات میخودگشوده

 ادبیّات کهن مانوی پیش از اسالم در مورد ارز  خِرد: 

 )همان(.« هم...مردمان را خِرد و دانش، آموزم و ایشان را از آز و اهریمن رهایی د»

  مادّی های مانوی، الزم است ذکر شود که جهانگرایی در اندیشهدر مورد ضرورت عقل

 تشکیل خیر خدای با شرّ خدای برخورد نتیجۀ در و است آن پرداختۀ و شرّ  محصول

 جهان بند در که روحی رهایی مسیر در و بنابراین  مملو از درد و رنج است ،استشده

  راهگشا نخواهد بود. معرفت  و ابزاری مثل خِرد هیچ است، مادّی

 و خویش اصیل وجودِ بازشناسی همانا که کمال، و تمام شناخت» عارف تالشهای مکمّل

 همین به  (108: 1390 دکره،) .«است نخستین پاکیِ در مجدّد پدیداریِ و دوباره، تولدی

 مهم جا بدان تا مسئله است. این ابزار تریناساسی خِرد تاریکی، ۀدایر از رهیدن جهت دلیل

  :است رؤیت قابل تمثیلی چنین خِرد از مانوی هایآموزه در که است

 نمونره مقدّسان سوی به مرا که هر /نهاد سرم بر گل تاج /آموخت من به خِرد که هر»

 . (42: 1399 پور،اسماعیل.« ) شد خواهد نمونمره نیز( ستارگان)روشنان به /گشت

ربی، گاهی اوقات خِردگرایی چنان گریبان شاعران را گرفته که بزرگانی در ادبیّات ع

 گوهر این به ناخودآگاه میراث جاودان ایرانیان، این قبال در یهمچون ابوالعالء المعرّ

   اند:جسته تمسّک درونی

  (647: 1391 ،ی)المعرّ
 ،ای، همین رویکرد را مالک راه خویش قرار دِهاگر خِرد را معیار قرار داده ،ای انسان با تجربهمه: ترج

 زیرا هر عقل و خِردی راهنماست.

 أینها الغرُّ إ  خصَصر َ بعقر ٍ  
  

 فاسررنلنه فکرر ُّ عقرر ٍ نبرری    
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چند رنگ و بوی گرایی است، هری غالبای متکی بر خِرد و دعوت به عقلهای معرّسروده 

 گرایی نزد او اندکی متفاوت است. خِرد

 خِرد را محور آراستگی انسان دانسته است: ابوالعتاهیه عقل و

 ( 47: 1882)ابوالعتاهیه،   
 و آراسته بودن با خِرد یعنی نهایت ادب. !چقدر خِرد برای صاحن آن سودمند استترجمه: 

 رای کشف حقیقت است. هرکاربرد خِرد به عنوان یک اصل متعالی در عرفان، داللتی ب

خِرد باشد، نشانی از عمق تجربۀ عارف است. عارف پرسشی که پاسخش برگرفته از 

شود، یعنی همان جدال بین جسم و روح می ،که گرفتار تعارض میان تاریکی و نورهنگامی

ضمیر ناخودآگاه خویش را با تمسّک به خِرد و عقل در  وادی سفر خواهد گشود. الزم به 

 است که منظور از خِرد در اندیشۀ مانی با معنای اسالمی متفاوت است.  توضیح
بودن جهان مادی   پلیدمانویان معتقد بودند جهان مادی پلید است و نباید به دام آن گرفتار شد

او از  .کردزیرا از جسم دیوان ساخته شده بود... حکایت جان انسان فر  می ،توجیهی عقالنی داشت

شناخت. برای بیداری این جان ه اصل خود را فرامو  کرده و گوهر خود را نمیجنس دیگری بودک

 (166: 1381انداز، غافل، ایزدان با سالح خِرد و آگاهی وارد عمل شدند. )آذر

 .  فر0-9-3

بازستانی و بازیابی گوهر درونی انسان است، مروارید یا همان روح که در  ،هدف از سفر 

وان یک رمز و نماد نگریسته شده، در اثنای  سفرِ انسان، همچون عنعرفان مانوی به آن به

گوهری رنگین در بند جهان خاکی است. گفتمان عرفای مانوی در عرفان پیش از اسالم 

پشت کن به این جهان پلشت و بی اعتنا نگر/ خوشا، فرا »حاکی از این چارچوب است که: 

   .(70: 1399پور، اسماعیل« ) .رروی توست/ راه سفر/ عزیمت خویش/ به نسیان مسپا

چنین های عرفانی در ادبیّات عرب بویژه در دورۀ عباسی، از اینآفا  اندیشه  

 خصوص در ادبیّات دورۀ عباسی،ساختار عرفان مانوی بتبلور نیست.  خالی هاییوارهمثال

 مررا أنفررلَ العقرر َ ألَصررحابه  
  

 و زینررۀ العقرر ِ تمررابُ األدبِ  
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تان است. تقدّم کاربرد آن از سوی ایرانیان باسشناسانه است و منتج بر تنبّهی دیرینه

 شود : های اسالمی به وضوح  و فراوان دیده میمایۀ سفر در نحلهدرون

 (771:  1882)ابوالعتاهیه،  
 ای هستیم و سپس متفر  شدیم.ما همچون کاروان در حال سفر به سوی سایهترجمه: 

 ( 147:همان)
 مردم در این دنیا در حال سفر هستند و پایان این سفر بسیار نزدیک است. ترجمه: 

 (426: 1889أبونواس، )
به اهالی این خانه نزدیک)دنیا( بگو تو به سوی منزلگاهی نزدیک و بسیار قدیمی )آخرت( در ترجمه: 

 حال سفری. 

 (143:  1882 ،ابوالعتاهیۀ)

راحت کرده و سپس آنها )مردم( مثل یک کاروان در حال سفرند  در محلی اقامت گزیده و استترجمه: 

 رهسپار شدند.

 . ترک  هوت0-9-8

هایی  همچون  در قالن توصیهپرهیز از شهوات  جسم  از طریق در آیین مانوی رهایی    

 قابل بازیابی است.ی و دنیایی های مادّجدا شدن از وابستگی ،ازدواج دوری از 

 گاری الزم دانسته است: ابوالعتاهیه عالوه بر شهوت، پرهیز از مکروه را هم در مسیر رست

 سفرٌ ضمَّه کرکبٍ إالّ نحن ما
 

 إفترقروا  ثمن َ فِّیٍ ظ ِّ إلی یوماً،
 

 سررفرٍ علرری الرردننیا هررذ  فرری الّنررا ُ 
  

 السنررفرُ ینقضرری مررا بهررم قریرربٍ عررن و
 

 ظرراعنٌ إنّرر َ الرردنار لقریررب فقرر  
                

 سررحی ٌ  المحرر ِّ نررا ی منرر لٍ إلرری 
     

 مناخررراً  أصررابوا  الرّکرررب فهُررمُ  
     

 سررراروا ثرررمَّ سررراعۀً فاسرررتراحوا
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 (         342: 1882)ابوالعتاهیه، 
 شوند.  اهل فضیلت تنها از طریق شکیبایی در برابر شهوت و اعمال مکروه رستگار میترجمه: 

 چارۀ کار است:                             در جایی دیگر مخالفت با نفس امّاره،   

 (171)همان:                                                                                           
 ن مبارزه کن  چه بسا خیر در ترک هوای نفس باشد. هنگامیکه نفست ترا به گناهی فراخواند، با آترجمه: 

 گزيوی از خلق. قواعت، دورج0-9-7

امّا این اعتقاد در  ،هاستهای زاهدمآب در تمام آیینگرچه ریاضت اساس همۀ مسلک 

آیین مانی ریشه در ثنویت جسم و روح دارد. ایشان معتقد بودند چون روح ساختاری الهی 

زمان با تضعیف جسم طانی، پس باید بر جسم سخت گرفت تا همای شیداشته و جسم ریشه

  :مانوى پس در کُنه اندیشۀ وحانی یا همان الهی آن رُشد یابد و بُعد شرّگونۀ آن، بُعد ر
ریاضت و خوار داشتِ . از این روست که است تن، اهریمنى است جینهمان قدر که روح واال و ن

در ترسیم جهت فکریشان آن  رویکرد ایشان رِ مانوى است.وآترین وظایفِ دینتن، یکى از ضرورى

ها، سختی، این قبیل تن کند ربار باید غها بخورد، سالى یک دست جامه بکه در روز، تنها یکاست 

  (78-33: 1391پور )اسماعیل .گزیند دورى ىبراى آن است که از جهان مادّ

ه با توبیخ،  نفس خویش را مورد خطاب ابوالعتاهیه در ادبیّات دورۀ عباسی، با لحنی همرا

اعتراض کرده  ،قرار داده و از مسیری که نفس انسان غالبای  همسو با نفس امّاره برگزیده

های نابجا مورد اعتراض شاعر است. گویی با این لحن قصد ها و شنیدناست. دروغ  دیدن

ر، شایستۀ اخال  داشته مردم را به مسیری خالف موارد فو  سو  دهد زیرا امور مهکو

 انسانی نیست:

 و ما فاز أه  الفضر ِ إلّرا بصربرهم   
              ج

 عرن الشّرهوات و احتمرال المکرار     
 

 خرراله هررواذَ إذا دعرراذَ لریبررۀٍ  
  

 فَلَرررُبَّ خیرررٍ فرری مخالفررۀ الهرروي   
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  (370: 1882:ابوالعتاهیۀ)

 دهیگویی؟ تا چه موقع با ما مهربانی به خرج نمیای نفس! تا چه زمانی با ما دروغ میترجمه: 

 دهی؟هایت ادامه میاری و همواره به شنیدن و دیدندتا کی دست از کارهایت برنمی

. استعرفانی دورۀ عباسیان  رسوخ کرده اصل بدیهی رنج در آیین مانی در ادبیّات

از تیرگی که در ش ن  بخشی است که انسان را واقع تال  مانی متّکی بر گفتمان نجاتدر

ف که در ادبیّات مانی از آن تنها راه بازشناسی اصالت گوهر وجودی عار او نیست، برهاند.

شده، تحمل رنج، مشقّت، ریاضت و قناعت  نفسانی است. نام برده« مروارید«به  رمز 

ای آب سرد و اتاقی ریاضت نفس خویش را در یک تکّه نان و کوزه جریانابوالعتاهیه 

 نشینی در مسجدی و به دور از مردم توصیف کرده است: تنگ و تاریک و یا اینکه گوشه

 یررراب ٍ خبررر ٍ رغیررره

 ماءٍبررررراردٍ کررررروزُ و

 ضرررررینقۀ غرفررررره و

 بمعرررر ِل مسررررجدٌ أو
 

 زاویرررۀ فررری تنکلُررره

 صرررافیۀ مرررن تشرررربه

 خالیرررۀ فیهرررا نفسرر  

 ناحیرۀ  فری  الروري  عن
 

 (173: 1882، ابوالعتاهیۀ)

را بنوشم/  ای آب سرد و گورا که آنای آنرا بخورم/ و کوزهیک تکه نان خشک که در گوشهترجمه: 

 ای و به دور از خلق خدا.تنهایی/ و یا مسجدی در گوشهاتاقی کوچک و 

ای، تمام مایحتاج انسان را از مایهابونواس دیگر شاعر این دوره، برای نمایش چنین درون

 دنیا، تنها کفن دانسته است: 

 

 تُؤفکینررا أنّرری نفرر ُ یررا

 تُقلعرررینَ ال متررری حتررری
 

 

 ترعوینرررا ال متررری حتررری

 تُبصررررینا و تسرررمعین و 
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 (778:  1889،ابونواس)
 ثروتش و در هنگام مرگ، تنها کفن اوست. بهرۀ هر انسانی از ترجمه: 

 . پرهيز از  راب0-9-6

روح از جسم تال  آیین مانی از ابتدا برآن بوده که مرز بین روشنی و تاریکی یا همان  

  انداز آن دوری گزیده ،آنچه در این فرآیند موجن اخالل باشدرا از هم جدا کند. هر

و ظلمت است، به آزادی روح و  شرّ عی باعثه نوکه بنوشیدن شراب پرهیز از  عبارتیبه

مایه در قالن ای از این بُن. نمونهکندی کمک میهای مادّجدا شدن انسان از وابستگی

 شعری کُهن از مانویان: 

دیگر }این{که   یک }این{که بیهو  شود :مستی نُه گونه زیان و گناه بُوَداز می و »

« چهارم}این{که بدسخن شود...سدیگر}این{که پشیمان شود.   دردمند شود

 (.741: 1329،)وامقی

خواری امری حرام تلقی شده و مسلمین بر بر اساس مبانی اسالمی هم شراب  گرچه قطعای

راحتی ها و عباسیان بهاما نباید از رواج آن در دورۀ اموی ،کنندمبنای آن از شراب پرهیز می

های الوه بر ریشۀ اسالمی از گرایشخواری عگهشت. رویکرد شیخ معره به موضوع شراب

گراست و شراب با عقل وی به مبانی تصوّف مانوی نیز حکایت دارد  زیرا او فردی عقل

منافات دارد. وی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست شراب بنوشد حتی اگر غم و اندوهش را 

 زیرا از نظر او جسم نباید به پیامدهای آن آلوده گردد:  بکاهد

 (406: 1391 ی،) المعرّ
 نوشم. شراب را حتی اگر غم و اندوهم را بکاهد، نمیترجمه:  

 میترررره عنررررد حرررریٍّ کرررر ّ
  

 الکفررررنُ  مالرررره مِررررن حظُّرررره
 

 لوضُرررمِّن  خمررررَال اَشرررربُ ال
  

 أح انررری و لوعررراتی ذهرررابَ
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و زوال عقل با رویکرد و قانون او  کندصورت، شراب خِرد انسان را زائل میدر غیر این

یت وی نسبت به موضوع در تضاد است. تکرار این مضمون در جایی دیگر نشان از قاطع

 دارد: 

 (62: 1391)فروخ، 
 برد.کنند را )برخود( حرام کردم زیرا عقل و هو  انسان را میشراب مستترجمه: 

 

   گيرجنتيجم. 3

 یو  بر آرا و عقاید ادیان مختلف بودمشتمل  ای، مجموعهآیین مانیبنیاد که ازآنجا. 1

کوشید تا از دیدگاه ادیان  زمینهشود و در همین  نزدیک سعی داشت به ادیان مختلف

 تثنویمبتنی بر  آیین مانیراهبرد اصلی گوناگون برای پیشبرد مقاصد خویش بهره ببرد. 

 ید. است که در آن رهایی تنها با داشتن حقیقت روحانی به دست می آجسم و روح 

-نبُکامل زدودن ، و جایگزینی دین جدید ایران پس از ظهور اسالم در سرزمین .7

فتوحات  ۀپس از سپری شدن دور رواز این  نمود، سخت دشوار میپیشین ۀهای عقیدمایه

شده با اکمیت جدید، عقاید و افکار سرکوبح ۀمسلمانان و استقرار اقوام مقهور در سای

زهد و از جمله   آمدند و جایگزین برخی اعتقادات اسالمی شدند به میدان بدیعای جلوه

 ف.تصوّ

 ایشان  و گستر  عقاید رمز استقرارتوان بخشیدن صبغۀ اسالمی به عقاید مانوی را می. 3

 فساز تکوین تصوّزمینههای ایرانی و توسح مترجم دانست. این رویکرد در جهان اسالم

 گردید. می اسال  ای ایرانی و ماهیتیبا جوهره

الی دواوین شعرای عرب در دورۀ عباسیان، ما را های دین مانی در البهبررسی آموزه. 4

کند که سیطرۀ نفوذ این آیین چنان در ادبیات این دوره ریشه دوانده به این باور نزدیک می

 که کسی یارای مخالفت با آنرا ندارد. 

 و حرم ُ الشراب الراح ال خوف سا ط
  

 ولکنّهرررا ترمررری العقرررول بعقرررال 
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واژگان همراه با تطبیق آنها با بازخوانی برخی اشتراکات در مضمون، محتوا و . 7

تواند ها میگیری این فرضیه که خاستگاه و مشرب این اندیشهالگوی مانوی، در شکلکهن

ای را بنا نهادکه کاربرد توان چنین فرضیهرو میاز این  مشترک باشد، بسیار دخیل است

خصوص ت عرب، باز ظهور اسالم در ادبیا و تصوّف پس بسیاری از  مضامین در اشعار زهد

 است.   های مانوی بودهدورۀ عباسی مت ثّر از اندیشه

 

 نو تیپ
 ص نشر مروارید  خدیوجم  حسین ترجمۀ  «معرى ابوالعالء فلسفى عقاید» کتاب در  فروخ عمر .1 

 .است بوده معری مقلّد ا زاهدانه افکار در خیام است معتقد  «799

حی و لغوی زندیق وجود دارد. اصل زندیق، زند است که روایات متعددی در مورد تعریف اصطال. 7

و در اصطالح یعنی اعتقاد به ثنویت و  (198تا: ) ابن حزم، بی تابی پهلوی و متعلق به زرتشت استک

: 1402نور و ظلمت و خدا و ابلیس )جوهری،  اعتقاد به وجود دو مبدأ خیر و شر،به عبارتی  پرستی دوگانه

1498). 

 

 وامم: کتاب
 

 شماره ،11 . دورهمجلة مطالعات ايرانی«. مفهوم خِرد در آیین مانی(. »1381انداز، عباس. )آذر- 

 .168-177 صفحه ،77

 چاپ اول. کردستان: دانشگاه کردستان..  رح آار ی  قم الزند(. 1391ابراهیمی، محمود. ) -

رحه: أحمد عبد المجید حقّقه و ضبطه و ش .ديوان الشعر(. 1889أبونواس، الحسن بن هانی. )  -

 الغزالی. بیروت: دار الکتاب العربی.

شرحه وضَبحَ نصوصه و قدّمَ له: الدّکتور فارو  الطّباع.  .ديوان الشّعر(. 1882أبوالعتاهیه. ) -

 بیروت: شرکه دار األرقم بن أبی األرقم للطّباعه و النّشر.

 . تهران: کاروان . چاپ دوم.يين مانیا طوره آآريوش در آ (.1393 . )اسماعیل پور، ابوالقاسم -
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، صد 70، شماره 7. دوره آ لوامة پژوهشی عرآانيات در ادب ا المی «.قبادیانی ناصرخسرو

 .187 تا 126

ابوالقاسم  ۀترجم .و مانوج)مجموعم مقاالت(آيين گوو ی  (. 1323. )الیاده، میرچا و دیگران -
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 فرهنگی. 

 . تهران: انتشارات فرزان روز .عباس باقر ۀترجم .مانى و  وت مانوى(. 1390. )دکره، فرانسوا -

  .انتشارات سمت: تهران .نظرج عرآان مبانی (.1393) سعید. رحیمیان، -
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1. Introduction  

The Iranian religion changed after Islam, but some of their national 

and religious beliefs remained in the form of mythology and epics in 

the people's culture, and later appeared in Shahnameh and other texts. 

Ferdowsi has not seen any conflicts between being a Muslim and 

Shiite and preserving the ancient glories of the Iranian people and 

adhering to the national identity, and with his knowledge and 

intelligence he has achieved a wise balance between the prehistoric 

Iran culture and the Islamic culture (Afshari, 2000: 30). 

The most influential religious epic is the Ashura incident that affects 

Iranian Muslims, whether consciously or unconsciously, they establish 

a balance between this event and their past culture. 

This process continues with the Qajar government and the importance 

they gave to Ta'zieh and religious poems. And many influential 

Ashuraii poems have been written in this period. 
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This research is an attempt to investigate the reflection of the elements 

of the national epic of Iran in the epic-religious poem book of 

Shahednameh by Elhami Kermanshahi, who viewed Imam Hussein's 

uprising as an epic. 

Elhami is known as "Hosseini Ferdowsi", and this name is given in the 

works of his contemporaries and fellow citizens. Writing this religious 

poem, Elhami is without a doubt one of Ferdowsi's greatest followers. 

He has beautifully established this proportion between the Iranian 

Shia, who loves Hussein ibn Ali (AS) with Iranian nationality (ibid: 

28). 

This great poet known as "King of Karbala's Ferdowsi" or "Husseini 

Ferdowsi" passed away on 1946.  

He was initially a common man and being inspired to write a 

Masnavi, is also very considerable. If we do not hesitate about the 

dream of Mirza Ahmad ibn Rustam and his inspiration to write about 

the Third Imam of the Shiites (AS), the creation of a work with the 

epic side and that imitating Hakim Abolqasem Ferdowsi, is highly 

notable. . As we know, this style has a background in the history of 

Persian literature. We read the story of the changing nature of poets 

such as Nasir Khosrow and Sanai, and the inspiration in sleep 

(whether real or not), and the cutting off of material realities and 

turning to spiritual realities, but the story of being inspired to write an 

epic has a low profile and, as far as we know. 

This again reveals the mystery of the survival of Shahnameh by 

Ferdowsi, which inspires Iranians in the creation of religious works, 

both in the dream and in the awakening.  

 

2. Methodology 

The research methodology is descriptive-analytic and based on the 

library method. 

After introducing Ferdowsi's style in Shahnameh and the quality of the 

application of the epic elements of Shahnameh, the reflection of this 

method in Shahednameh by Elhami Kermanshahi as religious epic is 

discussed. 
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3 Discussion 

Elhami Kermanshahi has been very much inspired by Hakim 

Abulghassem Ferdowsi in writing his poem; As if he had assumed for 

himself not to leave the scope of Shahnameh and to follow exactly the 

master of the Tous. One can refer to Elhami as one of Ferdowsi's best and 

most loyal ambassadors, whether in terms of form and type of literature, or 

in terms of choosing words and describing epic and battle scenes. 

In what follows, some of the similarities of Shahednameh and Shahnameh 

are mentioned: 

The use of weapons and ammunition: 

In Shahednameh, like Shahname, we encounter so many cases of referring to 

weapons used at war. 

Vocabulary: 

There are many vocabularies of Shahnameh used in Shahednameh, such as: 

Dezham, Abnous, Palhang, Badafreh, Angesht, Espahbod, Sandors, Bivar, 

Koupal, Fetrak, Hozhabr, Khoaligaran, Bargastovan, Khaftan, Bighareh, 

Bijadeh, Charmeh, … 

Some of these words have been frequently used in Shahednameh, such as: 

"Binandeh". This word means "eye" in Shahnameh and although it has 

become obsolete in Elhami's time, it is used again with a high frequency and 

with the same meaning. 

Similie: 

According to the necessity of poetry and its epic style and description of the 

battle scenes, beautiful and artistic similies are used, which are more 

imitative of Shahnameh, and there are, of course, some innovative ones. The 

followings are some examples: 

"Be Kerdare Baad", "Daryaye Simab", "Almasgoun", "Kan Bedakhsh", 

"Rakhshandeh Bargh and Khoroushandeh Bargh", "Daryaye Atash", 

"Azargashsb", "Baad Damaan", "Shir Dezhagah", "Daryaye Simab", 

"Ezhdehaye Kalim", "Mahe No", … 

 

4. Conclusion 

Shahednameh or Bagh Ferdows by Elhami Kermanshahi is a long, coherent, 

poetic narrative of the life of the third Imam of Shiite, Hussen ibn Ali (AS). 

This narration begins with the advent of Muawiya's death and Imam 
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Hussein's (AS) decline of allegiance to his son, commemoration of the 

events of Karbala and the martyrdom of Imam and his followers and the 

captivity of his family until his return to Medina. The poet recounts this 

incident in a coherent narrative project, and this narrative never goes away 

from the mainstream. 

Some of Shahednameh's epic elements: 

Marvels 

The hero of the epic, with its extraordinary actions, provokes the reader's 

sense of wonder and awe. Things like killing monsters, divs, lions, dragons, 

long and one-off battle with a massive army that is not normally made by 

ordinary humans. Aristotle writes about why marvels play an important role 

in the epics: "Extraordinary affairs, of course, are a source of pleasure and 

acceptance, and the proof of the proof of it is that all people when they want 

to quote and narrate an incident, add something to it to make it enjoyable and 

acceptable" (Aristotle, 1974: 106). 

The context of Shahednameh is religious and historical, so we should not 

expect marvels in it, yet we encounter some. 

Exaggeration or Hyperbole 

This Kermanshahi poet has used exaggeration over other literary techniques 

and this has increased the epic value of his poem. The remarkable point is 

that these exaggerations are not claimed and inappropriate, and they are in 

the normal course of the story language and are often artistic. 

Prophecy 

In Shahednameh, some prophecies occur in the dream world. When it is 

quoted from the Prophet of Islam (PBUH) and Alin inb Abi Taleb (AS). In 

the fourth street, Mokhtar becomes aware of future through Soroush. 

Rodomontade 

In the rodomontade of Ashura,  the introduction of their name and descent, 

their religious beliefs and ethical traits, expressing their battling power and 

calling on their opponent, and blaming the opponent is the criterion of good 

and bad. 

Elhami also beautifully portrays these spells in the illustration of the battles. 

Revenge  

This feature is also used in religious epics. In his religious epic, the poet 

dedicates his book "The Fourth Street" to the uprising and the taking revenge 

for the martyrs of Karbala. 
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Ferdowsi's Shahnameh is one of the most valuable sources of Persian 

language and the mirror of epic elements of Iran. One can clearly see its 

dominance over all the epic works after that. The effect of the ethical and 

religious attraction of Shahnameh has caused some poets to pay attention to 

wars and religious events, and epic stories with religious themes. 

Shahednameh or "Four Streets of Heaven" has been written with a fine style, 

narrating the Ashura and Imam Hossein's uprising, imitating Ferdowsi's 

Shahnameh. Elements of Iranian national epic are evident in this poem, such 

as battle, marvels, exaggeration, prophecy, rodomontade, revenge and 

narration. 

Keywords: Epic, Shahnameh, Religious Epics, Shahednameh, Elhami 

Kermanshahi 
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 چکيده

امروز ادامه و به فرهنگی و ادبی تا  شاهنامۀ فردوسی همواره به صورت یک جریان فرخندۀ  
ای و حماسی ایران، بر آثار حماسی و به عنوان یک منبع ارزشمند از عناصر اسطوره استمرار داشته
در دورۀ قاجار  به دلیل نهضت  است.فراوان گهاشتههای مههبی ت ثیر منظومهویژه ب ،پس از خود

های حماسی فراوانی با موضوع بازگشت ادبی و وقوع انقالب مشروطه و تحوّالت آن، منظومه
مههبی مهمّ  این عصر، شاهدنامۀ الهامی -های حماسی. یکی از منظومهعاشورا سروده شده
در پژوهش  است.شرح وقایع کربال پرداخته که با تقلید از حماسۀ ملّی ایران به کرمانشاهی است

پهیری این منظومه از  ثیرومیزان ت بررسی ،ت بازتاب حماسۀ ملی ایران در شاهدنامهحاضر، کیفیّ
دیدگاه زبانی، بیانی، ادبی و فکری و وجوه شباهت و میزان تقلید و ابتکار گویندۀ آن به شیوۀ 

هدف از این جستار، معرفی  گردد.معرفی می ای، بر اساس فن تحلیل و توصیف محتواکتابخانه
بیشترین تاثیر را از شاهنامه  ،های حماسی مههبی است که از جنبۀ لحن و بیانیکی از منظومه

ازجمله:  ،ت بازتاب عناصر حماسی شاهنامهحاصل دستاوردهای پژوهش، بیان کیفیّست. اپهیرفته
که شاهدنامه الهامی  ان در میدان نبرد استاغرا  ومبالغه، خر  عادت، پیشگویی ومفاخرۀ قهرمان

 هاست.های مههبی در بیان این ویژگیترین منظومهیکی از موفّق
 

هرررای مرررههبی، شررراهدنامه، الهرررامی حماسررره، شررراهنامه، حماسررره: ههههاج کليهههدجواژه
 .کرمانشاهی

                                                           

 02/02/1382 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ               07/07/1386: مقاله دریافت تاریخ 
 afshaar@gmail.comh.                 :ۀ مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران. هيد باهور، کرمان ا تاديار بخش زبان و ادبيات آار ی دانشگاه .9

 ، ايران.کرمان ، هيد باهور . ا تاديار بخش زبان و ادبيات آار ی دانشگاه0

 . کار وا ی ار د زبان و ادبيات آار ی دانشگاه  هيد باهور، کرمان، ايران.3
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 مممقدّ. 9
رقرار آمدن حکومت قاجار و ثبات حکومت مرکزی، آرامش نسبی در ایران بکاربا روی 
شود و ادبیّات بعد از دوران پرآشوب فترت، که مجالی برای هنر و شعر باقی نگهاشت، می

 رسد.به رونق مطلوبی می
مندی شاهان قاجاری و به تبع آنان، شاهزادگان به شعر، یکی از دالیل رونق ادبیّات عالقه

وسیلۀ ثروتی که از هدر این دوره است. برخی شاهان قاجار برای رقابت با دستگاه غزنوی، ب
خزاین افشاریه و زندیه به ارث برده بودند، بساط شاعرپروری را رواج دادند. از هفت 

 ( 41-47: 1370کار،پادشاه قاجار، چهار نفرشان شاعر بودند.)تجربه
التواریخ اسامی یکصد و چهل و هشت نفر از پسران و دختران نویسندۀ کتاب ناسخ

توان ( می773-771: 1، ج1322،آورد.)سپهرر کتاب خود میزئیات دشاه را با جفتحعلی
گفت این شاهزادگان با مناصبی که داشتند، با تقلید از پدر خود به نوعی باعث رواج شعر 

 درباری شدند.
اوّل ادب فارسی و نهضت بازگشت،  توانمندشاعران  هاییوانلزوم تتبّع و دقّت نظر در د

محالتی و   اتّفاقات مههبی این دوره، مانند: قیام آقاخان واعتقادات مههبی پادشاهان قاجار 
 فتنۀ باب از عوامل رونق شعر مههبی، در این عصر است.    

نگاه  های گوناگونی است. در روزگار قاجار باحادثۀ عاشورا دارای ابعاد ارزشی و قرائت
قالن قصیده در کنار گرفتن قرائت حماسی و عرفانی از عاشورا، بازگشتی به ادبیّات و رونق

، برخی  از شاعران به شعر حماسی الشعراییگیرد و با احیای رسم ملکغزل رونق می
 آورند.تاریخی و مههبی( روی می)

های فراوان با واقع دورۀ قاجاریه عصر طالیی شعر مههبی است. سرایش منظومهدر
های متعدّد ها و قالنکارگیری وزناشورا با دید حماسی و عرفانی، بهموضوع خاصّ شعر ع

توان است. میبی را در عصر قاجار برجسته نمودهو متنوّع در شعر مههبی، این گونۀ اد
است و تقریب  نیمی از  توجّهسرایی مههبی و عاشورایی این دوره قابل گفت که سهم حماسه

 :1399)کافی، اندهای دینی موجود در ادبیّات فارسی در این عصر سروده شدهحماسه
784). 

به لحن حماسی و رجزگونه،  توجّههای مثنوی و قصیده و از بُعد حماسی، با احیای قالن
شد که شعر عاشورا از ضجۀ و ناله و مالل جدا شود و لحنی فاخر و حماسی به خود باعث 
 گیرد.

ها در دورۀ قاجار، مههبی و درواقع آخرین آن -های حماسییکی از این منظومه
یابان فردوس( سرودۀ میرزا احمد بن رستم متخلّد به الهامی کرمانشاهی شاهدنامه)چهار خ
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های است. الهامی کرمانشاهی  با تقلید از فردوسی، دست به خلق یکی از زیباترین حماسه
 مههبی زده است.

 بيان مسئلم رح و .9-9

آنان به دین ایرانیان بعد از اسالم تغییر کرد، ولی  برخی از عقاید ملّی و آیینی گهشتۀ 
های بعد در شاهنامه و ها در فرهنگ مردم باقی ماند و در دورهصورت اساطیر و حماسه
 دیگر متون نمایان گردید.
بودن و حفظ افتخارات کهن قوم ایرانی و پایبندی به بودن و شیعهفردوسی بین مسلمان

یش از اسالم بیند و با دانش و هو  خود، در جمع فرهنگ ایران پملّی تعارضی نمی هویّت
 .(30: 1398)افشاری،تعادلی خردمندانه دست یافته است و فرهنگ دورۀ اسالمی به یک

ایرانیان مسلمان شده را تحت گهارترین اتفاقات مههبی، واقعۀ عاشورا است که از ت ثیر
دهد و چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تناسباتی بین این واقعه و فرهنگ ت ثیر خود قرار می

 کنند.د برقرار میگهشتۀ خو
دادن به تعزیه و نواختن شاعران مههبی، این  اهمیّتبا روی کار آمدن حکومت قاجار و 

 شود.های عاشورایی ت ثیرگهاری در این دوره سروده میکند و منظومهادامه پیدا می جریان
این پژوهش تالشی است برای بررسی بازتاب عناصر حماسۀ ملّی ایران، در منظومۀ  

 است.سی به قیام امام حسین)ع( پرداختهنامۀ الهامی کرمانشاهی که از دید حماشاهد
 .پيشيوة پژوهش9-0

دربارۀ بازتاب حماسۀ ملّی در آثار شاعران پس از فردوسی، مقاالت متعدّدی نوشته شده 
از هوشنگ محمّدی  «بازتاب حماسۀ ملّی در شعر مسعود سعد»است از جمله مقالۀ 

 (. 1398افشار)بهار
نوشتۀ وحید رویانی و منیره  ،«ت ثیر شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی»مقالۀ 
( که نویسندگان به بررسی اجزا و عناصر شاهنامه و حماسۀ 1384)تابستان شوبفرضی

و میزان ت ثیرپهیری و  ین دو حماسه را با یکدیگر مقایسهمههبی حملۀ حیدری پرداخته و ا
اما این مقایسه و ت ثیرپهیری  اند ۀ فردوسی را مشخد کردهتقلید باذل مشهدی از شاهنام

تنها از نظر توصیف شخصیت، نوع روایت و مواردی از این قبیل است و به ت ثیر عناصر 
 است.شاهنامه بر این منظومه نپرداخته حماسی
 محبوبه شمشیرگرها اثر «های دینی در ادب فارسیشناسانه حماسهبررسی سبک»مقالۀ  
های دینی از دید مختصات معنایی و به بررسی سبکی حماسهکه نویسنده  (1398)بهار
 است. توایی، زبانی و ادبی همّت گماردهمح
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ای در مورد بازتاب اسطوره و حماسه، در شعر پس از انقالب اسالمی، مقاالت پراکنده
از  «مقدّس های ملّی و حماسی در شعر شاعران دفاعبازتاب اسطوره»منتشر شده است  مانند 

( که همچنان که از 1384چشمه)بهار و تابستانسید کاظم موسوی و حمزه محمدی ده دکتر
 پردازد. آید به بررسی این بازتاب در آثار برخی از شاعران انقالب اسالمی مینام آن برمی

مههبی دورۀ  -در خصوص بازتاب حماسۀ ملّی و عناصر  حماسی آن بر آثار حماسی
 است.ی، تاکنون هیچ پژوهشی انجام نشدهاهدنامۀ الهامی کرمانشاهویژه شقاجار ب

 .ترورت انجام پژوهش 9-3

شاهنامه و دیگر آثار شود که در و فرهنگ ایرانی را شامل می هویّتحماسه بخشی از 
گاهِ شکوه همچنین شعر و ادب فارسی نیز بیش از هر زمینۀ دیگری، تجلی است تجلّی یافته

ت. با انجام این تحقیق، اشعار عاشورایی مطرح دوران قاجار، مانند حماسۀ عاشورا اس
شوند و ارتباطِ بین ای شناخته میشاهدنامۀ الهامی کرمانشاهی از دیدگاه حماسی و اسطوره
 گردد.ایرانی و تشیّع و عالقۀ ایرانیان به اهل بیت )ع( مشخد می

موجن شناخت بیشتر و بهتر های ایرانی ادب عاشورایی، عالوه بر این، شناخت جنبه
شود و ارتباط این عناصر با شعر عاشورایی، روحیّۀ آزادگی و و فرهنگ ایرانی می هویّت

 کند.های دینی و فرهنگی را بیشتر میخود باوری را نسبت به اعتقادات و ارز 

 .ب ث0
 .حما ة ملّی 9- 0 

شدّت و »ن به معنی همچنی« دالوری، دلیری و شجاعت»در لغت به معنی  (epic)حماسه
 .(، ذیل واژه1330)دهخدا،ای عربی استدر کار آمده که واژه« سختی
ها و مضامین شود که به روایت جنگاصطالح، حماسه به یکی از انواع ادبی گفته میدر

نوعی »حماسه به تعبیر ارسطو پردازد. انگیز میپهلوانی و خوار  عادات و کارهای شگفت
ه وسیلۀ وزن که از احوال و اطوار مردان بزرگ و جدّی به عمل تقلید و محاکات است ب

 .(37: 1373ارسطو،«)آیدمی
ریشه در ادبیّات ایران باستان دارد و خاستگاه آن به دوران پیش از  بنیاد حماسۀ ملّی ایران

رسد. برخی از رخدادهای حماسی که در شاهنامه و دیگر  .م( می600زرتشت)
است. پس از آن ها، ثبت شدهویژه در یشتسی آمده در اوستا بپهلوانی فار هایمنظومه
مردم ایران  توجّهگیرد. انجام می« زند و پازند»های هایی از اوستا به زبان پهلوی به نامترجمه

های حماسی و پهلوانی و عالقۀ اغلن شاهان ساسانی به تدوین این گونه روایات و به داستان
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هایی در های ملّی به شکل داستانتدریج حماسهی اوستا، ببه کتاب مههب توجّهاز طرفی 
 .(48-63: 1391)رزمجو،گرددها مدوّن میکتن ادبی و مههبیِ پهلوی و خداینامه

-های منظوم حماسی ایران را به اوج رفعت و زیبایی میفردوسی با نظم شاهنامه، داستان

-47: 1369)رزمجو،یابددی نمیرساند که نه از باد و باران و نه از گهشت روزگاران گزن
41). 

اهلل صفا، اند. ذبیحبندی کردهانواع مختلفی تقسیم حماسه را به اعتبار موضوع و قدمت به
بندی دیگری نیز به اعتبار تاریخ دارد: ها به طبیعی و مصنوع، تقسیمعالوه بر تقسیم حماسه

ی. او عقیده دارد که اگر های تاریخهای اساطیری و پهلوانی و دوم حماسهاوّل حماسه
های موضوع حماسۀ تاریخی، زندگی قهرمانان دینی باشد و دارای خصوصیّات منظومه

 (72-79: 1393نامند.)صفا،های دینی میآن را حماسه د،حماسی باشن
 هاج ديویحما م .0-0

سرودن ای به ابتدا عدّه ،شودهای ملّی که از اواخر قرن پنجم آغاز میبعد از زوال حماسه
شوند و از طرفی اعتقادات دینی و ارادت عمیق فردوسی به های تاریخی متمایل میحماسه

های موجود در کالم پیامبر)ص( و امام علی)ع( و محتوای اخالقی و دینی شاهنامه و زیبایی
های مههبی صدر اسالم باور به جنگای از شاعران دینفردوسی موجن گردید تا عدّه

ز استاد توس به نظم  درآورند. های حماسی با مضمون دینی به تقلید ااستانکنند و د توجّه
 61واقع در این آثار دالور مردانی چون امام علی)ع( و شهدای واقعه کربال در سال در

 .(717-712: 1391)رزمجو،شوندهجری به جای قهرمانان ملّی و تاریخی انتخاب می
هایی در مدح امامان قصیده« مناقبیان»وهی به نام از زمان خاندان ایرانی نژاد آل بویه گر

های خواندند و مناقن علی)ع( و داستان پهلوانی و جنگاوریشیعه را در کوی و برزن می
های دینی در ادب تدریج زمینۀ فراهم آمدن حماسه  بدین ترتین بکردندایشان را بیان می

معروفی در این سّر گشت تا آثار های ملّی، میفارسی پس از شرایح به وجود آمدن حماسه
 .(777-776)همان: زمینه به وجود آید

یکی از این آثار حماسی مههبی، شاهدنامۀ الهامی کرمانشاهی است که در دورۀ قاجار 
 سروده شده است.

 . الهامی کرمانشاهی و  اهدنامم0-3

ای معتقد هجری قمری در خانواده 1764میرزا احمد کرمانشاهی فرزند آقا رستم در سال 
از جملۀ علمای بهبهان »و مههبی در تویسرکان چشم به جهان گشود. اجداد میرزا احمد 

جا به افاده و تدریس اشتغال داشته، ها نقل به اصفهان کرده و در آناند که بعضی از آنبوده
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ی ، به زها گسیخته شدهبعد به اقتضای انقالب زمان به تویسرکان افتاده رشتۀ علم هم از آن
 .(160: 1364بیگی شیرازی،دیوان«)عوام درآمدند

میرزا احمد در پنج سالگی، به همراه خانواده به کرمانشاه مهاجرت کرد و خواندن و  
نوشتن را در مدّت شش ماه فراگرفت، امّا به علّت تنگی معا  و شرایح سخت زندگی، 

 .شددوزی مشغول به شغل و حرفه کفش ،و برای کمک به خانوادهکرد مدرسه را رها 
 با از دست دادن پدر در سنّ بیست سالگی، کفالت مادر، برادر و خواهر  بر عهدۀ او 
افتاد. پس از چندی مادر پیر او نیز بدرود حیات گفت. احمد پس از ازدواج در کسن امرار 

حرفه وشغلش کساد شد و قرض و بدهکاری  ،معا  برای خانواده، دچار مشکل گردید
در سنّ سی سالگی شبی دست به دامان شفیع قیامت،   در این حال ماند.او باقی زیادی برای 

 جست و در عالم خواب به او الهام شدو به ایشان توسّل  شد ،حضرت ابا عبداهلل حسین)ع(
را برای خود انتخاب « الهامی»که به نظم کتاب بپردازد. با این الهام در خواب، او تخلّد 

 ائن امام سوم)ع( شیعیان پرداخت..کرد و به مدح و ذکر مص
است. آورده شدهاست و در آثار معاصران او این لقن « فردوسی حسینی»الهامی ملقّن به 

اغماض یکی از مقلّدان موفق حکیم توس در زمینۀ سرودن ، بیوی با سرودن این منظومه
نیِ عاشق حسین بن آید. او این تناسن بین شیعۀ ایراشمار میمههبی به -های حماسیمنظومه

 است.یت ایرانی به زیبایی برقرار کردهعلی)ع( را با ملّ
 الممالک فراهانی در پایین عکس الهامی سروده است:ادین 

 ایررن عکررس کرره در صررفحۀ نیکونررامی اسررت    

 آن کو که به علم و معرفرت چرون جرامی اسرت    
 

 معروف خررد چرو عرارف بسرطامی اسرت      

 فردوسررری شررراه کرررربال الهرررامی اسرررت   
 

 (79: 1364نقل از دیوان بیگی شیرازی، )به
)ه. ( 1377، در سال«فردوسی حسینی»یا « فردوسی شاهِ کربال»این شاعر آیینی ملقّن به 

 با جانی سرشار از عشق سیدالشهدا)ع(، به دیدار معبود شتافت.
های شعری بازگشت ادبی در ایاالت الشعرای بهار وقتی که از شاعران و انجمنملک

 گوید که نشان از شهرت این شاعر است:از الهامی نیز می ،بردمان را نام میایران آن ز
ا  و بعدها شوریده و فصیح الملک  در خراسان صبوری در شیراز وصال و خانواده»

ملک الشعرا  در کرمانشاه سلطانی، الهامی و خسروی  در اصفهان هما، سها، طرب، محیح، 
 .(77: 1377بهار،«)عمان، دهقان و غیره به وجود آمدند.

الهامی در ابتدا عامی بوده و الهام شدن به او برای سرایش مثنوی، آن هم از نوع حماسی،  
است. اگر دربارۀ واقعۀ خواب و رؤیای میرزا احمد بن رستم و ملهم شدن وی به  توجّهقابل 
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حماسی و آن نظم اثری در ثنا و رثای امام سوم شیعیان)ع(، تردید نکنیم  خلق اثری با جنبۀ 
دانیم این طور که میهم با تقلید از حکیم ابوالقاسم فردوسی، بسیار قابل ت مّل است. همان

است. داستان تغییر احوال شاعرانی مانند  دارسابقهشیوه در تاریخ ادبیات فارسی 
 ه( و بریدن از عوالم مادّیو الهام در خواب)فارغ از واقعی بودن یا ن« سنایی»و « ناصرخسرو»

ولی سرگهشتی که حکایت از  الهام شدن به  ایم،ن به عوالم روحانی را خواندهآوردو روی
 سابقه است.سابقه و در حد معلومات ما، بینوع حماسی داشته باشد  کم

کند که ایرانیان در این موضوع باز، راز ماندگاری شاهنامۀ فردوسی بزرگ را آشکار می
و چه در بیداری از این بزرگمردِ مسلمانِ ایران زمین، خلق آثار مههبی هم، چه در رؤیا 

 گیرند.الهام می
، «باغ فردوس، چهار خیابان»)ه. ( با عنوان 1372اوّلین نسخۀ چاپی این کتاب در سال 

به کوشش علی انسانی، این منظومه با نام  1398در سال  و دیدرکرمانشاه چاپ گرد
. انسانی بدون هیچ توضیحی نام شدد، منتشر شاهدنامه و با انتشارات منیر در چهار جل

بار، با انتشارات انسانی دوباره و این 1384سال  .کرده استشاهدنامه را برای این اثر انتخاب 
« چهار خیابان فردوس»بار عنوان  . او ایناقدام کرد الملل به چاپ این کتابچاپ و نشر بین

 را در کمانک گهاشته است.
هامی است، بناچار در این پژوهش همین چاپ انسانی از منظومۀ المنبع ما  از آنجا که

یا « باغ فردوس»ولی به شهادت منابع معاصر شاعر، نام این کتاب  شود،همین نام آورده می
داند که است نه شاهدنامه! خود مؤلّف، در ابتدای کتاب شایسته می« چهار خیابان فردوس»

 باشد:« باغ فردوس»نام کتابش 
 س گفتررررار را زان مقررررام چررررو فررررردو 

 

 سررزد کررش بررود برراغ فررردوس نررام    
 

 (16: 1384)الهامی،             
در شانزده هزار بیت، در چهار قسمت با عنوان « چهار خیابان فردوس»شاهدنامه یا همان 

در ادبیّات فارسی « خیابان»بندی با عنوان سروده شده است. این تقسم« خیابان اوّل تا چهارم»
 ست. سابقه ابی
 .  اهوامم و  اهدنامم  0-8

سرای الهامی کرمانشاهی برای سرودن منظومۀ خود از حکیم ابوالقاسم فردوسی، سخن
که گویا بر خود فرض نموده که پا از حیطۀ شاهنامه صورتیاست  به، ت ثیر بسیار گرفتهتوس

را یکی از بهترین و توان الهامی بیرون نگهارد و دقیقای به پیروی از استاد توس بسراید. می
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چه از لحا  قالن و نوع ادبی و چه از نظر گزینش   وفادارترین مقلّدان حکیم توس برشمرد
 های حماسی و نبرد.واژگان و وصف صحنه

 کند:تشبیه می« دُرّی گرانمایه»الهامی سخنان استاد توس را به 
 همانرررا چرررره دُرّی گرانمایرررره سُررررفت »

 

 «در این ره خداونرد شرهنامه گفرت    
 

 (132)همان: 
 بیند:گاهی اعمال قهرمانانش را از قهرمانان باستانی و شاهنامه برتر می

 در وصف کار ابراهیم اشتر گوید: 
 ندیررررررررردیم در نامرررررررررۀ باسرررررررررتان 

 
 چو کاری که کردی تو یک داسرتان  
 

 (766)همان:  
 دربارۀ مختار:

 گرانمایرررررررره فردوسرررررررری نامرررررررردار 

 همانررررا سررررتایش برررره مختررررار کرررررد    
 

 یرررزد  بررراد یرررار  کررره آمررررز  ا  

 شررهوار کرررد  ایررن دُرّ ،سررفتهکرره بر
 

 (674)همان:  
 گردد.شاهدنامه با شاهنامه اشاره می ای از این تشابهات و تناسباتدر ادامه به پاره

 .براعت ا تهالل0-8-9

براعت استهالل اختصاص به مقدّمه و سرآغاز سخن دارد و مقصود این است که دیباچه 
اصل مقصود تناسن  مات و مضامینی شروع کنند که باو ابتدای کالم  را با کل

 .(303: 1391)همایی،باشدداشته
درآمد و یا تمهید مقدّمه و براعت استهالل از مختصّات شاهنامه است. در آغاز پیش

 سراید:داستان رستم و سهراب، خداوند شاهنامه می
 اگررررر تنررررد بررررادی برآیررررد زکررررنج  

 

  برره خرراک افگنررد نارسرریده ترررنج... 
 

 (112 :7ج1381)فردوسی،، 
 و در داستان رستم و اسفندیار : 

 برررررره پررررررالیز بلبررررررل بنالررررررد همرررررری

 شررررن تیررررره بلبررررل نخسررررپد همرررری    

 چررررو از ابررررر بیررررنم همرررری برررراد و نررررم
 

 گرررررل از نالرررررۀ او ببالرررررد همررررری  

 گررل از برراد و بررراران بجنبررد همررری   

  نرردانم کرره نرررگس چرررا شررد دژم...  
 

 (787)همان:  



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

747 

اکبر)ع( ن خصیصه بهره برده و در مقدّمۀ شهادت علیالهامی نیز برای فضاسازی، از ای
 گوید: 

 برررآ، ای دل از سررینه، وقررت غررم اسررت   

 یکررری خطبررره آغرررازم ایررردون بررره درد  

 کرره یررک لحظرره بررر کررام نیکرران نگشررت

 برویانرررررد از بررررراغ، شررررراخی بلنرررررد   

 چررررو پُرمایرررره گردیررررد برررراال کشررررید 

 بپیچررررررد در آن شرررررراخ او بشررررررکند 
 

 بره هُرش برا  هنگامرۀ مراتم اسرت       

 گررررداز ایرررن گنبرررد گِرد بنرررالم 

 بدان را همی نیک بَد سرگهشت...

 کنررررد باغبرررران را برررردو پایبنررررد  

 یکررری بررراد جانکررراه آرد پدیرررد   

  دل باغبررانش پُررر از خررون کنررد...  
 

 (302: 1384)الهامی،
 سراید:در آغاز شهادت اباعبداهلل)ع( می

 ترررررو نیرررررز ای نیوشرررررای آوای مرررررن 

 گررر ایررن داسررتان را بخرروانی برره کرروه     

   ز انرررده، سررررابسرررارشرررود چشرررمه
 

 چررو آهنررگ غررم برکشررد نررای مررن   

 کمررر خررم کنررد، وز غررم آیررد سررتوه

 ز دامرران او خررون بجوشررد نرره آب... 
 

 (381)همان:  
 طلوع و غروب خور يد .0-8-0

فردوسی در شاهنامه، طلوع و غروب خورشید را به زیبایی و با توصیفات حماسی به 
 نگیزند:اتصویر کشیده است. برای نمونه ابیات زیر شگفت

 چرررو از کررروه بفروخرررت گیتررری فرررروز 

 از آن چرررررادر قیرررررر بیررررررون کشرررررید
 

 دو زلررف شررن تیررره بگرفررت روز،   

 خررون کشررید دربرره دنرردان لررن مرراه 
 

 (126 ،7، ج 1381)فردوسی، 
 در شاهدنامه نیز: 

 طلوع
 شررره مررررز خررراور چرررو روز دگرررر   »

 

 بررره دیبرررای زربفرررت آراسرررت برررر   
 

 (790: 1384)الهامی، 
 وار سرررپهرچرررو برررر زیرررن برآمرررد سررر   

 

 سررررپاه سررررتاره بپوشررررید چهررررر   
 ججج

 (741)همان:  
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 غروب
 همررری ترررا نهررران گشرررت شمشررریر مهرررر

 

 بررره مشرررگین نیرررام سررروار سرررپهر  
 

 (744)همان:    
 چرررو خورشرررید از پشرررت شررریر سرررپهر  

 

 نهررران در دم اژدهرررا کررررد چهرررر  
 

 (630)همان:  
 ها.پود و اندرز در خالل دا تان0-8-3

گشاید. در آخر کار ضحّاک ها، لن به اندرز میداستان سرای توس بعد از سرانجامسخن
 گوید:

 بیرررا ترررا جهررران را بررره برررد نسرررپریم    

 نباشرررد همررری نیرررک و برررد پایررردار   

 فریررررردون فررررررّخ فرشرررررته نبرررررود  

 بررره داد و دهرررش یافرررت آن نیکررروی 
 

 به کوشش همره دسرت نیکری برریم     

 همرران برره کرره نیکرری بررود یادگررار   

 ز مُشرررک و ز عنبرررر سرشرررته نبرررود

 کرن فریردون تروی   تو داد و دهرش  
 

 (97: 1، ج 1381)فردوسی، 
 دهد که:در پایان روزگار رستم پندمان می 

 کند که:نصیحت می« عون بن علی» شاعر آیینی کرمانشاهی پس از شهادت
 چررره بنررردیم دل در سررررای غررررور؟   

 

 پرور  گکه بس مرام بنشراند در سرو    
 

 (770: 1384)الهامی، 
 یا بعد از ذکر شهادت احمد بن حسن:

 انررران بسررری کشرررتی ای روزگرررار  جو

 خردمنرررد آن کرررز ترررو برتافرررت روی 
 

 به رخ هرر یکری چرون شرکفته بهرار      

 برره دل نامررد  از تررو هرریچ آرزوی 
 

 (720)همان:  
 .ابياتی  بيم  اهوامم0-8-8

سبک شاهدنامه تقلیدی از شاهنامه است و الهامی از این کتاب سترگ، چه از نظر فرم و    
برای نمونه چند بیت که شاعر درآنها   استبرده ی فراوانهابهرهزبان و چه ازجنبۀ محتوایی 
 آید.است، در پی میهایی از شاهنامه آوردهترکیبات و تعابیر و مصراع

 شاهنامه: 
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 یکررری پهرررن کشرررتی بسررران عرررروس 
 

 بیاراسرررته همچرررو چشرررم خرررروس  
 

 (10: 1، ج1381 )فردوسی،
 شاهدنامه:

 ز گرررررد سررررپاه و زغوغررررا و کرررروس
 

 شد همچو چشم خرروس جهان تنگ  
 

 (746: 1384)الهامی، 
 شاهنامه:

 مرررا مررام مررن نررام، مرررگ تررو کرررد     
 

 «زمانرره مرررا پُتررگ ترررگ تررو کرررد     
 ج

 (193: 1381، 3، ج)فردوسی 
 شاهدنامه:

 زاد مرررامبررردان روزگررراران کررره مررری 
 

 مرررا مرررگ ایررن فرقرره کردنررد نررام     
 

 (631: 1384)الهامی،    
 شاهنامه:

 واسرررتهابرررا پیرررل و برررا گرررنج و برررا خ 
 

 برررره درگرررراه شرررراه آمررررد آراسررررته 
 ج

 (130: 1، ج 1381)فردوسی، 
 شاهدنامه:

 ابرررا گررروهر و گرررنج  و برررا خواسرررته »
 

 «ز اسرررررربان و خرگرررررراه آراسررررررته 
 جج

 (638: 1384)الهامی، 
 را از حکیم توس تضمین کرده است: ابیات زیر مصراعیدر 
 «بتررررس از جهانررردار یرررزدان پررراک  »

 

 ک؟چره خررواهی بره دنیررا دریرنم هررال    
 

 (34: همان) 
 یا: 

 بررردو گفرررت سررریمرغ قررراف سرررپهر   
 

 «فروزنرررردۀ مرررراه و ناهیررررد و مهررررر» 
 

 (363)همان:  
 .نفرين0-8-7

ها، از گفتاری که قهرمانان شاهنامه هنگام خشم و قدمعلی سّرامی در مبحث گفتار داستان   
ه شاهنامۀ به همان اندازه ک»نویسد: می کند ویاد می -نفرین–آورند خرو  به زبان می

 .(794-797: 1369سرّامی،«)نامۀ بیداد نیز هست.نامۀ داد است، نفرینفردوسی،آفرین
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گونه گفتار در شاهنامه بسیار نیست، ولی در آغاز این نامورنامه، کیومرث داغدار، لن این
( و در پایان نیز رهبانان بر دودۀ ماهوی، 74 :1، ج1381، گشاید)فردوسیبه نفرین می
 (468-427: 9کنند.)همان،جدگرد، نفرین میکشندۀ یز

 گشاید:الهامی نیز بعد از روایت شهادت نزدیکان امام، لن به نفرین می
 جهانررا! پررس از ایررن جوانرران، ممرران   »

 

 بدینسررران مگررررد ای بلنرررد آسرررمان   
 

 ببرررررّاد دسررررتی کرررره بگشرررراد تیررررغ  
 ج

 «بررردین هاشرررمی زادگررراه ای دریرررغ  
 

 (732: 1384)الهامی،      
 تاب حما ة ملّی در  اهدنامم.باز0-7

پردازد و های خاص خود به داستان مخصوصی میحماسه روایتی بلند است که با ویژگی
 رسد.شود و پس از روایت، داستان به پایان میای خاص آغاز میاز نقطه

شاهدنامه یا باغ فردوس الهامی کرمانشاهی نیز یک روایت منظوم منسجم از زندگانی 
ان، حسین بن علی)ع( است. این روایت با ماجرای مرگ معاویه و بیعت امام سوم شیعی

شود تا ذکر اتّفاقات کربال و شهادت امام و نکردن امام حسین)ع( با فرزند او آغاز می
و بازگشت ایشان به مدینه. الهامی در یک طرح  ارانش و به اسارت رفتن خاندان اوی

گاه از مسیر پردازی هیچکند و در این روایتمیروایی منسجم این واقعه را بازگو -داستانی
 شود. اصلی خارج نمی

 .نبرد0-7-9

ترین مختصۀ نبرد با یک دشمن، چه بیگانه، چه ظالم و چه دشمن دینی و عقیدتی، شاخد  
 های بزرگ نمایان است. ها و حماسهآثار حماسی است که در اسطوره

است که توانایی شاعر را در اتی زیبا بیان شدهنبردها با توصیف ها ودر شاهدنامه نیز جنگ
بن توان به نبرد قاسمدهد. از زیباترین این توصیفات میها نشان میتوصیف این صحنه
-783(، جنگ عباس بن علی)ع( در کنار رود فرات)همان: 778: 1384حسن)ع()الهامی،

پیکار علی  (،307ن :(، جنگ امام)ع( همراه با برادر  عباس)ع( با سپاهیان کوفه)هما787
( و ... نام 377-322های مبارزۀ امام)ع( با اشقیا )همان: (، صحنه316-374اکبر)ع()همان :

 برد. 
 .خرق عادات0-7-0

گیرد یا در جریان داستان ای که به دست قهرمان حماسه انجام میالعادهبه اعمال خار 
العادۀ خود باعث ه با اعمال فو شود. قهرمان حماسافتد، خوار  عادات گفته میاتّفا  می

گردد. کارهایی از قبیل کشتن هیوال، دیوان، برانگیختن حسّ شگفتی و اعجاب خواننده می
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های تنه با لشکری انبوه که در حالت عادی از انسانشیر، اژدها، نبردی طوالنی و یک
نقش مهمّی  هاکه چرا خوار  عادات در حماسهمعمولی ساخته نیست. ارسطو در مورد این

هّت و قبول خاطر است و گواه صد  این لالعاده، البته موجن امور خار »نویسد: دارند می
ای را نقل و روایت کنند، از پیش خواهند واقعهست که تمام خلق وقتی که میا دعوی آن

 .(106: 1373ارسطو،«)افزایند تا سبن لهّت و قبول خاطر گردد.خود بدان چیزی در می
العاده داشته هدنامۀ الهامی، مههبی و تاریخی است و نباید توقّع اعمال خار فضای شا

 کنند.خوار  عادات خودنمایی می   با این حالباشیم
زمانی که سر مطهّر امام در تنور خولی قرار دارد، شباهنگام زن خولی، نوری از تنور و   

 «:ز حیرت بمالید بر دیده دست»کند که مطبخ مشاهده می
 مطرربخ بسرری مرررغ موینررده دیررد  برره 

 

 ز خون، سرخ منقار و پرهرا سرپید   
 

 از آن نور و مرغان شد اندر شرگفت 
 

 شتابان بدان سروی ره برگرفرت...   
 

 گفررت حررق را درودز حیرررت همرری
 

 برره ناگرراه آمررد ز گررردون فرررود   
 

 یکرری سرربز هررودج، در آن چررار زن 
 

  پرو  چرون طررّۀ خویشرتن...    سیه 
 

 (473: 1384)الهامی، 
آورد که یادآور ماران ضحّاک میزیاد، دو مار از دو گو  او سر برهنگام بریدن سر ابن

 است: 
 بریدنررررد سررررر چررررون ز بیرررردادگر

 

 دو مار از دو گوشش برآورد سرر  
 

 دگررر برراره گشررتند  انرردر دهرران    
 

 دو پیچنرررده مررررار گزنرررده نهررران 
 

 از آن مارهررررا کررررز سررررر اهرررررمن 
 

 بدیدنرررررد آن نرررررامور انجمرررررن 
 

 مررره لرررن گشرررودند برررازشررگفتی ه 
 

 نیرررازده بررریبررره تسررربیح نیکررری  
 

 (638)همان:  
 .اغراق و مبالغم0-7-3

اغرا  در سایر انواع ادبی نیز وجود دارد اما در حماسه یک ویژگی اصلی است و از   
با اعمال محیّرالعقول »شود و نه به عنوان یک صنعت بدیعی. حماسه ذاتیات آن محسوب می

های غریبی است. آوریها و جنگاست و در آن سخن از بهادری العاده همراهو خار 
شمیسا، «)خود با اغرا  و غلو همراه خواهد بود.بهبدیهی است که بیان چنین وقایعی، خود

1383 :170). 
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زیرا تشبیه و استعاره حادثه  ،گیرددر حماسه اغرا  شاعرانه جای همۀ انواع تصویر را می»
 .(442: 1327شفیعی کدکنی،«)ند.نمایرا محدود و کوچک می

، عقیده دارد که استاد شفیعی کدکنی در مقایسۀ کار فردوسی با دقیقی و اسدی
اغرا  شاعرانه است که با استفاده از تخیّل آن را هنری  ،ترین تصویر خیال در شاهنامهوسیع

  .(449)همان:  های مشابه خود فر  داردو محسوس کرده است و با نمونه
مانشاهی اغرا  و مبالغه را بیش از سایر صناعات ادبی به کار برده و با این کار شاعر کر

ها این است که این اغرا  توجّهخود را افزایش داده است. نکتۀ قابل  ارز  حماسی سرودۀ
 روند و اغلن هنری هستند.ادعایی و نامناسن نیستند و در روند طبیعی زبانِ داستان پیش می

 ر شرره گماشررتنگهبرران و جاسرروس برر 
 

 به عیّو ، منجرو  کرین برر فراشرت     
 

 (148: 1384)الهامی، 
 ز رخ سرررودنش برررر رکررراب هیرررون   

 

 رکاب آهنین برود، شرد سریمگون    
 

 (767)همان:  
 بدانسان بگشتند بر گرد هم

 

 که گاو زمین را بشد پُشت، خم 
 

 (319)همان:  
 برره ناگرره برآمررد غررو بررو  و کرروس    

 

 «بشرررد گررررَد ترررا گنبرررد آبنررروس    
 ج

 (479)همان:  
 بيوی و پيشگويی.آيوده0-7-8

های حماسه خبر دادن از آینده به وسیلۀ خواب و رؤیا و یا به کمک از دیگر ویژگی
شناسان و پیشگویان، بسیاری از وقایع را ستارگان است. موبدان، خوابگزاران، ستاره

ن خود به دست دهند. در شاهنامه، ضحّاک از نابود شدپیشاپیش به قهرمان اطاّلع می
 کند.شود و جاماسن سرنوشت اسفندیار را پیشگویی میفریدون در خواب آگاه می

افتد. زمانی از زبان پیامبر)ص( و ها گاهی در عالم خواب اتفا  میبینیدر شاهدنامه پیش
زمانی از علی بن ابیطالن)ع( نقل شده است. در خیابان چهارم، مختار، بوسیلۀ سرو  از 

 شود. ر میآینده باخب
 فرماید:داند و به او میحسین بن علی)ع( آیندۀ عمربن سعد را می
 ز خشرررم خررردا برررر ترررو آیرررد نهیرررن 

 

 نصررینهررم از گنرردم ری شرروی برری 
 

 (171: 1384)الهامی، 
 گیرد:هنگامی که شمر برای جدا کردن سر مبارک امام)ع( بر بالین ایشان قرار می
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 بفرمود: یکسر درسرت اسرت و راسرت   
 

 هرا کره از لعرل جردّم بخاسرت     سخن 
 

 بپرسررید دژخرریم: جرردّت چرره گفررت؟  
 

 بگررو بررا مررنش گررر ببایررد شررنفت     
 

 بگفترررررا: شرررررنیدم از ایرررررن پیشرررررتر 
 

 کرره بررا شرریر حررق گفترره خیرالبشررر    
 

 کسررری کرررو سرررر از پرررور ترررو بفکنرررد
 

 وز آن کرررار پشرررت مررررا بشرررکند   
 

 رُخش زشت و پُر پیسری و اعرور اسرت   
 

 گوهر اسرت و بد پلید است و ناپاک 
 

 به پوزه، سگ است و به دنردان، گرراز  
 

 درسررت آمررد آنررچ او بفرمررود راز    
 

 (384-387)همان:  
 ر ز .0-7-7

های تن، رجزخوانی است و شعرهای حماسی که در میدانبههای تنهای جنگاز ویژگی
 شود.  رجز نامیده می ،خواندندنبرد برای خودستایی و مفاخره می

رستم در میدان جنگ از زیباترین رجزهای حماسی فارسی است که  هایرجزخوانی
 شود:هایی از طنز برای تمسخر و تضعیف روحیۀ حریف، همراه میگاهی با مایه

 خروشرررید کرررای فررررّخ اسرررفندیار  
 

 همرراوردت آمررد، برررآرای کررار    
 

 چررو بشررنید اسررفندیار ایررن سررخن    
 

 از آن شررریر پرخاشرررجوی کهرررن  
 

 تمبخندیررد و گفررت: اینررک آراسرر   
 

 بدانگرره کرره از خررواب برخاسررتم  
 

 ( 322 : 7، ج 1381)فردوسی، 
توان به رجزهای نبرد رستم با اشکبوس و نبرد رستم با از دیگر رجزهای شاهنامه می

 سهراب اشاره کرد.
در رجزهای عاشورایی معیار مفاخره و رجز، معرفی نام و نسن خود، ذکر عقاید مههبی 

لبیدن، سرزنش حریف و پند و نگی خود و حریف طو صفات اخالقی، ابراز قدرت ج
 گویی است.اندرز

 است.ها را به زیبایی به تصویر کشیدهالهامی نیز در تصویرسازی نبردها، این رجزخوانی
هنگامی که حضرت عباس)ع( به فرمان برادر  سیدالشهدا)ع(، برای آوردن آب، 

فداری از امام، معرّفی خود و خواند که در آن طررجزی کوبنده می ،کندآهنگ فرات می
 شود:افتخار به فرزند علی )ع( و یادآوری روز قیامت دیده می

 کرره ای قرروم، عبرراس نررام مررن اسررت    
 

 هیون توسن چرخ، رام مرن اسرت   
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 علمررررردار شررررراه شرررررهیدان مرررررنم
 

 فرردای ره اوسررت جرران و تررنم...   
 

 همیرررنم بررره مرررردی برررس گرررواه    
 

 خررواه...کرره بررابم برروَد حیرردر رزم 
 

 ای مردمرررررران بَرررررردنهاد بیاریررررررد
 

 های محشر بره یراد  خود از تشنگی 
 

 (787-781: 1384)الهامی، 
 .انتقام0-7-6

ترین اصوأل حس انتقام بزرگ»خواهی و انتقام است. های حماسه، کیناز دیگر ویژگی  
 (747: 1393)صفا،« ها و اعمال جنگجویانست.محرّک اساسی تمام جنگ

خوریم. انتقام اجداد: فریدون ها برمیه، به انواعی از انتقامدر شاهنامه، نمونۀ اعالی حماس
انتقام نیای خود جمشید و منوچهر، انتقام نیای خود ایرج را گرفت. انتقام پدر: بهمن کین 

از  -قهرمان شاهنامه -گیرد  انتقام از کشندۀ خود: انتقام رستمپدر را از خاندان رستم می
 خونخواهی رستم در کین سیاو .برادر خود شغاد  همچنین داستان 

رود. شاعر کرمانشاهی در حماسۀ دینی کار میههای مههبی نیز این ویژگی بدر حماسه
به قیام مختار و به خونخواهی شهدای « خیابان چهارم»خود، فصل پایانی کتاب را با عنوان 

 دهد.کربال اختصاص می
 سر پر نور امام شهید)ع( در کوفه و بر باالی نیزه:

 به ناگه لن شاه، چرون گرل شرکفت   
 

 برردو پاسررخ از راز پوشرریده گفررت 
 

 خرواه که بگهر از این کرام ای نیرک  
 

 بهرل تررا کرره ایررن مررردم دیررن تبرراه  
 ج

 کننررد آنچرره خواهنررد بررا مررن ز کررین
 

 آفرررینکرره زود اسررت دادار جرران 
 ج

 از ایشررررران کِشرررررد انتقرررررام مررررررا
 

 بررره جرررایی رسررراند مقرررام مررررا    
 ج

 (447: 1384)الهامی، 
 . بزم 0-7-5

ها، های حماسه است. در شاهنامه به مناسبت ظرفیت بعضی داستانبزم از دیگر ویژگی
هایی نامهتوان ساقیکنند و در برخی دیگر از آثار حماسی میتصاویرِ بزمی خودنمایی می
نواختیِ افزایند و آن را از حالت تکرار و یکگونه آثار میدید که به جنبۀ غنایی این

 آورد.ها برون میجنگ حدیثِ
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سرایی از قرن دهم به بعد رواج واقعی پیدا کرده و تا قرن سیزدهم هجری در نامهساقی
ها، مثنوی و نامه سروده شده است. قالن اکثر آنایران و هند، بیش از یکصد و پنجاه ساقی

 .(340 -338: 1390مدبّری،ر.ک: ) در بحر متقارب است
وجود دارد. در شاهدنامه که  نامههبی دورۀ قاجار نیز، ساقیسرایان مهدر آثار حماسه

شود و سراسر ها و نبردهای مههبی و عقیدتی است، در ظاهر بزمی دیده نمیحکایت رزم
هایی به نامها ، ساقیمرثیه  است  اما الهامی نیز برای پیروی کردن از این شیوه، در منظومه

ها، با بیان عرفانی و سراییها و مرثیهدر خالل روایتاست. او عالوه بر این، تناسن آورده
فضای پُرمالل و یکنواخت منظومۀ حماسی خود را تلطیف «  عشق»استفاده از واژگانی نظیر 

 است. کرده
ای خطاب به ساقی حقیقی و استدعای نامهدر آغاز منظومه و در تحمیدیۀ کتاب، ساقی

سی و چهار بیت و دارای مضامینی همچون: مدح نامه در آورد. این ساقیبادۀ حقیقت می
 امیرالمؤمنین علی)ع(، توبه، دعا، مفاخره و عناصر حماسی است:

 برررده سررراقی آن جرررام یررراقوت فرررام   
 

 که چونان ندیده است جمشید، جام... 
 

 بیررررراور مررررررا سررررراقیا جرررررام مررررری
 

 دمرررادم بررره یررراد وی و نررررام وی    
 

 چررره جرررام؟ از خررردا پُرررر مررریِ باقیرررا  
 

 مرررررش سررررراقیاامیرررررر غررررردیر خُ 
 

 چه جامی؟ که خورشرید از آن منجلری  
 

  پُرررر ز برررادۀ صررراف مهرررر علررری...  
 ج

 (12-19: 1384)الهامی، 
 
 گيرجنتيجم .3
یکی از منابع ارزشمند زبان فارسی وآینۀ عناصر حماسی ایران است  شاهنامۀ فردوسی،  

به وضوح  توان سیطرۀ آن را بر تمام آثار حماسی بعد از خود با شدت و ضعف،که می
مشاهده کرد. ت ثیر جهّابیت های اخالقی و دینی موجود در شاهنامه موجن شده است که 

های حماسی با کنند و داستان توجّهها و اتّفاقات مههبی گروهی از سخنوران به جنگ
 مضامین دینی بسرایند.

ردوس( مههبی اواخر دورۀ قاجار شاهدنامه)چهار خیابان ف -های حماسییکی از منظومه 
سرودۀ الهامی کرمانشاهی است. این منظومه با قرائت حماسی از واقعۀ عاشورا و قیام امام 

 است.ۀ فردوسی به سبکی فاخر سروده شدهحسین)ع(، با تقلید از شاهنام
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نخست وفادار به شیوۀ  ،که دارای موضوع مههبی است، نه ملیبه رغم این شاهدنامه،
توان به اختصار به موارد زیر اشاره وی از شاهنامه، می حکیم توس است. ازجمله تقلیدهای

 کرد:
موقع و فضاسازی های بجا و بتوصیف ظاهری و روحی قهرمانان، رعایت براعت استهالل

آوایی سپهر و ها و نبردها و به تصویر کشیدن احساس زمین و زمان و همدر سرآغاز داستان
ها، آغاز نبرد این تمهیدات و براعت استهالل افالک با موضوع هر داستان. یکی از زیباترین

 و شهادت اباعبداهلل است.
مل  ها به شیوۀ شاهنامه، نیز تهمچنین صور خیال حماسی و توصیف طلوع و غروب

ها وار و نفرینها و تکرار تعابیر و ترکیبات فردوسیحکیمانه و  پند و اندرز در میانۀ داستان
 اما با صبغۀ دینی و مههبی. های شبیه به حکیم توس و آفرین

که در این شیوه هم بیشتر به این توجّهرعایت عناصر و مختصات حماسی. الهامی با
است  ازجمله: در شاهنامه را پیش چشم دارد، اما به ابتکار و آفرینش شخصی هم دست زده

م به نحو توصیف قهرمانان اهل بیت، عالوه بر نیروی بدنی، تایید الهی و ایمان قوی ایشان ه
و اعمال خار  عادت بر دست ایشان را  استبسیار چشمگیر و زیبا به تصویر کشیده شده

ها و دیگر عناصر داند. دربیان اغرا  و مبالغه، پیشگویینتیجۀ قدرت روحی آنان می
ر از شاهنامه ثّ که متها، عالوه بر اینکشیها و کینخوانیها، رجزحماسی، ازجمله: مفاخره

است و کارهای بزرگ نمایی را مراعات کردهت و حقیقتنن اعتدال، عقالنیّاست، جا
و دیگر شهیدان روز عاشورا را نتیجۀ حکمت بالغۀ الهی و عشق راستین مردم به  سیدالشهدا

 داند.خاندان پیامبر می
                        

 واممکتاب

چاپ چهارم. تهران: بنگاه ترجمه و  کوب.ترجمۀ عبدالحسین زرّین .آنّ  عر(. 1373. )ارسطو -
 نشر کتاب.

هايی بم موظومة خوانی و ا اره ستجويی در تاريخ مواقم(. »1398افشاری، مهران. ) -

رسانی در حوزۀ مجلۀآیینۀ میراث. دو فصلنامه ویژۀ کتاب شناسی، نقد کتاب و اطالع«. ناممعلی
 .33 -2، صد70متون. دورۀ جدید، سال هشتم، ضمیمه شمارۀ 

)چهار خیابان فردوس(. روایتی منظوم از  اهدنامم(. 1384الهامی کرمانشاهی، احمد بن رستم. ) -
 الملل. قیام سیدالشهداء)ع( به کوشش علی انسانی. تهران: چاپ ونشر بین
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الشعرای بهار(. به )مجموعۀ یکصد مقاله از ملکبهار و ادب آار ی(. 1377تقی. )بهار، محمّد -
های جیبی با همکاری گلبن. با مقدّمۀ غالمحسین یوسفی. چاپ دوم، تهران: کتابکوشش محمّد 

 فرانکلین.

 . تهران: توس. بک  عر در ع ر قا اريم(.  1370تجربه کار، نصرت) -

 . زیر نظر دکتر محمّد معین. تهران: دانشگاه تهران. نامملغت(.  1330اکبر.)دهخدا، علی -

با تصحیح و تکمیل و تحشیۀ   .حدیقۀالشعرا(. 1364مد. )بیگی شیرزای، سید احدیوان -
 عبدالحسین نوائی. ج اوّل. تهران: زرّین. 

. ج اوّل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ادبيات حما ی ايران(. 1391رزمجو، حسین.) -
 مطالعات فرهنگی.

. آار ی انسان آرمانی و کامل در ادبيات حما ی و عرآانی(. 1369) ) رزمجو، حسین. -
 تهران: امیر کبیر. 

بررسی ت ثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل (. »1384شوب، منیره. )رویانی، وحید و فرضی -
، تابستان، صد 198، شمارۀ 49. دانشگاه فردوسی مشهد، سال مجلة  ستارهاج ادبی«. مشهدی
113- 138. 
اوّل. به اهتمام جمشید چیخ قاجاریه(. )تارالتواريخنا خ(. 1322الملک. )تقی لسانسپهر، محمّد -

 کیانفر. تهران: اساطیر.
های شاهنامه(. تهران: شناسیِ داستان)شکلخاراز رنگ گل تا رنج  (.1369سرّامی، قدمعلی. ) -

 علمی و فرهنگی.  
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 تهران: دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی. 
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Introduction 

Tourism is one of the most important issues in modern societies. In 

fact, with the support of tourism in the country, various sectors of the 

community are activated, including hotels, restaurants, transportation, 

crafts and much more. As a result of these activities, the employment 

of labor in specialized and public sectors is expanding. The attention 

of governments to the tourism sector in some countries has shown that 

the proceeds from it will directly benefit the community, while the 

governmental sectors will also be affected. In the studied area, Sistan 

and Baluchestan province, despite the vast potential of tourist 

attractions, tourism is almost not well known. In this paper, it will be 

attempted to suggest suitable solution to establish sensation of 

security, empathy and development based on tourism. In fact, this 

industry, which is new in Iran, is not only important for development 

of the country, but it could also cause for empathy between different 

ethnicities and revealed religion, and sensation of security. 
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Unfortunately, the tourism pathology in Sistan and Baluchestan 

province has not been written much and is not considered as worthy of 

the province. Sistan and Baluchestan province, which is limited to the 

provinces of Kerman and Hormozgan from the west, to the province 

of Khorasan from the north and from the east to the countries of 

Pakistan and Afghanistan, to the south to the Oman Sea can have 

many tourist attractions from different point of view. These potentials 

can be found in the field of cultural heritage, social, environmental, 

sports, religious, industrial, and commercial tourisms.  Sistan and 

Baluchestan Province has two major ethnicities, including Sistani and 

Baluchistani, in addition to these two ethnic groups, people from other 

provinces of the country, such as Yazd, Kerman, Khorasan, and a 

number of other provinces live in Sistan and Baluchestan Province. 

Intermediary function of the province especially its center, Zahedan, 

has caused for the presence of new ethic groups from other provinces. 

On the other hand, the existence of two religions from Islam, Shiism 

and Sunnis, has added to this diversity. At the same time, this 

diversity has been at the hands of the colonial powers that have been 

present in the region. 

The province has economic, trade and tourism talents, but the feeling 

of insecurity and vulnerability of empathy are the main obstacles to 

achieve the above talents. With the expansion of the tourism industry, 

based on the support of this important and revenue-generating 

industry, it is believed that the necessary conditions could be 

established to create a sense of security, empathy and, ultimately, 

development. In fact, with the logical support and development of the 

tourism industry, relations between the various parts of the province, 

on the one hand, and with other provinces and abroad, on the other 

hand, arise, which in turn creates empathy among the people of the 

region. In the tourism industry, the interests of people are tied together 

and they try to maintain their source of income for survival and life, 

and in this regard they will try their best. If this is not the case today, it 

is important because of the weakness of planning in this industry. If 

people in the region are aware of the interests of the tourist, whether 
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domestic, national or international, they will no longer go to 

neighboring countries to work. They will try to eliminate the feeling 

of insecurity and create the necessary facilities for audiences in order 

to keep the audience satisfied with the tourist attractions of their 

province. In such encounters, host communities will be affected by the 

tourist culture and will increase the cultural sharing and interaction 

between them. The existence of great civilizations in the Sistan and 

Baluchistan region is an obvious example of this cultural sharing. For 

example, people in the Sistan plain and the Bampur Valley 

(Baluchestan) during the third millennium BC lived well in their area 

and created their communal economic and cultural development as 

important civilizations between the two great civilizations, 

Mesopotamia and the Indus Valley. The above two regions in 

southeast Iran, as an intermediary region between the above two 

civilizations, came to such an advancement in the fields of agriculture, 

industry and commerce that their commercial goods, in particular 

semi-precious stones, including Lapis Lazuli and Soapstone in 

Mesopotamia and Turkmenistan had attracted a lot of customers. In 

fact, the intermediary function of the region during millenniums was 

tied to the interests of the people of the region, and they were 

struggling to survive and live better and this could be seen through 

their archaeological remains. 

Each of the many attractions mentioned above has a special audience 

that brings with it currency and income, and here, tourism is as the 

important industry that has invisible exports and could be one of the 

main basis for the development of the province. So, if these tourism 

attractions are ready, what is needed is precise management and 

planning that the well-known researchers come to know about the 

sensitivities of the area. Today, along with many tourist sites such as 

the Pisa Tower in Italy, Eiffel in France, the Pyramids of Egypt, etc., 

works of art and decorations related to those works are produced and 

sold by artists. This function, while creating employment and income, 

also promotes the culture of the regions. Encouraging the producing of 
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works of semi-precious stones along with the tourism industry will 

lead to the development of international trade routes. In fact, the 

situation of the regions will increase the importance of constructing 

these roads. The connection between the two regions of Sistan and 

Baluchestan will bring them closer to provide the needs of their 

audience. Therefore, these commonalities, which are now observable, 

will also bind the interests of the peoples of these two regions of the 

province, which will ultimately lead to their empathy to gain an ideal 

life. 

At the end of this discussion, it is necessary to give a brief mention of 

some of the most important obstacles to tourism in Sistan and 

Baluchestan province. Being on the border and feeling of insecurity is 

perhaps one of the most important of these factors. As mentioned 

above, Sistan and Baluchestan provinces have long borders with both 

Afghanistan and Pakistan. Indeed, insecurity in the two neighboring 

countries has caused feeling of insecurity in Sistan and Baluchestan 

province. This feeling has prevented private sector investment in the 

tourism industry and related infrastructure. On the other hand, the 

audience of the province's tourism, which is the people of our country 

and other countries, also have little interest in traveling to this 

province. Regarding the security, Sistan and Baluchestan is in the list 

of Red Zone countries for some European Countries. But, as 

mentioned, empathy is the most important factor for investment 

stability. Perhaps this feeling of insecurity itself is not a reason to 

neglect tourism studies in the province. While such studies, especially 

in the infrastructure sector, can provide an understanding of the 

existing conditions and the basic needs of the tourism sector. 

 

Key words: Sistan and Balouchestan, Tourism, Empathy, Security, 

Development  
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382 زمستانو  پاییز، چهارمو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

ء د گرج قاعدهگر
 ، همدلی و تو عمامويّتمثلث  

 ا تان  يستان و بلوچستان
 9 )نويسوده مسئول(دکتر مهدج مرتضوج                                                                                                

 0پور نگارجدکتر آريبا مو ی                                                                                                

 چکيده
مشکالت استان  ترینمهماز نیافتگی پهیربودن همدلی و توسعهاحساس ناامنی، ضربه  

ای مختلف به طرز ویژگی این مشکالت که در زمانه ترینمهم. استسیستان و بلوچستان 
واقع همین ویژگی چنان آنها را گ میان آنها است. درتنگاتن د، ارتباطکنمتفاوتی بروز می

این مشکالت فائق  ۀتوان بر هممی ،در هم آمیخته است که با ارائه یک راهکار مناسن
 توجّهآمد.  نزدیکی این استان با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که همواره مورد 

سن آب و هوایی در این منطقه و است،  شرایح نامناهای خرابکار و قاچاقچی بودهگروه
برای از بین است. های بروز این مشکالت زمینه ،نع و تسنّها و مهاهن تشیّتوجود قومیّ

اما چون این اقدامات منفرد  گرفته،صورت تالشهای بسیاری بردن هر یک از این مشکالت 
در این اند. ودهثمر باست، این تالشها نیز بیبوده و تمامی این مشکالت در آن دیده نشده

، همدلی و امنیّتایجاد احساس  ۀزمین ی،مناسب خواهد شد تا با ارائه راهکارهای مقاله سعی
، واقع این صنعت مهم که در کشور ایرانبر صنعت گردشگری مهیّا گردد. در توسعه با تکیه

ع و بلکه همدلی میان اقوام مختلف، تشیّ ،ساز توسعه خواهد بودنه تنها زمینه ،استجدید 
 را به ارمغان آورد.  امنیّتنهایت احساس ن و درتسنّ
 

 .توسعه ،امنیّت ،یهمدل ،یگردشگر بلوچستان، و ستانیسهاج کليدج: واژه

                                                           

 07/09/1382 :مقاله نهایی یر په تاریخ                       04/11/1387: الهمق دریافت تاریخ 
 mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir              :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، زاهدان، ايران.بلوچستان و ستاني  دانشگاه ی وا با تاندانشيار  .9
، زاهدان، ايران.بلوچستان و انستي  دانشگاه  وا یبا تان ا تاديار .0
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 مقدّمم  .9
رات آن ست که صاداامروزی  از مقوالت مهم و اساسی در جوامع گردشگری یکی

ختلف جامعه از جمله های مدرواقع با حمایت گردشگری در کشور بخش د.باشمینامرئی 
 شوند. درال میها، حمل و نقل، صنایع دستی و خیلی موارد دیگر فعّداری، رستورانهتل
های تخصصی و عمومی گستر  پیدا ها، اشتغال نیروی کار در بخشتاین فعالیّ ۀنتیج
آمدهای برخی از کشورها نشان داده که در دولتها به مقوله گردشگری در توجّه. کندمی

نصین های دولتی نیز بیضمن اینکه بخش  عاید جامعه خواهد شد از آن مستقیمای حاصل
رغم وجود یعنی استان سیستان و بلوچستان علی ،واهند ماند. در منطقه مورد مطالعهخن

 است. گردشگری، این حوزه مهجور واقع شدهۀ های گستردپتانسیل
 بيان مسئلم.9-9

برای  هایی راهای گردشگری این استان، پیشنهادی به جاذبهاین مقاله سعی دارد تا با نگاه   
نهایت توسعه ارائه دهد. این استان با وسعتی حدود ، همدلی و درامنیّتایجاد احساس 

درصد از مساحت کل کشور را تشکیل داده و از پهناورترین  4/11، کیلومتر مربع 700/192
 72درجه و  31دقیقه تا  30درجه و  77که با قرار گرفتن در بین  استاستان های کشور 

دقیقه طول شرقی  71درجه و  63دقیقه تا  70درجه و  79دقیقه عرض شمالی از خح استوا و 
ترین تراکم(، از نظر جمعیتی از کم47: 1366 از نصف النهار گرینویچ )سید سجادی

 های کشور است. استان
رایح خاص محیطی منطقه است که گویای ش ،پراکندگی جمعیت در این منطقه از ایران  

یعنی شرایح نامناسن محیطی باعث  ،واقع همین عاملاست. دردارای اقلیم گرم و خشک 
ها ترغم این محرومیّنیافته قرار گیرد. علیهای محروم و توسعهاست تا در ردیف استانشده

ترین یقدیماستعدادهای باستانی از  و استعدادهای طبیعی از جمله بیابان، کوه و دریا
های انسانی در الدیز تا جدیدترین آنها، استعدادهای گردشگری ورزشی و غیره در نشانه

 است. این استان، شرایح را برای توسعه این صنعت مهم و در آمد ساز فراهم نموده
 پيشيوم پژوهش. 9-0

شناسی گردشگری در استان سیستان و بلوچستان مطالن خصوص آسینفانه درسّ مت
است. جسته و بدان پرداخته نشده ،این استان است ۀگونه که شایستی نگاشته و آنزیاد

است اما پیش از بیان هر مطلبی باید گریخته مطالبی در خصوص گردشگری ارائه گردیده
شناسی دقیق قرار های آن در استان سیستان و بلوچستان مورد آسینگردشگری و زمینه

قصد دارد تا برخی از موانع موجود در  جهت،ین حاضر در هم ۀواقع مقالگیرد. در
 شناسی نماید. گردشگری استان را ضمن ارائه راهکارهای عملی، آسین



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

762 

 ترورت انجام پژوهش .9-3
، شاید امروزه دیگر جایگاهی «آب نشانه آبادانی است»گوید این عبارت که می  

 پهیر نیز استاسن و آسینکید بر محیح طبیعی که نامن باشد. همین مسئله یعنی تنداشته
هستند، نادیده گرفته شوند. ساز نیز ر استعدادهای این استان که درآمدتا سای ،باعث شده

هایی که چندان مورد اطمینان نیستند، گویای حصر در بخشحدوگهاری بیواقع سرمایهدر
یطی . امروزه مردم کشور امارات متحده عربی که محاستعدم آگاهی از سایر استعدادها 

این  ،اما با درک سایر استعدادها ،اندچند بر منابع فسیلی تکیه زده، هرکامال خشک دارد
اند. استان سیستان و شورهای مقصد گردشگری تبدیل نمودهکشور را به یکی از ک

بلوچستان که از شمال به استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، از شر  به کشورهای 
های کرمان و هرمزگان ه دریای عمان و از مغرب به استاناز جنوب بپاکستان و افغانستان، 

جایگزین سایر  تواندگردشگری دارد که می ۀزمینشود، استعدادهای فراوانی در محدود می
 د.  شو هستند،مطمئن نیز منابع درآمد که نا

 
 ب ث و برر ی.   0

رسد تا ی به نظر میبرای درک بهتر مسئله و در راستای ارزیابی اهداف تحقیق ضرور
سعی خواهد شد  زمینههای گردشگری استان داشته باشیم. در همین درک درستی از زمینه

که نقش مهمی در توسعه گردشگری در زمینه های مختلف  ،ضمن بیان محیح طبیعی استان
اساس برنهایت ستان مورد بررسی قرار گیرند و درهای متفاوت ادارد، برخی از جاذبه

 وجود تحلیلی منطقی از شرایح موجود گردشگری استان ارائه گردد. اطالعات م
 نگاهی کلی بم م يم طبيعی ا تان. 0-9

. استدلیل وسعت زیادی که دارد، دارای طبیعتی گوناگون ه بلوچستان ب استان سیستان و      
 ۀترین دریاچهای رودخانه هیرمند، که بزرگ، نگینی است برآمده از آبرفتال استانشم

است. دشت سیستان که در گروه اقلیم بیابانی آب شیرین جهان را در خویش جای داده
: 1387کند )پیری و انصاری متر در سال دریافت میمیلی 72میانه قرار دارد، بارشی کمتر از 

مجموع باعث رسد. این شرایح درمتر میمیلی 7000( و میزان تبخیر در آن به بیش از 64
محیح بوده و در سالهایی که میزان ورودی آب رودخانه هیرمند  خشکی فیزیکی شدید

کند. شریان حیاتی منطقه یعنی ب توسعه پیدا مییابد، خشکسالی های مخرّکاهش می
روزه که از  170دهد. وز  بادهای ای را نشان میهیرمند نوسانات سالیانه قابل مالحظه

ر است. جنوب استان ثّؤنیاز و خشکی محیح مدر تشدید  ،وزداواخر بهار تا پایان تابستان می
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است.  سیسرتان که امرروزه ا  را با دریای عمان گره زدهعنیز صدفی است که وسعت متنوّ
برخش برزرگی از آن در خراک افرغانستران واقع شرده، نرام سررزمین وسیعی در جنروب 

آن از  ۀرسمت عرمرد. برخش ایررانری ایرن سرزمرین کرهن که قاستشرر  فرالت ایرران 
کیلومتر مربع  9112مرساحرتی حردود  ،اسرترسروبات رودخرانه هریرمرند ترشکیل یرافته

 دارد. 
صورت هو آن را ب این سرزمینن نسبتا هموار را پوشانده ۀای بخش عمدرسوبات رودخانه        

دلیل هنه امروزه باما متاسفا ،استخیزترین سرزمین های فالت ایران در آوردهیکی از حاصل
عرنوان یرکی از هسرزمرین سیرستان ب ،هرای وارداتریهای جوی و آبکمبود ریز 

 (. 8: 1326گرردد )سرجادی خشرک مرحسوب می هرای نسربتایسرزمرین
این خطّه و دیار، پستی و  شویم که مردمانمی وجّهمت، با نگاهی به تاریخ این منطقه     

 که آن را با استپهیر سیستان دلیل محیح آسینهاند و این بکرده زیادی را طیهای بلندی
هایی دارای شرایح مناسن چند این منطقه در زمان  هراستسایر نقاط مملکت متفاوت ساخته

های فروان و اما در مقابل حوادث سهمگین محیطی همچون سیالب ،طبیعی بوده
گونه مواقع بخش بزرگی از در ایناست. درپی این منطقه را فرسودههای پیخشکسالی

 نمایند. جمعیت سرزمین خویش را رها نموده و به سایر نقاط مملکت مهاجرت می
برا الرهام از گفرته هرررودوت که در  مثالینیز داشته است   یالبته سیستان دوران اوج   

وزی حرفار ،  تر«مصرر هدیره نیرل اسرت»خصروص تمردن مررصر و رودخرانه نریل  مری گوید 
خصروص شهرر سوختره و محیح طبیعی م در 90ری سرالرهای  دهرۀ شررهر سروخترره ط

پررس سیرستان هم هدیره هیرمنررد  ،اگر مصر هدیه نیل است»نویسد: سیرستان ایرن چنرین می
گونه که منابع دارند، همانباسرتانشرناسران زیرادی اظرهار مری  .(Tosi 1969: 282)«است

باعث رایح آب و هوایی مناسن ممکن است طبیعی مانند رودخانه، دریاچه و شمحیطی و 
پیشرفت جوامع شهرنشین و پیچیدگی این جوامع گردند، هرمران عروامرل هرم ممرکن اسرت 

 ;Prickett 1976; Ganji 1978)که براعرث فرروپرراشی و اضمررحالل اینگونه جوامرع گردند 

Lamberg-Karlovsky & Tosi 1985) . 

. استبلوچستان که در جنوب استان قرار گرفته است، دارای طبیعتی کوهستانی  ۀمنطق
، اقلیم گیری از بادهای موسمیبه مجاورت با دریای عمان و بهره توجّهمناطق جنوبی استان با 
بودن میانگین دما و پایین بودن نوسانات آن از مشخصه های اساسی اقلیم متفاوتی دارند. باال

به پایین بودن نزوالت جوی و عدم وجود منابع برفی کوهستانی اکثر  توجّهاست. با منطقه 
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های در بخش وسیعی از استان منابع محدود آب ،ای، موقتی و فصلی بودهجریانات رودخانه
 شوند. توزی می نویسد: مین آب محسوب می زمینی تنها امکانات تزیر

از  ثر از بادهای موسمی هند است، کامالی ای و متقاره فرهنگ منطقه بلوچستان که دارای آب و هوای

محیطی منطقه بلوچستان را شامل های تاست. وی محدودیّشرایح اقلیمی و محیطی خویش متاثر شده

نفوذ  و های آبثباتی جریانثیرات بیابان خصوصا دشت لوت، بی نظمی و پراکندگی ارتفاعات، تبی

 .استاین عوامل بر نوع معیشت مردم منطقه تاثیر گهارده ۀقد است که همداند و معتبادهای موسمی هند می

(Tosi 1982: 38)  

است. البته حقیقت این عوامل باعث وابستگی شدید کشاورزی منطقه به آب شدهدر
گیری تمدنی بزرگ در بعضی از مناطق بلوچستان های طبیعی که خود مانع از شکلوجود تپه
اشد، گویای زندگی دامداری و امرار معا  مردم از طریق پرور  بمنطقه دامن می خصوصای

 است.بز و گوسفند  خصوصای ،دام

متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی، شرایح اقلیمی  3841وجود مخروط آتشفشانی تفتان با 
ای گرم و خشک و گرمسیری است.  بلوچستان به صورت منطقهمتنوع و جالبی را فراهم آورده

است. بخش شمالی بلوچستان یعنی مناطق خا  و اطراف آن تا زاهدان نسبت به شده شناخته
تر چه به سمت مناطق جنوبیاست. هرتری ب و هوای معتدلآمناطق جنوبی بلوچستان دارای 

  :نویسدشود. سجادی میتر میگرم ،آب و هوا ،شویمنزدیک می
تر و اما مناطق اطراف تفتان آب و هوای معتدل ستادشتهای بمپور و ایرانشهر از مناطق گرم بلوچستان 

مناطق گرم  .1تری دارند. منطقه بلوچستان از نظر آب و هوایی به چهار منطقه به شرح زیر تقسیم می گردد. خنک

مناطق ساحلی که دارای آب و هوای . 7  نیک شهر و شامل قسمتهای جنوبی ایرانشهر، کوهک، سرباز، قصر قند

   آب و هوای معتدل شامل زاهدان و خا  .3 است طوب است که شامل تیس، چابهار و کنارک بسیار گرم و مر

  .(46 – 47: 1324های آب  ) سید سجادی خو  آب و هوای اطراف تفتان با چشمه ۀمنطق .4
  ا بم هاج گرد گرج ا تان  يستان و بلوچستان:. 0-0

در کشورهای مختلف  است وعنوان یک صنعت شناخته شدههامروزه گردشگری ب
شوند. این صنعت ریزی میطرح ،سازمی برای حمایت از این صنعت درآمدهای منظّبرنامه

ها، منابع طبیعی، تفریحات و داری، رستورانمرتبح با سایر بخشها از جمله حمل و نقل، هتل
های ها وآژانسها، بانکها از جمله فروشگاهو سایر امکانات و سرویس هاسرگرمی

، صادرات این . برخالف سایر صنایع  (Higgins-Desbiolles 2006: 1195)استسافرتی م
. این بدان معناست استو این صادرات کامال وابسته به رضایت گردشگران صنعت نامرئی 
برنامه و  ۀطراحان صنعت گردشگری برای حمایت این صنعت اقدام به ارائ وقتی مسئولین و



 720 ...توسعه و یهمدل ت،یامن مثلث  قاعدهء یگردشگر/ 

رضایت کافی را  ،ایطی را فراهم کنند تا مخاطبین این صنعتباید شر ،نمایندراهبرد می
های گردشگری برای این صنعت کفایت سازی صرف جاذبهبنابراین آماده  داشته باشند

های موجود در خصوص گردشگری ها و زمینهکند. در اینجا سعی خواهد شد تا جاذبهنمی
ای بعدی به مخاطبین این صنعت هاستان سیستان و بلوچستان معرفی شوند و در پاراگراف

 پرداخته خواهد شد. 
اندازهای طبیعی خود، های غنی فرهنگی و چشمسرزمین ما ایران با تکیه بر میراث

های است. بر همین اساس ایران از گهشتههای بدیعی برای سایر ملل دنیا فراهم آوردهجاذبه
اریخ مسافرت به این کشور ت ۀاحان بوده و سابقجهانگردان و سیّ توجّهدور در کانون 

حوقل، مقدسی، ابودلف، پیتر بطوطه، یاقوت حموی، ابنطوالنی و درخشانی دارد. ابن
دیوالفوا، دالمانی، مارکوپولو، شرلی و سیاحان زیادی به ایران  اورنیه،تدالواله، ژان شاردن، 

اند، داللت بر آوردهز در این زمینه به رشته تحریر درسفر کرده و سفرنامه های مهمی نی
(.  استان 68: 1397قدمت جهانگردی در ایران دارد )حیدری چیانه و حسین زاده دلیر 

رپرسی است. کلنل تیت، سِسیستان و بلوچستان نیز از بازدید جهانگردان بی نصین نمانده
سون هیدن از جمله سیاحانی بودند که از سیستان بازدید کردند و کاپیتان  و سایکس

ی پوتینجر نیز از جمله افرادی بودند که بلوچستان را مورد بازدید قرار دادند. گرانت، هنر
های علمی باستانشناسی البته افراد دیگری نیز به منطقه سفر نموده اند که جهت انجام فعالیت

توان به ماریتسیو توزی، امبرتو شراتو، سر اورل اشتاین، این افراد مهم می ۀاز جمل  استبوده
 .(Mortazavi 2004: 42, 61)دکاردی، ماروچگ و گری هیوم اشاره نمود بئاتریس 

به دلیل وجود برخی تشابهات، در تفکیک انواع گردشگری اختالف نظر وجود دارد. از 
ترتین  هاساس محیح یا منطقه جغرافیایی بهای انواع گردشگری بربندیجمله یکی از تقسیم

ی، گردشگری بیابانی )بیابانگردی( و گردشگری شهری، گردشگری روستای :زیر است
ت گردشگران بندی دیگری نیز وجود دارد که بر مبنای نوع فعالیّگردشگری فضایی. تقسیم

گردشگری تفریحی، گردشگری  :بندی نیز بدین ترتین است. این تقسیماستدر مقصد 
بهداشتی، گردشگری مههبی، -تجاری، گردشگری فرهنگی، گردشگری سالمتی

ه منظور مبادالت علمی، گردشگری ورزشی، گردشگری جنسی، گردشگری گردشگری ب
گردی(. البته گردشگری بر مبنای تقاضا به گرا )طبیعتماجراجویانه و گردشگری طبیعت

گردشگری داخلی، گردشگری ملی و  :از گردد که عبارت استسه دسته تقسیم می
های بندییگر از تقسیم(. یکی د 79-78: 1396کاظمی ر.ک: المللی )گردشگری بین

توریسم(، گردشگری گردشگری محیح زیست )اکو :گردشگری نیز بدین شرح است
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فرهنگی، گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری درمانی، گردشگری فرهنگی و 
 و آموزشی، گردشگری اجتماعی، گردشگری ورزشی، گردشگری مههبی و زیارتی

طور که در سطور پیشین بدان (.  همان17-8: 1396گردشگری بازرگانی و تجاری )قرخلو 
و به  استشد، استان سیستان و بلوچستان یکی از پهناورترین استانهای کشور پرداخته

در دل  ،در زمینه های متفاوت را های گردشگری مختلفیجاذبه ،تناسن همین پهناوری
یدند، های باال که در خصوص گردشگری بیان گردبندیخود جای داده است. در تقسیم

 باشند:به شرح زیر می ،آنچه در استان سیستان و بلوچستان قابل مشاهده هستند
 گرد گرج ميراث آرهوگی . 0-0-9

شود این نوع گردشگری که شامل بازدید از آثار و شواهد باستانی و موزه ها باستانی می   
وجود آثار باستانی ای دارد. در استان سیستان و بلوچستان جایگاه ویژه ،(10: 1396)قرخلو 
های این منطقه است. الدیز یکی از قدیمترین ترین ایام تا دوران اخیر از ویژگییاز قدیم

که در نزدیکی شهر الدیز و حدود   (Hume 1976) سنگی ایران استچهار محوطه پارینه
 است. شهر سوخته در سیستان، تمدن بمپور و اسپیدژ درکیلومتری زاهدان قرار گرفته 90

که برخی از آنها همچون هستند نشینی در این منطقه بلوچستان از جمله شواهد عصر شهر
جمله در شواهد دوران تاریخی در سیستان ازشهر سوخته و بمپور شهره جهانی نیز دارند. 

. هستندمحوطه های باستانی  ترینمهمکوه خواجه، دهانه غالمان، آتشکده کرکویه از جمله 
 ترینمهمهای بادی قلعه مچی نیز از کهنه، قلعه رستم و آسیاب شواهدی همچون زاهدان

 باشند. شواهد دوره اسالمی سیستان می
. تمدن بمپور، اسپیدژ، هستند اهمیّتدر بلوچستان نیز شواهد باستانی وجود دارند که حائز    

مربوط به دوران پیش از تاریخ  های پیش از تاریخی در سراوان و در مکرانمحوطه
های مهمی همچون قلعه بمپور، باشند. دوران تاریخی در بلوچستان شامل محوطهمی

. بلوچستان آثاری از دوره استهای تاریخی اطراف کوه تفتان و بسیاری آثار دیگر قبرستان
جمله می توان به مقبره سید غالم رسول، قلعه تیس،   ازاستنیز در خود جای داده ،اسالمی

مناره مسجد جامع خا ، مسجد التوحیدیه،  ،در چابهار مسجد تیس و قدمگاه خضر
قلعه سین در سراوان، قلعه ناصری، قلعه دامن، قلعه اسپیدژ در  ،قبرستان هفتاد مال در خا 

 (1397 ،گردشگری سیستان و بلوچستانایرانشهر اشاره نمود )راهنمای 
 گرد گرج ا تماعی. 0-0-0

که در آن  آیدبه شمار میفرهنگی ای از گردشگری این نوع گردشگری شاخه   
جهانگردان یا گردشگران به منظور آشنایی با فرهنگ، ارتباطات، نحوه زندگی، پوشش، 
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: 1397کنند ) پایلی یزدی و سقایی صنایع دستی و غیره از کشورهای متفاوت بازدید می
اقوام و (.  استان سیستان و بلوچستان، یکی از استانهایی است که 11: 1396  قرخلو 97

طور که از نام این این اقوام همان ترینمهماست. در دل خود جای داده یمهاهن مختلف
در هستند، ع تشیّ سیستانی و بلوچستانی می باشد. سیستانی ها که عمدتای ،استان مشخد است

اند. هر در جنوب استان قرار گرفتهاند نتسنّ ها که اکثرایشما استان سکونت دارند و بلوچ
یک از هستند. هرتی خویش ی این قومیت دارای گویش، لباس و رسومات خاص و سنّدو

باشد. البته عالوه بر این موارد وجود این موارد جاذبه مهمی برای جهب گردشگر می
هایی همچون تعمیرات اشیا تدر بلوچستان قرار دارند و فعالیّ رو که عمدتایهای کوچگروه

. وجود اندشناسی و فرهنگی قابل مطالعهنیز از دیدگاه قوم ،دهندو اثاثیه را انجام می
تی در ساخت سفال که در کلپورگان سراوان از تی با همان شیوه و سیستم سنّسفالگران سنّ

شهرهای بلوچستان قرار دارند، زمینه مناسبی برای جلن گردشگران متفاوتی در زمینه علمی 
های مههبی هر یک از این دو شنها، مناسبتو فرهنگی فراهم نموده اند. مراسم عروسی، ج

 است.  توجّهاب و جالن ت جهّقومیّ
 گرد گرج م يم زيست -3-0-0

خوبی قابل است، در استان سیستان و بلوچستان بهگردی که همان طبیعت این شاخه 
های جاذبه ترینمهماز جمله  ،هاها و رودخانهها، بیابان، دریاچهنیمه. چاهاست مالحظه

باشند: سواحل زیبای . در بلوچستان نیز شواهد طبیعی به قرار زیر میهستندیعی سیستان طب
له شهید بهشتی، جنگلهای حراء، پزم، گواتر، کنارک و اسک درهایدریای عمان، بن

ال تفتان، فعّ. قله آتشفشانی نیمهندهای مریخی از جمله آثار طبیعی چابهارفشانها و کوهگل
.   هستندهای طبیعی خا  تفاعات مجاور تفتان نیز از جاذبههای فصلی، ارحوضچه

کوتاه رودخانه سرباز نیز در شهرستان سرباز های پوزهشالیزارها و نخلستانهای زیبا و تمساح
های طبیعی اند. درخت مکر زن )انجیر معابد( در نیکشهر نیز از جمله جاذبهقرار گرفته
خصوص (. آنچه در1397 ن و بلوچستانراهنمای گردشگری سیستا) استبلوچستان 

رسد و آن را تا حدودی از سایر استانها بلوچستان مهم به نظر میوگردشگری استان سیستان
سازد، شرایح متفاوت محیطی و آب و هوایی استانهای شمالی و غربی مجزا می خصوصای
، آب و استرد هایی که سایر استانها دارای آب و هوای س. این استان در زماناستاستان 

دلیل شرایح مطلوب، هب های گرم سالهوای مطلوبی جهت بازدید دارد و حتی در  ماه
. امروزه خیل عظیمی از مردم کشورهای استمناسن بازدید توسح گردشگران آفتاب 

باشند، اروپایی که ممکن است در طول سال تعداد روزهای آفتابی بسیار معدودی داشته
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و نور خورشید که مورد نیاز شدید آنهاست، به کشورهای دارای  جهت استفاده از آفتاب
کنند و از این طریق درآمد عظیمی نصین جوامع میزبان می شود. این نیروی طبیعی سفر می

، یکی از استاستان سیستان و بلوچستان که آفتاب تابستان آن بسیار شدید و سوزان نیز 
های روان در مناطق بیابانی باشد. شنمناطق جهت جلن گردشگر خاص خود می ترینمهم

. این در حالی است که این استاین استان منزلگاه و استراحتگاه بسیاری از این مخاطبین 
بنابراین ضروری به نظر می رسد   تی نداردگونه جهابیّشرایح محیطی برای مردم منطقه هیچ

ناسایی کنند تا بر اساس آن های مخاطبان را به خوبی شهایی ویژگیکه طراحان چنین برنامه
                                                                    موفق به ارائه یک برنامه منظم و کاربردی شوند.  

 گرد گرج ورز ی .8-0-0

زایی است که به علت درآمدای از انواع متفاوت گردشگری این نوع گردشگری شاخه   
(.  وجود 11: 1396است )قرخلو یدی را بین کشورها بوجود آوردهباال، رقابت بسیار شد

عوامل جهب گردشگر ورزشی جهت  ترینمهمبیابان در استان سیستان و بلوچستان یکی از 
. سواحل استسواری و شتر سواری های موتورسواری، ماشینهایی همچون رالیورز 

هایی پزم و گواتر، رودخانه دریای عمان، بندرهای مهمی همچون شهید بهشتی، کنارک،
های ها در سیستان از جمله جاذبهنیمههامون و چاه ۀهمچون سرباز در بلوچستان، دریاچ

جمله و شنا از سواری، اسکی روی آبهای همچون قایق. ورز هستندهای آبی ورز 
 که قابلیت جهب گردشگر خاص خود را دارد. اندهای آبیورز 

 زيارتیگرد گرج مرهبی و .7-0-0
گیرد، جنبه این نوع گردشگری که بخشی از گردشگری میراث فرهنگی را نیز در بر می   

س و مههبی های مههبی، برای زیارت اماکن مقدّمههبی و اعتقادی دارد. اغلن توریست
ها و غیره(، یا انجام اعمال دینی )مانند سفر حج( و ترویج دین به این مکان زاده)مثل امام
کنند. این شاخه از توریسم از نظر جهب درآمد و سر جهان وجود دارند، سفر میکه در سرا

(.  برخی 17: 1396)قرخلو  استزیادی  اهمیّترونق اقتصادی ناحیه یا کشور مقصد دارای 
های جاذبه ترینمهماز جمله  ،از امامزاده ها که در بخش میراث فرهنگی نیز بدان اشاره شد

 .. در اینجا به برخی از این جاذبه ها اشاره می شودهستند گردشگری مههبی و زیارتی
است. گرفتههای استان در منطقه سیستان و در کوه خواجه قرار زادهامام ترینمهمیکی از   

تنها است. این کوه  اهمیّتتاریخی به لحا  مههبی نیز حائز  اهمیّتاین کوه جدای از 
متر از  100متر از سطح دریا )حدود  608ی عارضه طبیعی دشت سیستان با ارتفاع تقریب

جزیره کوچکی را درمیان هامون هیرمند شکل   سطح زمین( است که در هنگام پرآبی
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و دریاچه در باورهای سه مههن زرتشت، مسیحیت و مسلمانان مقدس   دهد. این کوهمی
علوی که  یکی از دوستداران خاندان ،است. این کوه نام خود را از آرامگاه خواجه مهدی

 خواجه غلطان، کوه نور، کوه موعود و .استبر فراز این کوه واقع شده، قرار گرفته مزار 

برای  این بنا. استکوه باطنی از دیگر عناوینی است که این کوه به آنها نامیده شده
سه  اهللاند، در زمان تولد حضرت مسیح در بیتزیرا که آورده ،مسیحیان نیز مقدس است

هنگام تولد  گر نوری که از این پیامبر خدا دری( برفراز این کوه ایستاده و نظارهمغ)روحان
مهدی و قبرستانی که از مقبره خواجه .شد، بودند و آن سه به مسیح ایمان آوردندساطع می

خواجه باقی مانده این بنا را برای  باد در کوهدریان و اتا  بیدوره اسالمی، اتا  پیر گندم
ملی و ایام تعطیل زایران برای  که در اعیاد مههبی،طوریهب  یز مقدس کردهمسلمانان ن

                              .(77-77: 1397)سید سجادی  آیندزیارت به این مکان می
بر زوار ایرانی، از کشورهای  است، عالوهمقبره سید غالم رسول که در چابهار قرار گرفته

کنندگان زیادی است که برای انجام عبادت و نهر و نیاز به تشبه قاره هند پهیرای زیار
بنا شده   . .ه 9و  2در قرون  ،روند. این بنا که دارای معماری سبک مغولی استچابهار می

 است.  اهمیّتبنابراین هم از دیدگاه فرهنگی و دیدگاه مههبی حائز   است
تاج گردشگری بلوچستان است.  درخت مکر زن و یا همان انجیر معابد نیز از جاذبه های
روید. پوست درخت جا میههای ناباین درخت بزرگ و پهن است و از انشعابات آن ریشه

رنگ های آن نارنجیصاف و خاکستری، برگهایش بیضی شکل ساده و درشت است، میوه
و به درشتی فند  و قابل خوردن است. عمومای این درختان دارای قدمتی باالی صد سال 

 در حال حاضر در .اندزیارتگاه بوده ها قرار دارند یا قبالیند و اکثرا در نزدیکی زیارتگاههست
ها وجود از این درخت ،سرروستاهای رمین، تیس کوپان، ماشی، لیپار و کوپان نیکشهر و

های (. یکی دیگر از جاذبه1397 گردشگری سیستان و بلوچستان)راهنمای  دارد
است، ی در بلوچستان که در نزدیکی شهرستان بمپور واقع شدهگردشگری مههبی و زیارت

مقاله حاضر در طی بررسی های میدانی  ۀ، که نگارنداستزاده پیر کنار امام ۀمقبر
است، است. از این امام زاده در منابع ذکر چندانی نشدهشناسی به آن برخورد کردهباستان

تاین باستانشناسی مجاری االصل انگلیسی اما زوار خاص خود  را دارد. البته سر اورل اش
  . (Stein, 1937)از این بنا یاد می کند  70نیز در اوائل قرن 

 گرد گرج بازرگانی و تجارج.6-0-0

شود، مسافران در هایی که با هدف بازرگانی و تجارت انجام میدر مسافرت   
کنند. شارکت میهای آموزشی و کارهای تخصصی مها، برنامهها، کنفرانسگردهمایی



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

727 

ای شود و برنامهریزی میسازمان خدمات مسافرتی برنامهۀ وسیلها بهگونه مسافرتاین
در  گردد. این سفرها معموالیتنظیم می ،شدهگرفتههای درنظرها و محلمشخد برای فعالیت

نقش سیستان و بلوچستان به عنوان (. 17: 1396) قرخلو شودمراکز اقتصادی انجام می
تواند باشد که این منطقه در تکرار همان نقشی می ،هرند در صادرات و واردات ۀازدرو
صال بلوچستان به سیستان و افغانستان از طررفی سوم قبل از میالد مسیح ایفا نمررود . اتّ ۀهزار

تواند از طریق بازسازی می ،و بره فالت مرکزی ایرران و خلیج فارس از طرف دیگررر
 .قه شودطاستانی باعث پیشرفت این منهای قدیم و براه
تواند مردمان سیستان را همانند های ارتباطی بین سیستان و افغانستان نیز میوجود راه 

 و ستانصال افغانستان به سیحقیقت اتّالمللی سهیم سازد. درگهشته در مبادالت تجاری بین
کزی ایران و خلیج فارس ، فالت مراقیانوس هند از طرفی و به کرمان ، چابهار وبلوچستان

دم سیستان و بلوچستان داشته باشد. این تواند منافع بسیار مهمی برای مراز طرف دیگر می
نهایت باعث ایجاد ارتباط با آسیای مرکزی که دارای بازارهای وسیرعی برای ارتباطات در

از  های ارتباطی باعث گستر  صنایعی، خواهد گردید. گستر  راهاستکاالهای تجارتی 
 .  (307: 1393)مرتضوی  دشوو غیره می گردشگریجمله حرمل و نقل، شیالت، 

ار و بازرگانان تجّ توجّه ،آزاد چابهار در بلوچستان به میلک در سیستان ۀاتصال منطق 
بسیاری را به خود جلن خواهد نمود. مرزی بودن استان چه از طریق خشکی و آبی و 

های این جاذبه گردشگری پاکستان و عمان از ویژگیجواری با کشورهای افغانستان، هم
های آزاد و گرم جنوب که آرزوی دیرینه تزار روس بود، در . دسترسی آسان به آباست

ت جهب بازرگانان و تجار ایران و ( و قابلی302ّ: 1393این استان امکانپهیر است )مرتضوی 
 منطقه را دارد.  

که در صورت  استهای گردشگری استان ز جاذبهآنچه در باال بدان اشاره شد بخشی ا  
گردشگری داخلی، گردشگری ملی و گردشگری حمایت مخاطبان خویش در سه سطح 

 بین المللی را خواهد داشت. 
 آرهوگی گرد گرج  –تاثيرات ا تماعی . 0-3

منابع درآمد دولتها محسوب می گردد و آنهایی در  ترینمهمامروزه گردشگری یکی از 
د را تمامی زوایای این منبع مهم درآم ،مریزی دقیق و منظّموفق هستند که با برنامه این امر

واقع گردشگری حرکت موقت مردم به مقاصدی خارج از محل مد نظر قرار داده باشند. در
از خود  بروز هایی . در طول این حرکت گردشگر فعالیتاستشان کار و یا زندگی

 (Mathieson and Wall, 1982:1)گردد برایش مهیا می دهد و تسهیالتی توسح میزبانمی
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. وی در طول اقامتش در محل مقصد استاینها نیازمند مدیریتی صحیح و منطقی  ۀکه هم
این ارتباط ایجاد تغییرات در  ۀدر کنش و واکنش متقابل با افراد مقیم بومی می باشد و نتیج

ها، ارتباطات در ارز  رات عمدتاَ. این تغییاستکیفیت زندگی اشخاص و جوامع میزبان 
 است.یت ؤها، الگوهای رفتاری، مراسم و عقاید ارزشمند قابل رخانوادگی، گرایش

(Cohen 1984). چند اختالف میان فرهنگ گردشگر و جوامع میزبان بیشتر باشد، این هر
های ویژگی . معموالی(Mathieson and Wall 1982) استتر تر و روشنتغییرات واضح

و در اینجاست  استیت ؤفرهنگی جوامع میزبان در مقصد گردشگری قابل ر -اجتماعی 
 د. گردهای شاخد در تجارب گردشگر منعکس میکه ویژگی

بستگی به شخصیت گردشگر نیز  شکبیالبته قابل ذکر است که درک محیح اطراف 
اقتصادی  –فرهنگی و یا اجتماعی  –دارد. در مقابل ممکن است ویزگیهای اجتماعی 

بنابراین در  ؛Pizam and Sussmann 1995)گردشگر بر جوامع میزبان نیز تاثیر بگهارد 
صنعت گردشگری یک کنش و واکنش منطقی میان گردشگر و افراد و جوامع میزبان 

فرهنگی دو طرف  –خود باعث انتقال ویژگیهای اجتماعی  ۀوجود دارد که این به نوب
های طات گردشگر با جوامع میزبان، آشنایی آنها با مکانواقع وسعت ارتباگردد. درمی

 –اجتماعی  هایهای جوامع میزبان و گرایشمختلف، افزایش مشارکت آنها در فعالیت
گردشگر از  خصوصای ،فرهنگی آنها همگی باعث شناخت مناسن دو طرف از یکدیگر

 . (Butler 1998)جوامع میزبان می گردد 
که رابطه میان گردشگر و جوامع میزبان در سه زمینه مهم و ( معتقد است 1828) دکات 

هنگامی که گردشگر اقدام به خرید کاالها و مصنوعات جوامع  .1 :اساسی اتفا  می افتد
در یک مکان همدیگر را مالقات  زمان وهنگامی که این دو هم .7میزبان می نماید. 

و در واقع یک  مبادله می کننداطالعات خویش را  در این مالقات عقاید و. 3کنند می
کند که در برخورد چنین بیان میآید. وی هممیوجود هسویه منطقی بین این دو بۀ دورابط

تغییراتی در سطح کیفی زندگی، سازمان اجتماعی و رفتارهای اجتماعی  ،گردشگر با میزبان
میزبان اط همچنین جمعیت جوامع در این ارتب .(de Kadt 1979)دهد میزبان رخ می

 نی جهت گردشگر تنظیم می گردد. اساس نیاز برای خدمات رسابر
عبارتی در جوامع میزبان هچند امکاناتی برای گردشگر در مقاصد گردشگری و یا بهر

گیرد و آنها نیز ایجاد می شود، اما همین امکانات در خدمت مردم جوامع میزبان نیز قرار می
مندی خوبی بهره ببرند که این خود باعث ایجاد رضایتتوانند از این امکانات مناسن بهمی

که برخی از محققین است  این توجّهگردد. نکته جالن نهایت توسعه میدر جامعه و در
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ر از  مسائل سیاسی، ثّ معتقدند که ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان  همزمان مت
تر عه اصلی خویش در سطح وسیعاقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی جام

ی جوامع ویژگیهای فرهنگی و اجتماع مثالی Crandall 1987; Crick 1996)  (استنیز 
. استثر از تمامی موارد باال در سطح کشور نیز  بلوچستان متوموجود در استان سیستان

امروزه مبحث و پدیده گردشگری در سطح جهانی فراتر از یک صنعت و فعالیت صرف 
هایی است که آن را از اجتماعی و فرهنگی دارای پیچیدگی ۀعنوان یک مقولهصادی، باقت

گردشگری با  ۀقین حوزبنابراین محقّ ؛(Tuner 1976)سایر مباحث متفاوت ساخته است 
یک برنامه منظم و منطقی  ۀرو هستند و باید با ارائهمسائل پیچیده فرهنگی و اجتماعی روب

گردشگری بپردازند که همه موارد اعم از مسائل فرهنگی و  چنان به طرح برنامه های
به  توجّهاجتماعی موجود در جوامع میزبان، در سطح کشور و گردشگر در آن دیده شود. با 

در هر یک از گروههای فو ، وجود ویژگیهای خاص و حساس فرهنگی و اجتماعی 
البته در کشور ایران  است  ت الزمت و دقّریزی در این زمینه نیز نیازمند حساسیّبرنامه

 شود. ها افزوده میتدین مبین اسالم بر این حساسیّ رهایها و دستوتدلیل وجود قومیّهب
 ، همدلی و تو عمامويّتث گرد گرج و مثلّ -8-0

 ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از انقالب ۀهای چهارگانه توسعدر برنامه
است. طراحان این صنعت گردشگری مد نظر قرار گرفتهها و اهدافی در حمایت از سیاست

هایی را تدر هر مرحله اولویّ ،اندریزی شدهقوانین که به تناسن زمانی به شرح زیر طرح
 (،1327-1369)برنامه اول  :ها بدین قرار استبندی این برنامهمدنظر قرار داده اند. زمان

.  در (1399-1394چهارم ) ۀ( و برنام1393-1328)سوم  ۀ، برنام(1329-1324)برنامه دوم 
خوبی دیده شده و حتی به برخی جزئیات که خارج ها بخش گردشگری بهتمامی این برنامه

، مجلس 1324است )مجلس شورای اسالمی این مقاله است، نیز پرداخته شده ۀاز حوصل
 (.  1394 :، منصور1328، مجلس شورای اسالمی 1326شورای اسالمی 
ت وبلوچستان دو قومیّشد، استان سیستانه در سطور پیشین بدان پرداختههمانطور ک

ت، است. عالوه بر این دو قومیّیعنی سیستانی و بلوچستانی را در دل خود جای داده ،بزرگ
مردمانی از سایر استانهای کشور همچون یزدی، کرمانی، خراسانی و سایر نقاط در این 

 ،های تجاریدلیل قرار گرفتن بر سرراهه ب ،ص منطقهخا موقعیّتاستان زندگی می کنند. 
است. از طرفی وجود دو مههن از دین اسالم یعنی این مردمان را به منطقه گسیل داشته

 ۀهای مختلف بازیچع در عین حال در دورهاست. این تنوّع افزودهن بر این تنوّع و تسنّتشیّ
یعنی این  است اند، بودهههای استعمارگری که در منطقه حضور داشتدست قدرت
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زدن بر اختالفات بسیار استعمارگران همچون انگلیس، فرانسه و بعدها امریکا با دامن
البته آنچه شایان   انددر منطقه داشته امنیّتسعی در بر هم زدن  ،هاکوچک میان این گروه

ها این شیطنت است که در مواقع لزوم بره بودهموقع مردم این خطّاست هوشیاری به توجّه
 اند.  فائق آمده

ت رقابت با هر چند استان سیستان و بلوچستان به لحا  استعدادهای کشاورزی قابلیّ   
بودن با کشورهای افغانستان، پاکستان و عمان از مرزدلیل همهها را ندارد، اما بسایر استان

اری و اقتصادی تج عنوان یک قطن بزرگهطریق خشکی و آبی، این فرصت را دارد که ب
سال  90آمدن شهر زاهدان که قدمتی حدود وجودهواقع یکی از دالیل بمعرفی گردد. در

(. آنچه مانع 16-13: 1397 ،است. )سیاسرمناسن ارتباطی بوده موقعیّتبیشتر ندارد، همین 
تر استان ایفای نقش اصلی زاهدان )مرکز استان سیستان و بلوچستان( و درمقیاس وسیع

است، همین ارتباطی و مرکز حمل و نقل و مبادالت بین المللی شده ۀن حلقعنواهب
ها که برخی مواقع منجر به افکنی. این تفرقهاستن ع و تسنّها و تشیّتافکنی میان قومیّتفرقه

 انداخته است. استان را به مخاطره می امنیّتشده، درگیریهایی نیز می
شویم که استان استعدادهای اقتصادی و توسعه همچون می جّهمتوبه مطالن باال،  توجّهبا 

بودن همدلی موانع پهیر، اما احساس ناامنی و آسینداردصنعت گردشگری و تجارت 
ه . تصور می شود که با گستر  صنعت گردشگری و بر پایاستاصلی تحقق این امر 

، امنیّتد احساس های الزم برای ایجاتوان زمینهمی ،سازحمایت از این صنعت مهم و درآمد
حان گردشگری در این اقان و طرّواقع محقّهمدلی و درنهایت توسعه را فراهم کرد. در

ها، تبه این حساسیّ توجّهرو هستند و در صورت عدم هاستان با مسائل حساسی روب
قی که آگاه نباشد نه تنها واقع قلم یک محقّشگری هم جایگاهی نخواهد داشت. درگرد
، همدلی و توسعه باشد، بلکه در شرایطی ناامنی و اختالفات را امنیّتمت تواند در خدنمی

 هم دامن می زند.  
 
 
 
 
 
 

 گردشگری
 همدلی  امنیت

 توسعه        
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منطقی صنعت گردشگری ارتباط میان نقاط مختلف استان با  ۀواقع با حمایت و توسعدر   
یکدیگر از طرفی و با سایر استانها و خارج از کشور از طرف دیگر بوجود می آید که به 

ایجاد همدلی در بین مردم این منطقه می کند. در صنعت گردشگری منافع مردم  نوبه خود
به یکدیگر گره می خورد و آنها برای بقاء و زندگی بهتر سعی در حفظ منبع درآمدشان 
دارند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نحواهند کرد. اگر امروزه چنین امری وجود 

در این صنعت مهم است. اگر مردم منطقه از منافع ندارد بدلیل ضعف در برنامه ریزی 
گردشگر چه داخلی، ملی و یا بین المللی آگاه شوند، دیگر برای کار به کشورهای همجوار 
نخواهند رفت. آنها برای اینکه مخاطن جاذبه های گردشگری استان خویش را راضی نگه 

ی و ایجاد امکانات الزم برای دارند، با تفاهم و همکاری سعی در از بین بردن احساس ناامن
مخاطبین خواهند نمود. در این گونه برخوردها جوامع میزبان از فرهنگ گردشگر متاثر 
خواهد شد و بر میزان تعامل بین آنها افزوده خواهد گردید. فر یک از جاذبه های فراوانی 

رز و که در باال بدان اشاره گردید، مخاطن خاص خود را دارد که به همراه خویش ا
ساز زمینه ،سرمایه وارد می کند و در اینجاست این صنعت مهم که صادرات نامرئی دارد

ت و مدیریّ ،آید، آنچه الزم میهستندها و شرایح مهیا بنابراین جاذبهگردد  استان می ۀتوسع
 آید.میهای این منطقه برتقان آگاه به حساسیّمحقّ ۀکه از عهدریزی دقیق است برنامه

، حمایت از تولیردات و مصنوعات هنری و بومی که گردشگرینای حمایت از صنعت مطمئ  
ریستی های توامروزه در کنار بسیاری از محوطه در پی خواهد داشت. است،هر منطقره  نماد

، اهرام مصر و غیره آثار هنری و تزئینی مرتبح با همچون برج پیزا در ایتالیا، ایفل در فرانسه
 . ندان ساخته و به فررو  می رسدنرمآن آثار توسح ه

شود. این عملکرد در عین ایجاد اشتغال و در آمدزایی باعث نشر فرهنگ مناطق نیز می   
، گردشگریدر کنار صنعت  قیمتینیمهای سنگ ،تشویق در ساخت و پرداخت آثار هنری

رگیری ت قراحقیقت وضعیّ. درین المللی را در پی خواهرد داشرتتوسعه راههای تجاری ب
سیستان و بلوچستان  ۀارتباط بین دو منطق. ها خواهد افزودمناطق بر اهمیت احداث این راه

   مین نیازهای مخاطن آنها را هر چه بیشتر به هم نزدیک خواهد نمود. در ت
مانده از این دو منطقه در جایهب باستانی اینکه مشابهت آثار فرهنگی توجّهجالن   

اده هر دوی این مناطق از معادن مشترک مانند معادن سنگ صابون استف ،شر  ایرانجنوب
های اطراف زاهدان و شرکت آنها در مبادالت تجاری بین المللی  دال بر واقع در کوه

سوم  ۀیکپارچگی در توسعه اقتصادی، تجاری و فرهنگی این منطقه از  ایران در طول هزار
آالتی از جنس فرهنگی مانند زینتکشف بسیاری از مواد  .استقبل از میالد مسیح 
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های تجاری زمینی و مانرده از راهجایهچنین آثار بالجورد، عقیق و سنگ صابون و هم
سوم  ۀت این منطقه از ایرران در دنیرای اقتصادی و تجاری هرزاردریایی خرود دلیلی بر اهمیّ

کات که امروزه نیز قابل بنابراین این اشترا .(304: 1393)مرتضوی  استقبل از میرالد مسیح 
مشاهده است باعث گره خوردن منافع مردمان این دو منطقه از استان می باشد، که در 

    نهایت منجر به همدلی آنها جهت دسترسی به یک زندگی ایده آل خواهد شد.
 ۀعوامل بازدارند ترینمهمای مختصر به برخی از درپایان این مبحث ضروری است اشاره

استان سیستان و بلوچستان داشته باشیم. مرزی بودن و احساس ناامنی شاید  گردشگری در
استان سیستان و بلوچستان با دو  ،گونه که اشاره شدترین این عوامل باشد. همانمیکی از مه

واقع ناامنی در این دو کشور همسایه د. درکشور افغانستان و پاکستان مرزهای طوالنی دار
بلوچستان فراهم نموده است. این احساس مانع ودر استان سیستان ات احساس ناامنی راموجب

های مرتبح گهاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری و زیرساختاز سرمایه
 هستند،است. از طرفی مخاطن گردشگری استان که مردم کشورمان و سایر کشورها شده

ایجاد  ،ه ذکر آن رفتاما همانگونه  ک  نیز رغبت چندانی برای سفر به این استان ندارند
. شاید همین احساس ناامنی استگهاری عامل برای ایجاد ثبات سرمایه ترینمهمهمدلی 

گونه که با اینحالی  درنگرفتن مطالعات گردشگری در استان باشدخود دلیلی بر جدی
توان به درک درستی از شرایح موجود و می ،هادر بخش زیرساخت مطالعات خصوصای

 ای اساسی بخش گردشگری رسید. هنیازمندی
 

 نتيجم گيرج. 3
عوامل وجود تشابهات فرهنگی  ترینمهمبلوچستان یکی از ومحیح طبیعی استان سیستان
باشیم و ها اعتقاد داشتهثیر نقش جغرافیا در شکل گیری تمدن در این منطقه است. اگر به ت

شود، آنگاه ز مردمان میبپهیریم که جغرافیای یکسان، باعث بروز رفتارهای یکسان ا
دلیل هب ،کنندبلوچستان زندگی میوخواهیم پهیرفت که مردمانی که در استان سیستان

دهند. رفتارهای فرهنگی مشابهی را از خود بروز می ،شرایح طبیعی مشابهی که دارند
چند تفاوتهای مختصری در بین مردم این منطقه که خود ناشی از تفاوت مختصر محیح هر
بلوچستان با یک فرهنگ وولی در نگاه کلّی در استان سیستانعی است، وجود دارد، طبی

 مشترک و مشخد مواجه هستیم.  
اشتراک بلوچستان خود مثالی روشن از این وسیستان ۀوجود تمدنهای بزرگ در منطق   

 به عنوان مثال مردمانی که در دشت سیستان و منطقه بمپور )بلوچستان( در است  فرهنگی
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خوبی از امکانات موجود در منطقه به ،کردندسوم قبل از میالد مسیح زندگی می ۀهزار
های اقتصادی و فرهنگی خویش را به عنوان تمدن ۀخویش استفاده نمودند و موجبات توسع

النهرین و دره سند فراهم آوردند. این دو منطقه )شهر سوخته مهم بین دو تمدن بزرگ بین
های حلقه ارتباطی بین دو تمدن مهکور به چنان پیشرفتی در زمینهو بمپور( به عنوان 

های سنگ که کاالهای تجاری آنها خصوصای بودندهکشاورزی، صنعتی و تجاری نایل آمد
النهرین، دره سند و ترکمنستان صابون در بین نیمه قیمتی از جمله الجورد، عقیق و سنگ

بودن منطقه در ارتباطی ۀواقع حلقدر .مشتریان زیادی را به خود جلن نموده بودند
برای بقا و زندگی بهتر ها منافع مردم این منطقه را به هم گره زده بود و این ،های قبلهزاره

واقع است. دریت ؤمانده قابل رجاینمودند که از طریق آثار بهاقدام به تشریک مساعی می
ها ارتباطی و تجاری، زمینهۀ حلق یعنی منطقه سوای  استها افزایش یافتهامروزه این فرصت

 امنیّتهای مناسن گردشگری را دارد که با تقویت این جاذبه که در سایه احساس و جاذبه
گونه که همان .ای را در آینده خواهند داشتر است، جامعه توسعه یافتهو همدلی میسّ
برده و نتایج آن را این توافق و همدلی پی  اهمیّتهای پیشین به ه در هزارهمردمان این خطّ

موجبات  ،های این امر را آشکار نمودهقان است تا زمینههم دیده بودند، امروزه وظیفه محقّ
 فراهم کنند.  ،یحساس با پتانسیلهای باالی ترقّ ۀپیشرفت این منطق

. هستندعوامل در توسعه امر گردشگری استان  ترینمهمشناسان از شناسی و باستانباستان
گردشگری میراث فرهنگی،  ۀسان با مطالعه بر روی شواهد باستانی که در زمرشناباستان

ها تبنابراین شناسایی الویّ  نمایندگنجند، آنها را آماده بازدید میاجتماعی و زیارتی می
شناسان با بازسازی رفتارهای مردمان این منطقه . از طرفی باستاناستبسیار مهم و اساسی 
های تجاری بودند و معرفی این رفتارها به مردم عصر تشغول فعالیّم در گهشته که عمدتای

 ۀبه آنان خواهند آموخت که چگونه از امکانات محیطی خویش بر اساس تجرب ،حاضر
 سازی کنند. برداری و درآمدگهشتگان بهره
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1. Introduction 

In his works, Nezami-e-Ganjavi has paid a great deal of attention to the 

name of Iran and particularly mentions it as the most focal and apex of 

Alexander's rule. In his viewpoint, Iran is pearl and the most important 

portion of the seven continents and holds that the conqueror of this territory 

has indeed owned the most fruitful land of the globe. The issue of seven 

continents and presence of its kings' daughters in seven-domes beside to 

Bahram-e-Gore as the king of Iran territory is the overt indication of 

Nezami's opinion towards the Iran's centrality and dominance over other 

territories. Nezami-e-Ganjavi was living in Caucasus in where various ethnic 

groups with different cultures had gathered together and the affectation of 

the Turks and Arabs was also at work. More importantly, the Iranian 

political boundaries had long been destroyed and replaced with local 

governments. Given the relatively long period after composing Shah° 

Nameh by Ferdowsi, Nezami obligated himself to renovate again the issue of 

the Iranian identity through legendary and romantic tales. In comparison 

with other works of Nezami-e-Ganjavi, the issue of territorial identity has 

gained a higher stress in Nezami's Haft° Peykar and Eskandar° Nameh since 

in these works two foreign kings had dominated Iran. In the works of 
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Nezami-e-Ganjavi, the issue of territorial identity has been rendered through 

both referring to cities, natural geographic places within Iran and naming 

Iran herself, seven continents and Ajam territory versus Arab one. 

2. Methodology 

Through a descriptive-analytical method, this research has made use of 

library resources. Nezami's Khamseh was the most focal and essential 

existing source for studying territorial identity in which the most important 

elements of the Iranian territorial identity have been demonstrated through 

poetic evidences.    

The most grounding dilemma of this research is determining the ends and 

causes of renarrating Iranian territorial identity by Nezami-e-Ganjavi, quality 

of Iran's position and territorial identity in the works of Nezami-e-Ganjavi 

and additionally demonstrating the effects of Caucasus region on the 

thinking line of Nezami-e-Ganjavi in expressing territorial identity. 

3. Discussion 

Living in Ganjeh, Elias Ebn Joseph-e- Nezami is amongst the greatest 

Iranian poets. Located in the boundaries of the Islam world, Ganjeh was a 

border town and the Islamic combatants of all regions were dispatched there 

for the case of defending Islam (Zarrinkub.1993,7). 

Nezami's lifespan was in line with Seljuk dynasty. pretending to be 

defendant of the Iranian culture and language, Seljuk government was 

indeed composed of Turkish foreigners who had conquered and dominated 

ancestral Iran's territory and borders. Seljuks expanded the Iranian borders 

through their conquests but never applied them as a return to the integrated 

pre-Islamic territory. After Seljuk's demise and in coincidence with Nezami-

e-Ganjavi,  local governments and the Seljuk's decomposed regimes ruled 

Caucasus and Azerbaijan regions. During this era, the presence of these local 

governments indicates the absence of political centrality and integration at 

Iran's political borders. The attention of regional governments to poetry and 

literature led Nezami to make use of his potential in this field and renarrate 

the Iranian identity and culture through the past stories. 

The importance of Caucasus and Azerbaijan for Nezami-e-Ganjavi lies 

within two reasons; firstly it was his own hometown and secondly it was 

among boundary territories of Iran and Minor Asia, so consequently it was 

under the effects of other cultures which in its turn caused cultural 

amalgamation and lastly diminished the characteristics of the Iranian identity 

in general and territorial identity in particular. In describing Azerbaijan and 

Erran in his works, Nezami-e-Ganjavi has implemented historical point of 

views. As instances he refers to Armenia within the story of Khosro- Shirin 

which during the governance of Khosro Parviz belonged to the Iranian 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

792 

territories for a while and by the same token he mentions cities and places in 

Azerbaijan and Caucasus regions which according to Eskandar° Nameh all 

were conquered by Alexander. The poet has made use of Azerbaigan which 

is an archaic name. In Eskandar° Nameh and during the distraction of fire 

temples by Alexander, Azerbaijan has been named as Azerbadgan (Nezami-

e-Ganjavi, 1937:242). 

In Eskandar° Nameh and during poeticization of Alexander story, Nezami-e-

Ganjavi has repeatedly mentioned the influences of Ferdowsi's Shahnameh 

and considering himself as his disciple with a slight change in northwest 

direction, introduces all mentioned boundaries of Shahnameh as the 

dominance of Alexander who is the king of Iran and the vale. In Haft°Peykar 

and Khosro Shirin, Nazami has also paid attention to the Iran's importance 

and specifically in Haft°Peykar introduces Bahram-e-Gore as an Iranian 

worthy and patriotic defendant who has considerably specified the Iran's 

borders versus other territories (Nezami-e-Ganjavi, 1936:89-99). In 

Ferdowsi's words, his greatest end is poeticizing poems about Iranian 

territory and her position among the Iranian people but Nezami has pursued 

the same through legendary and romantic tales. Owing to this and compared 

with Ferdowsi, Nezami has much less applied the names of Iran, seven 

territories and seven continents. According to Doustzadeh "in retrieve and 

revival of Ferdowsi's approach in paying attention to the Iranian past, 

Nezami has been after innovating a distinctive poetic style which was the 

indication of the great concern of his era" (Doustzadeh, 2009:392). 

Because of the conditions which took place in the post Islamic Iran and 

accordingly distortion of political borders, Nezami expressed both directly 

and indirectly the Iran's territorial identity. 

The terms of Iran and Iranian have frequently been mentioned in Nezami's 

works and mostly have been appeared in Eskandar° Nameh. The reason is 

that Alexander is non-Iranian in terms of Nezami and in his importance for 

the people in spite of his foreigness as the owner of the majesty. In 

governing Iran, Alexander should have had some justifications and 

defending the territorial boundaries of Iran by the Mecdonian king was the 

most notably one. Though Alexander is not an Iranian, the poet conceives 

him as a king who follows the archaic kings in governing method and paying 

attention to to the elements of Iranian identity. 

Nezami holds that Iran territory is a place wherein other characteristics of 

Iranian identity is formulated. In considering Iran, the issue of seven 

countries or seven continents is amongst  Nezami's main concerns. 

Regarding his own time conditions shows that Iran is the most important 

portion of the globe and seven continents. In courting Roushanak, Nezami 

introduces Alexander as the king of seven continents. In fact by conquering 

Iran he earned the mentioned title (Nezami-e-Ganjavi 1937:256). 
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In relation to Iran, the most elegant and focal poems of Nezami have been 

declared in Haft°Peykar through addressing Kerparsalan;the king of 

Aghnasanghori. Conceiving the world as a body, in this context , Nezami 

knows Iran as its heart and as an argument says that the best part of the vale 

is where Iranians reside there (Nezami-e-Ganjavi, 1937:31). 

The poet makes use of Iranzamin term in his works for many times, 

specifically in and addressing letter written by Alexander to have Dara's 

letter answered. Here, Nezami on the behalf of Alexander refers to 

Iranzamin and in a sense introduces Alexander as the Iran's savior (Nezami-

e-Ganjavi, 1938:158). 

Nezami in some of his works has indirectly referred to the name of Iran and 

has made use of terms like Ajam's territory (Nezami-e-Ganjavi, 1995:201). 

Jayhun and Alborz mountain, regarding its crucial role in a vast body of epic 

and historical changes, have also been considered by Nezami as the elements 

of the Iranian territorial identity, specially in the course of time passage, 

Jayhun was understood to be natural borderline between Iran and Touran 

(Nezami-e-Ganjavi, 1937:320). 

3. Conclusion 

Compared with other works of Nezami-e-Ganjavi, the name of Iran has a 
higher frequency in Eskandar° Nameh and this lies within the fact that one 
the one side, being an imitation of Ferdowsi's Shahnameh, Eskandar° 
Nameh owns an epic intonation and on the other side, stressing the Iran's 
position before the eyes of foreigners, Nezami has intended both  to 
demonstrate interests of Macedonian Alexander towards Iran territory and 
defending her boundaries and justify Alexander's invasion to Iran, through 
narrating the tales of Dara and Alexander. The well known couplets 
rendered at the beginning of Haft°Peykar in which the whole globe is 
likened to a body and Iran is its innermost, are the apex of Nezami's 
viewpoint towards the issue of the Iranian territorial identity and since 
these couplets have been appeared at the outset of Haft°Peykar, so the 
reader is early faced with a book in which Iran has been faced against 
foreign territories and her important position is greatly stressed for the 
Iranian people. 
Considering the cultural multiplicity of Caucasians, Nezami-e-Ganjavi was 
well familiar with various cultures and customs. The cultural amalgamation 
in the Caucasus region undermined Iran's pre Islamic political and 
geographic boundaries which in its turn intensified Nezami's task of 
expressing territorial identity.  Nezami's lifespan was coincided with the 
lack of integrity in Iran, presence and influence of the Turks throughout the 
Iranian territory especially in Azerbaijan and Eran regions as well as the 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

798 

continuous penetration of the Abbasid caliphate in the eastern territories. 
After a long time since the poetization of Ferdowsi's Shahnameh, these 
factors prompted the poet to formulate the characteristics of territorial 
identity and longing of returning to the Iran's pre Islamic boundaries in an 
innovative approach. 
 

Key words: territorial identity, Iran, Nezami-e-Ganjavi, Ferdowsi, 
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 1382 زمستانو  پاییز، چهارمو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

 جگوجوینظام آثار و شمياند در رانيا ني رزم
 9 )نویسندۀ مسئول( ا ان مؤدّب                                                                                              

 0نژاددکتر احمد آضلی                                                        

 چکيده

است و ایران را هکرده زیادی به نام ایران ویژه در اسکندرنامه توجّگنجوی در آثار خود بنظامی   
زد زمین در نکند. جایگاه ایرانترین بخش فرمانروایی اسکندر و اوج فتوحات او ذکر میمهم

ترین بخش آن است و هفت اقلیم و مهم مرکزشود که گنجوی، به عنوان سرزمینی مطرح مینظامی
ژوهش به است. این پف گشتهکس که بر این سرزمین چیره گردد، بهترین بخش زمین را متصرّهر

 دهد که نظامیهای پژوهش حاضر نشان میاست و یافتهآمدهتحلیلی فراهم -رو  توصیفی
های مختلف در کنار هم سرزمینی)قفقاز( ساکن بود که اقوام گوناگون با فرهنگ گنجوی، در

مسئلۀ کرد که نفوذ ترکان و اعراب همچنان ادامه داشت و ای زندگی میبودند و در زمانهآمدهگرد
زمین مدت زمان زیادی بود که از بین رفته و که مرزهای سیاسی ایران این استتر مهم

دت خود دانست تا با توجه به اینکه م ۀبودند  بنابراین وظیفای آن را گرفتههای محلی جحکومت
سرزمینی ایران را از  هویّتگهشت، باردیگر مسئلۀ فردوسی می نسبتای زیادی از سرودن شاهنامۀ
ه تمرکز ایرانیان را متوجّ ۀکند و اندیشای بیانهای عاشقانه و افسانهلحا  کیفی در خالل داستان

پیکر سرزمینی در هفت هویّتبازگشت به مرزهای ایران پیش از اسالم نماید. نمود مسئلۀ  سیاسی و
 گنجوی برخوردار است.و اسکندرنامۀ نظامی از جایگاه برتری نسبت به دیگر آثار نظامی

 
 اسکندرنامه، ،یفردوس ،یگنجوینظام ران،یا ،ینیسرزم هویّتکليدج: هاج واژه
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 مم مقدّ .9 
. استداشته ایران سرزمین با ناگسستنی پیوندی کنون، تا باستان روزگار از ایرانی هویّت

 حفظ منظور به تال  با همواره ایران تاریخ های ایرانی،اسطوره و تاریخی آثار اساس بر
  (.391: 1399احمدی، )استبوده همراه زمینایران مرزهای

ای طوالنی دارد و بر اساس ا، سابقهسرزمینی و حدود مرزه هویّتدر ایران، قدمت 
 کیانیان دورۀ نیز جهت این از .گرددروایات ملی و دینی به دوران اساطیری و حماسی برمی

 .(67: 1397است )ثعالبی، شده ثبت ملی و روایی تاریخ در ایران پادشاهان دورۀ عنوان به
 از دفاع در توران و رانای هایجنگ دورۀ کیانیان، ۀدور تاریخی، و ملی روایات اساس بر

 تقسیم با پیشدادی سلسلۀ از فریدون بار نخستین ملی، حماسۀ در. است سرزمینی مرزهای
 این اهمیت بر تر،کوچک فرزند ایرج، به ایران و واگهاری خود فرزند سه بین جهان

  .کرد ت کید سرزمین
 سراسر رفته،پیش تدریجب اآنج از است وبوده ایرانیان اولیۀ سکونتگاه ،ایرانویج در اوستا،

 ایران یا آرین بوده، آنان تصرف در که ممالکی همۀ بعدها و گرفتند را زمینایران
 .استبوده میانه آسیای در مکان این مورخین، بیشتر نظر از(. 39: 7736 پورداوود،)نامیدند

 پادشاهی، هایسلسله پیشروی حدود کنندۀتعیین اصل عنوان به مرزها باستان، در روزگار 
 با توجه به. یافتندمی نوسان حکومت، ضعف و قدرت اساس بر و داشتند غیرثابت محلی

ایران و نیز بر اساس مرزهای جغرافیایی ایران  فالت در داخل آریایی قوم ورود و پیشروی
 هایسرچشمه جیحون، از شر  به رود شر  به شمال در در دورۀ باستان، حدود این مرزها

هالیس  رود غرب به شمال از کورا، رود و خزر به دریای شمال از هیرمند، رود
عمان محدود بوده  دریای و فارس به خلیج جنوب از و دجله رود مغرب به از ،(ایرما قزل)

 (.3: 1378 میرحیدری،)است
 قلمرو بخشی از ایران، و رفت بین از زمینایران سیاسی مرزهای ساسانیان، سقوط با 

  .گردید خالفت
 بيان مسئلم .  رح و9-9

بعد از تسلح اعراب مسلمان، برخی از اندیشمندان و شاعران ایرانی چون دقیقی، 
 ایران گهشتۀ مرزهای یادآوری گنجوی به بازخوانی وطوسی و نظامیفردوسی، اسدی

پرداختند. فردوسی با سرودن شاهنامه، بیشترین ت ثیر را بر توجه و امید بازگشت به مرزهای 
 هویّتداد. بعد از فردوسی و در زمانی که نیاز به توجه به ز اسالم از خود نشانپیش ا

در خالل آثار خود به  گنجوی،شد، نظامیسرزمینی بیش از هر زمان دیگری احساس می
 سرزمینی ایران، پرداخت.  هویّت

ران سرزمینی ای هویّتویژه هویّت ایرانی و بنظامی، فردوسی را الگوی خود در توجه به 
دادن وار برای نشانگنجوی هم به صورت تمثیلی و کنایهاست. ایران در آثار نظامیدانسته

سرزمینی  هویّتت فرمانروایان منطقۀ قفقاز و هم به صورت مستقیم و برای بیان قدر و اهمیّ
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 ی به سرزمین ایران وگنجوی، بیشترین اشاره از نظر کمّاست. در میان آثار نظامیبه کار رفته
است و این امر به آن سبن بوده که وی برای توجیه سرزمینی، در اسکندرنامه آمده هویّت

را پادشاه  اواست تا بر مرزهای سرزمینی ایران، سعی نموده طشمقدونی و تسلّحملۀ اسکندر
 زمین معرفی کند. دار پادشاهان کیانی در توجه به ایرانحقیقی ایران و میراث

های محلی و عدم تمرکز سیاسی، نفوذ شاعر، وجود حکومت شرایح زمانی و مکانی
شدن روزگار نسبتای زیادی از زمان فردوسی های شرقی و سپریدستگاه خالفت در سرزمین

ه خود را معطوف به سرزمین ایران و جایگاه گنجوی، سبن شد تا نظامی توجّتا زمان نظامی
 آن بر روی زمین نماید. 

شود، تحلیلی به آن پرداخته می -این پژوهش به رو  توصیفی ای که درترین مسئلهمهم
گنجوی چه سرزمینی ایران توسح نظامی هویّتآن است که اهداف و علل بازگویی 

است و سرزمینی در آثار نظامی به چه صورت به کار رفته هویّتاست؟ جایگاه ایران و بوده
سرزمینی  هویّتگنجوی در بیان نظامیعالوه بر آن منطقۀ قفقاز چه ت ثیری بر روند اندیشۀ 

 است؟ داشته
 پژوهش ةپيشيو .9-0

گنجوی تا کنون کاری دقیق و سرزمینی ایران در آثار نظامی هویّتهای در مورد ویژگی
های مؤلّفهیکپارچه صورت نگرفته و تنها در برخی آثار به صورت گهرا به بیان برخی 

 معروف اشعار به زادهست. تنها دوستاایرانی در آثار نظامی توجه شده هویّت
 آن با به شباهت و پردازدمی( دل ایران و است تن عالم همه)پیکر هفت در گنجوینظامی
. (Doostzadeh,2009:394)کندمیاشاره داند،می اقلیمهفت مرکز را ایران که اوستا

 بیان دصد در طوسیفردوسی همچون گنجوی،نظامی که دارد عقیده ثروتیان همچنین،
 ن.ک: ثروتیان،)است بوده ایران تاریخی هایافسانه و باستان ایران سیاسی مرزهای تاریخ،
1399 :70.) 
 پژوهشت ترورت و اهميّ 9-3
ایرانی و  هویّتسرزمینی در دنیای امروز، نگاهی تاریخی به  هویّتت با توجه به اهمیّ   

جایگاه مرزهای سیاسی و جغرافیایی دادن توجه به بزرگان دانش و فرهنگ ایران برای نشان
 با الزم و ضروری است. امروزه ،ایران و پاسداشت فرهنگ مردم ایران در درون این مرزها

سازی، مسئلۀ جهانی دیگر عبارتی به یا شدنجهانی به مربوط مباحث و التتحوّ وجود
زمینی کهن و که ایران سرسرزمینی مسئلۀ مهمی است. ازآنجا هویّتویژه تاریخی و ب هویّت

بایست از وجوه مختلف، مورد یابد و میای میت ویژهاین موضوع اهمیّ ،تاریخی است
 بررسی قرارگیرد.
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 و برر ی ب ث .0
های نی و هم برای وصف زیباییاقلیم ایران در ادبیات فارسی، هم برای بیان عالیق سرزمی

   است.  آن ، مورد توجه اکثر شاعران قرار گرفته
سرا، گنجوی به سرزمین ایران نسبت به فردوسی و دیگر شاعران حماسهنظامی نگاه  

است. حضور ترکان سلجوقی بر مسند حکومت، عدم یکپارچگی ع بودهمحدودتر اما متنوّ
ی که برخی وابسته به سلجوقیان بودند، تشویق پادشاهان های محلّسیاسی، حضور حکومت

مکتن آذربایجانی با وجود شاعران بزرگ و  ی به رواج شعر و ادب فارسی، رواجمحلّ
هایی از دوران ایران باستان عالقه مردم منطقۀ آذربایجان و گنجه به شنیدن و خواندن داستان

های عاشقانه و و نیز آمیختگی نژادی منطقه، سبن گشت تا شاعر در ضمن بیان داستان
 سرزمینی آن توجه داشته باشد. هویّتای به ایران و افسانه
ها، ها و لشکرکشینظامی با نشان دادن مرزها و قلمروِ گهشتۀ ایران در بیان داستان   

زمین، ملک عجم، اقلیم، ایراناقلیم، مرکزیت ایران در میان هفتکاربرد مسائلی چون هفت
گردیدند و هر کدام به نوعی به های طبیعی ایران که مرزهایی طبیعی محسوب میبیان جلوه

سرزمینی را به  هویّتاشاره دارند، نیاز جامعه عصر شاعر به توجه به مؤلفۀ  سرزمین ایران
 است. خوبی بازگو کرده

ویژه از است که از شاعران پیش از خود ب نگاه نظامی به سرزمین ایران، نگاهی   
مجنون عاشقانه، وشیرین و لیلیۀ بیان وی که در خسروواست، اما شیوفردوسی، وام گرفته

ای با ای، در مخزن االسرار عارفانه و در اسکندرنامه افسانهافسانه-پیکر عاشقانهدر هفت
 است.    لحنی حماسی بوده، سبن تنوع نگاه وی به سرزمین ایران شده

  رزميوی ايران هويّتگوجوج بم علل تو م نظامی 0-9
 ششم نقر پردازانداستان از ایران، بزرگ شاعران از یکی نظامی، یوسف بن الیاس
 در به احتمال فراوان، نظامی. است آذربایجانی سبک به موسوم شاعران از یکی و هجری
 وی الفصحا،مجمع در هدایت جمله از نویسانتهکره از معدودی تنها باشد. یافته تولد گنجه
 این .داشت سکونت گنجه در وی(. 1417: 1340ن.ک: هدایت،)دانندمی قم اهالی از را

 جهادگران و گردیدمی محسوب مرز یک بود، واقع اسالم دنیای اتسرحد در چون شهر
 شدندمی جلن سرزمین بدان جاهمه از اسالمی، قلمرو گستر  و اسالم از دفاع برای
 (.2: 1327 کوب،زرین)

چند حکومت سلسلۀ سلجوقیان در ایران بود. هرگنجوی مصادف با حضور حیات نظامی
تبار بودند ها بیگانگانی ترکدانست، اما آننگ ایرانی میو فرهسلجوقی خود را مدافع زبان 

بودند. بر سرزمین آبا و اجدادی نظامی مسلح شده ،زمین را تسخیر نمودهکه مرزهای ایران
گاه از این مرزها به سلجوقیان با فتوحات خود، مرزهای ایران را گستر  دادند، اما هیچ

بعد از افول قدرت  سالم استفاده نکردند.عنوان بازگشت به سرزمین یکپارچۀ پیش از ا
 عرا  سالجقۀ و شام سالجقۀ صغیر، آسیای سالجقۀ مانند های محلی،حکومت سلجوقیان،
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 آذربایجان اتابکان مانند بودند، سلجوقیان روزگار مولود که دیگری هایحکومت بعضی و
 ،(ایلدگزیان)آذربایجان اتابکان دادند.ادامه خود کار به قدرت با هامدت سلغری، اتابکان و

زمان با هایی بودند که همشدادیان از حکومت احمدیلیان، یا آقسنقریان شروانشاهان،
ی، های محلّکردند و این حکومتگنجوی بر منطقۀ آذربایجان و قفقاز حکومت مینظامی

خود نشانگر عدم تمرکز سیاسی و عدم یکپارچگی در مرزهای سیاسی ایران در آن روزگار 
گنجوی با ای به شعر و ادب، سبن گردید تا نظامیهای منطقهه حکومتتوجّ .استودهب

ایرانی از طریق  هویّتگیری از توان خود در این زمینه به فکر بازگویی فرهنگ و بهره
گنجوی، با توجه به شرایطی که بعد از اسالم در ایران به روایات داستانی گهشته افتد. نظامی

سرزمینی ایران را در آثار خود،  هویّتبود، زهای سیاسی ایران از بین رفتهآمده و مر وجود
 مستقیم بیان نمود. به صورت مستقیم و غیر

است  یکی سرزمینی، بیش از فردوسی بوده هویّتگنجوی در بیان مسئلۀ مسئولیت نظامی
ران حفظ ویژه ایهای شرقی بوذ خود را بر سرزمینبدان سبن که مسلمانان عرب هنوز نف

بودند و دیگری به آن خاطر که عالوه بر اعراب، ترکان نیز اکثر نقاط ایران را در کرده
 حائز نکتۀ آن، بر عالوه. آمدمی گران نظامی بر چیرگی ترکان، این و اختیار داشتند

 شاعرانی که آن وجود گنجوی، بانظامی ظهور تا فردوسی زمان از که است آن ت،اهمیّ
سبک  از تقلیدی بیش شاعران، آن کارهای اما شدند، یادآور را سرزمینی هویّت و آمدند

 پابه دیگر، ایخطه از و دیگر شاعری بار این تا بود، الزم بنابراین  نبود شاهنامۀ فردوسی
 .بپردازد سرزمینی ایران هویّت مسئلۀ بیان به بود، غنایی سبک که نو سبکی در و خیزد
 رزميوی در انديشة  هويّتو قفقاز در بيان  آ ربايجان ةاهميّت حوز .0-0

 گوجوجنظامی
 سبن بدان یکی :اندبوده اهمیت دارای گنجوینظامی برای دلیل دو به قفقاز و آذربایجان

 به صغیر آسیای با ایران سرزمینی سرحدات که آن دوم است،بوده وی زندگی محل که
 داشته است و این موضوع به نوبۀ ارقر هافرهنگ دیگر ت ثیر تحت درنتیجه  آمدهمی حساب

  شد.سرزمینی می هویّترنگ شدن نهایت، کمخود، سبن درآمیختگی فرهنگی و در
 کوهرشته که است سیاه دریای و خزر دریای میان اروپا، و آسیا مرز در ایناحیه قفقاز
 و( قفقاز یماورا)جنوبی  قفقاز بخش دو به سیاسی نظر از قفقاز .استشده واقع آن در قفقاز
 واقع ارس رود شمال در که سرزمینی»(. ب:1397انوشه،)شودمی تقسیم شمالی قفقاز
 جز دیگری نام گهشته در شود،مینامیده آذربایجان جمهوری اکنون و استشده

(. 16: 1360رضا،)«نامیدند می آلبانیا باستان، روزگار در را سرزمین این. داشت آذربایجان
 را سرزمین این و ساختند دگرگون را آن پارسی نام تازیان که است داعتقا این بر کسروی»

 «شودمی خوانده ارّان تازی زبان در و آران فارسی زبان در نام این و نامیدند اران یا الران
 .(112: 1372 ذکاء،)
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 مردم و ماد ایرانی قوم از آذربایجان مردم که شودمی استنباط چنین بارتولد هاینوشته از
. است دیگری گونۀ به وی نظر ها،آالن مورد در ولی اند بوده یافثی قوم از قفقاز نیایآلبا

 به نقل از بارتولد،رضا، )مشهورند  ایرانی اقوام از یکی هاآالن که است معتقد بارتولد
1360 :76 .) 
 دیگر سوی از و ارس رود سو یک از را آذربایجان مرز البلدان، کتاب مؤلف فقیه،ابن
 پیرامون وی که توضیحی. استدانسته گیالن و طارم و دیلمستان حدود و زنجان مرز

 (. 130: 1348 فقیه، ابن)است ارّان از سرزمین این جدایی مؤید داده، آذربایجان شهرهای
گنجوی در بیان شهرهای آذربایجان و ارّان در آثار خود، به رویدادها و جریانات نظامی

کند عنوان مثال، از ارمنستان در داستان خسرو و شیرین یاد می است  بهتاریخی توجه داشته
 که در زمان فرمانروایی خسروپرویز برای مدتی در قلمرو ایران بود: 

 سرررت از نسرررل شررراهان زنررری فرمانرررده
 همرررره اقلرررریم اران تررررا برررره ارمررررن   

 

 شرررده جرررو  سرررپاهش ترررا سرررپاهان  
 مقرررررر گشررررته بررررر فرمرررران آن زن  

 (48: 1326)نظامی گنجوی،             
 

در ابیات فو  منظور از زن فرمانده، مهین بانو است که حاکم ارمنستان بوده و بعد از   
شود و ازدواج خسروپرویز با شیرین، سلطه ا ، جانشین او میمرگ، شیرین، برادرزاده

 ایران بر ارمنستان و اران را به دنبال دارد.
همواره مورد اختالف ایران و روم بود و ارمن یا ارمنستان در دورۀ اشکانیان و ساسانیان  

نقاط  از گرفت. این منطقه،می هایی مابین دو کشور بر سر تصاحن این ناحیه صورتجنگ
 است پرداخته آن به ویژه در داستان خسرو و شیرین،گنجوی، بکه نظامی است قفقاز مهم
که به ارمنستان داشته، گنجوی با توجه به نگاهی نظامی .بود ارمن اهالی از شیرین که چرا

های سیاسی در ایران باستان، سعی نموده تا به صورت غیرمستقیم با توجه به درگیری
کند  این موضوع را در پافشاری سرزمین ارمنستان را به نوعی سرزمینی متعلق به ایران تلقی

توان وگوهای غیر حضوری آن دو بهتر میخسرو بر دست یافتن بر شیرین و گفت
 (.174-147: 1373گنجوی، رد)ن.ک: نظامیکدرک

هایی در حوزۀ قفقاز چون بردع، دشت قفچا  و مناطقی در نظامی از شهرها و مکان   
ها را کند. در اسکندرنامه، به قول شاعر، همگی این شهرها و سرزمینآذربایجان یاد می

 قفقاز ین، ارتباطگنجوی در منطقۀ مهکور و همچنبود. سکونت نظامیاسکندر تسخیر نموده
اقوام و  ها،فرهنگ به نسبت زیادی اطالعات نظامی تا بودشده سبن صغیر، آسیای با

 باشد.داشته های مختلفسرزمین
 سلجوقیان دست به یکسره آذربایجان که نپایید پس از ورود سلجوقیان به ایران، دیری

 شهری مانرواییفر به را یکی چون و بودند ترکان از همه سلجوقی سپاه و افتاد
 مناطق این شامل نیز آذربایجان فرستادند،می همراه را آنان از هاییدسته کردند،میروانه
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 از ترمناسن دامداری زندگی برای و داشت فراوان چراگاه و چمن آذربایجان چون. بود
 :7736کسروی،)گردیدند فراوانتر و فزونتر ناحیه این در ترک ایل های بود، مکان ها دیگر
378.)  

 هویّتگنجوی، ترکان به سرزمین آذربایجان وارد شدند و بنابراین در دورۀ نظامی
دادند و نظامی که خود از نزدیک شاهد حضور این سرزمینی آن را تحت ت ثیر خود قرار

پرداز در این بحبوحه، به خود دانست تا به عنوان یک سخن ۀقوم بیگانه در منطقه بود، وظیف
 ایرانیان توجه کند.  سرزمینی هویّت

وی . کندیاد می ایرانی فرهنگ با سرزمینی کهن عنوان به آذربایجان گنجوی ازنظامی
 :گویدمی آذربایجان سمت به ایران از خسروپرویز فرار دربارۀ
 و بیرراه  راه دسرتان  و نیرنرگ  صرد  بره 
 

 بنگررررراه آورد آذربایگررررران بررررره 
 (114: همان)                                 

است تا سابقه تاریخی و کرده استفاده است، کهن نامی که آذربایگان واژۀ شاعر، از 
 هاآتشکده اسکندر که در اسکندرنامه، هنگامی. فرهنگی آذربایجان را به وضوح نشان دهد

 شود: می یاد آذرآبادِگان عنوان با آذربایجان از نمود، می ویران را
 وز آنجرررررا بررررره تررررردبیر آزادگررررران  

 
 د سررررروی آذرآبادگررررران آمررررردر 

 (747: 1316گنجوی،نظامی)           
کعبه قصد بازگشت به ایران دارد، ۀ همچنین هنگامی که اسکندر بعد از زیارت خان
آید و باز هم آذرآبادگان جایگزین قاصدی از آذرآبادگان)آذربایجان( نزد او می

 است:آذربایجان شده
 بریرررردی درآمررررد چررررو آزادگرررران

 
 آبادگررررررررانز فرمانررررررررده آذر 

 (723)همان:                               
در چنین اشاراتی که نظامی به نام کهن آذربایجان دارد، نشان از وسعت اطالعات وی 

ویژه خطۀ آذربایجان به عنوان سرزمینی کهن  یخ و جغرافیای سرزمین ایران و بتارمورد 
 شده بود. دوسی نیز به ایرانیان دادهضمن اینکه، آزادگان، نامی است که در شاهنامه فر  دارد

شیرین به نام شهرها و پیکر و خسروور اسکندرنامه، هفتویژه دگنجوی، بدر آثار نظامی
های جغرافیایی مختلف منطقۀ آذربایجان و قفقاز و حتی دیگر نقاط چون یمن و مکان

سرزمینی  تهویّخوریم که سابقۀ تاریخی آن مناطق به عنوان بخشی از عرا  عرب برمی
 دهد.     ایران را نشان می

 گوجوج و آردو ی در تو م بم  رزمين ايران مقايسة نظامی 0-3
 به آن اسالم از پیش مرزهای به بازگشت و ایران مسئلۀ بیان به که شاعری ترینبزرگ  

 فردوسی نموده، اشاره مشخد فرهنگی و جغرافیایی سیاسی، مرزهای با کشوری عنوان
 و دوستایران سلسلۀ که زد خود جاودان اثر سرایش به دست ایدوره در یفردوس. است
 سلطان روزگار با فردوسی حیات اواخر و کرد می حکومت خراسان بر سامانی تبارایرانی
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 صورت به ایران بر ترکان استیالی هنوز، روزگار آن در. گشت مقارن غزنوی محمود
  بود. درنیامده فراگیر
 در که بار نخستین شود.می روهروب آن با «شاهنامه» خوانندۀ که است مینا آشناترین ایران
 سرزمین مقابل در سرزمینی عنوان به و آیدمی میان به ایران از نامی شاهنامه روایات سلسله
 گیومرث، روزگار در آن از پیش. است جمشید پادشاهی زمان در گیرد،می قرار دیگر

 یاد جهانپادشاه یا پادشاه مطلق عنوان با اینان از و نشدهدهبر نام ایران از تهمورث و هوشنگ
 اواخر در مگر شود،نمی برده ایران از نامی نیز جمشید پادشاهی روزگار در. استشده

 دو که یابددرمی خواننده و شودمی ظاهر شاهنامه صحنه در ضحاک که او روزگار
 از «گهارنیزه سواران دشت» کنایی وانعن با که تازیان کشور و ایران: دارد وجود سرزمین

 از فر یزدان و کندمی ناسپاسی پروردگار مقابل در جمشید که آنگاه و شودمی برده نام آن
 عنوان جاروند، در اینمی ضحاک سوی به گردانند ومی روی وی از مردم و رودمی او
 :(29-22: 1383شود)انوری، می مطرح بارنخستین «زمینایران شاه»

 برره شرراهی بررر او آفرررین خواندنررد  
 

 ورا شررراه ایرررران زمرررین خواندنرررد 
 (13: 1324)فردوسی،                    

 معلوم که بدینسان. گیردمی شکل بیشتر شاهنامه جغرافیای فریدون، روزگار اواخر در
 میان را جهان فریدون و باشدمی ایران در او جایگاه اما است، جهان پادشاه فریدون شودمی

 پهنه در را خود جغرافیایی جایگاه ایران که است بعد به دوره این از کند.می تقسیم پسرانش
 و شودمی مشخد آن شرقی شمال مرز اندک اندک خصوصب و کندمی پیدا شاهنامه
 امر این به. کندمی جدا هم از را توران و ایران[ آمودریا] جیحون رود که گرددمی معلوم
 :کندآن اشاره می به توران پادشاه افراسیاب، و استاشاره شده بار چند شاهنامه در

 مراسررت جیحررون رود لررن تررا زمررین
 

 اسرت جد پادشراهی  ایرن  و سرغدیم  به 
 ( 136)همان:                                 

 کنونی افغانستان و ایران کشور دو شامل شاهنامه، دیدگاه از را باستان ایران توانمی
  (.47: 1398 ،بیرمی)دانست 

 شخصیت و ایران جغرافیایی و تاریخی فضای خود، بزرگ حماسۀ آفرینش با فردوسی،
 شناختیضابطه مبنای که گونهآن نمایانده، برجسته ایگونهبه را ایرانی درخشان قومیت و

 تاریخ باب در را حقیقی داوری ۀزمین و شده بعد هایدوره نویسانفرهنگ و مورخان برای
 .(73 همان:)است ساخته فراهم ایران سرزمین باستانی یایجغراف و
است و حتی بیان فردوسی تبعیت کرده ۀگنجوی در اسکندرنامه از وزن و شیونظامی  

 است:خود وی بر این نکته ت کید دارد که در سرودن اسکندرنامه به فردوسی نظر داشته
 سررخنگوی پیشررینه دانررای طرروس 
 نرد در آن نامه کان گوهر سفته را

 گوهر کشرید  ،نظامی که در رشته

 که آراست روی سخن چون عرروس  
 هررای ناگفترره مانررد...  بسرری گفتنرری 

 هرررا را قلرررم درکشرررید  دیررردهقلرررم
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 ی که در گنج یافرت به ناسفته درّ
 آوازه کررررردخشرررررفنامه را فرررررّ

 

 سررنج یافرررت گهرترررازوی خررود را   
 حرردیث کهرررن را بررردو ترررازه کررررد 

 (70: 1316)نظامی گنجوی،             
رو فردوسی یادمی کند و مرزهای شاهنامه را با اندکی تغییر در او خود را دنباله  

 داند. ق به قلمرو اسکندر به عنوان شاه ایران و شاه جهان، میغرب، متعلّشمال
پیکر، وشیرین نیز به اهمیت ایران نظر دارد و در هفتپیکر و خسرونظامی در هفت      
دوست و الیق برای ایران معرفی می کند و مرزهای افعی وطنگور را به عنوان مدبهرام

 ایران را با دیگر بالد تا حدودی مشخد می نماید:
 همررره ملرررک عجرررم خزانررره مرررن    
 گرررراه منررررهر فرسررررتدم خرررروانی    

 گیرررمررن چررو شرریر جرروان والیررت   
 

 خانررره مرررندر عررررب مانرررده خیرررل  
 گرررراه نعمرررران فرررردا کنررررد جررررانی 
 ؟جررای مررن کرری رسررد برره روبرره پیررر 

 ( 84: 1317گنجوی، ظامی)ن          
فردوسی، بزرگترین هدف خود را سرودن اشعاری دربارۀ سرزمین ایران و جایگاه ایران   

ای دنبال های عاشقانه و افسانهداند، اما نظامی این هدف را در بطن داستاندر نزد ایرانیان می
زمین های ایران، ایرانمتر از نابه همین سبن نظامی در مقایسه با فردوسی، بسیار کم  کندمی

سرا نبوده و می، شاعری حماسهاست. به هر حال نظااقلیم بهره بردهکشور یا هفتو هفت
 هایی چون ایران و سرزمین ایران، در آثار حماسی چون شاهنامه، نمود بیشتری دارند. نام

 خصوص در اسکندرنامۀ خود، تا جایی که توانسته ایران را برجسته نشاننظامی ب
کرد که بر ملک ایران چیره ای تلقی میاست و این بدان سبن بود که اسکندر را بیگانهداده
است  به همین سبن حضور بیگانه در باالترین مسند حکومتی ایران را به نوعی توجیه گشته
کند و سرزمین ایران را سبن پیشرفت اسکندر در ادامۀ راه پر فراز و نشین حکومت بر می

ند. از دیدگاه نظامی، ایران آن قدر اهمیت دارد که اسکندر پایتخت خود را در داجهان می
 :راندجا بر کل دنیا فرمان میدهد و از آنشهر اصطخر قرار می

 برره اصررطخر شررد ترراج بررر سررر نهرراد
 شرررد آراسرررته ملرررک ایرررران بررردو

 

 کیقبررادهررم برره جررای کیررومرث و    
 قررروی گشرررت پشرررت دلیرررران بررردو

 (779: 1316)نظامی گنجوی،          
ح وی کند و تسلّنژاد با ایرانیان معرفی میاما فردوسی اسکندر را از طرف مادر، هم     

گنجوی در بنابراین، نظامی  کندی نمیح یک بیگانه بر ایران، تلقّبر سرزمین ایران را تسلّ
یار پیکر و اسکندرنامه، تا حدود بسویژه در هفتسرزمینی، ب هویّتهای مؤلّفهاشاره به 

 است. زیادی تحت ت ثیر شاهنامۀ فردوسی قرار داشته
نظامی با احیا و بازیابی رو  فردوسی در توجه به گهشتۀ ایرانیان »زاده بنا به گفتۀ دوست

« در پی ایجاد نوع متفاوتی از شعر بود که این امر نشانگر دغدغۀ مهم روزگار وی است
(Doostzadeh,2009:392). 
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 گوجوجليم در آثار نظامیاقايران و هفت .0-8
. شدمی تقسیم اقلیم هفت به زمین مسکون ربع گهشته، روزگاران در ایران مردم باور به
 سرزمین، ساکن این مردم نظر در خاطر همین به قرار داشت  اقلیمهفت این میانۀ در ایران
 .(77-71: 1328همایون،تکمیل)آمدمی حساب به زمین کرۀ بخش بهترین و ترینمهم
 کشور هندوستان، یکم کشور: از بودند عبارت اقلیمهفت»بیرونی، ابوریحان گفتۀ طبق بر
 پنجم کشور ایرانشهر، چهارم کشور شام، و مصر سوم کشور حبشستان، و عرب دوم

: 1367 بیرونی،)«ماچین و چین هفتم کشور یاجوج، و ترک ششم کشور روم، و صقالب
 گانههفت اقالیم از یک هر مبسوط صورت به اقلیمتهف در کتاب راضی احمدامین(. 186
 منسوب زحل به اقلیم این» :گوید می اول اقلیم دربارۀ وی. استداده قرار بررسی مورد را

 رازی(. 9: 1ج/:تا بی رازی، احمدامین) «باشند می اسوداللون اقلیم این مردم تمامت و است
 اکثر که داندمی مریخ به متعلق را سوم اقلیم مشتری و به منصوب را دوم اقلیم آن، بر عالوه

آفتاب  به متعلق را چهارم اقلیم رازی،(. 84-83: 1ج/همان)دارندجای آن در ایران شهرهای
 اقلیم(. 3: 7ج/همان)کند می ذکر آن هایبخش ترینمهم را از اصفهان و خراسان و داندمی
 به متعلق ششم اقلیم شود،می یاد یهناح این شهرهای جمله از گنجه و زهره به منصوب پنجم
 (.713و427و762: 3ج/همان)گردد می ذکر قمر به هفتم اقلیم و عطارد

اقلیم، مابین ایران و دیگر نقاط عالم تمایز هفت دادن ایران در دلقرار گنجوی بانظامی
 نشان برای خود آثار در ایران سرزمین و ایران نام به که گونههمان شاعر است.قائل شده

 آن، دادن جایگاهجلوه مهم و ایران معرفی راستای در است،کرده اشاره ایرانیان هویّت دادن
زمین و هر ایران و ایران نام نمایش با نظامی .استجسته بهره کشور نیز هفت و اقلیمهفت از

 هایمرز به بازگشت به که باور داده نشان سرزمینی ایران بوده، هویّتکنندۀ آنچه که بیان
 که است جایگاهی نظامی دیدگاه از ایران سرزمین .استداشته اسالم از قبل جغرافیایی

 و تمرکزیّ در ویژهب را مطلن این .اند گرفته شکل آن در ایرانی هویّت هایمؤلّفه دیگر
 و اسکندرنامه در ایران نام از استفاده تعدد از نیز و اقلیمهفت در ایران نام دانستن تمحوریّ
 دید. توانمی ملل دیگر از آن دانستن ایزمتم

 واژه این گاهجلوه بیشترین و استرفته کار به وفور به نظامی آثار در ایران و ایرانی واژۀ
کرد. دلیل آن، ایرانی نبودن اسکندر از دیدگاه نظامی  مشاهده توانمی اسکندرنامه در را

د بیگانه بر منصن قدرت گنجوی و اهمیت ایران در نزد مردم حتی با وجود یک فر
ها و اتفاقاتی که در اسکندرنامه روایت شده است، نام ایران که است. در خالل داستانبوده
خورد. زمانی که دارا از اسکندر طلن دهندۀ سرزمین ایران است به وفور به چشم مینشان

رفتن ملک  خراج می کند، فریبرز که پیشگوی دربار بود، دارا را از خطر اسکندر و برباد
 کند:ایران آگاه می

 برررررون آیررررد از روم گردنکشرررری
 همرره ملررک ایررران برره دسررت آورد 

 زنررررد در هررررر آتشررررکده آتشرررری   
 برره تخررت کیرران بررر نشسررت آورد    
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 (127: 1316)نظامی گنجوی،    

 زدن دارا با بزرگان در مورد حمله اسکندر آمده است:در رای
 بررره تررراراج ایرررران بررررآرد علرررم   

 
 جررام جررم؟برررد تخررت کیخسرررو و  

 (126)همان:                               
 یا در هنگامی که اسکندر در اصطخر بر تخت فرمانروایی هفت اقلیم تکیه می زند:

 بررره ایررررانم آورد از اقصرررای روم  
 به خرود نامردم سروی ایرران ز روم    

 

 برره فرمرران مررن سررنگ را کرررد مرروم.. 
 خررردایم فرسرررتاد از آن مررررز و بررروم

 (760-779)همان:                         
بود داند. اسکندر موفق شدهفتوحات بعدی می ۀهمچنین اسکندر، ایران را درواز

ف بقیه ربع مسکون زمین برای بنابراین تصرّ  اقلیم را بگیردترین و بهترین بخش هفتمهم
 او راحت بود:

 بسررتنخررواهم برره یکجاشرردن پررای    که چون ملک ایرانم آمد به دست
 (767)همان:                                 

نژاد برد که هم بازگوکننده بزرگان ایرانیدر مواردی نیز شاعر از بزرگان ایران نام می
 است:کنندۀ بزرگان سرزمین ایران. در نشستن اسکندر به جای دارا آمدهاست و هم بیان

 بزرگررررران ایرررررران ز فرهنرررررگ او 
 

 ترررررازو نهادنررررد بررررا سررررنگ او   
 (736)همان:                                 

گنجوی در سرودن اسکندرنامه آن بود که آن را بر وزن شاهنامه فردوسی شیوۀ نظامی  
شیرین،   چراکه در خسرووتر از دیگر آثار خود نمایان کندبسراید و ایران را در آن برجسته

لکت بوده و در دهندۀ راه پدران در پاسداری از ممبر همگان روشن بود که خسرو ادامه
گور همین وضعیت را داشت  اما برای فرمانروایی اسکندر بر ایران باید پیکر نیز بهرامهفت

ترین این توجیهات، حفاظت از مرزهای سرزمینی ایران شد که مهمتوجیهاتی فراهم می
 تابع و رودنباله پادشاهی می داند که را اسکندر است. نظامی،توسح پادشاه مقدونی بوده

 بنابراین  ایرانی است هویّتهای مؤلّفهداری و توجه به پادشاهان کیانی در شیوۀ حکومت
 .بودکه از پادشاهان کیانی به اسکندر رسیده است سرزمینی در اسکندرنامه، ایران
 بوسزمین خطاب در و پیکرهفت در ایران، درمورد نظامی ابیات زیباترین و ترینمهم
 عالم تمام گنجوی،نظامی ابیات، این در. استرفته کار به رسالن،اکرپ آقنسنقری، پادشاه

 دلیل خود حرف این برای و کندمی معرفی آن دل را ایران و داندمی پیکری همچون را
 ایرانیان که جهانیان بهترینِ که آنجاست دنیا، جای بهترین مسلمای گوید،می و آوردمی

 بهترینِ نتیجه در و ایرانیان بهترین را رسالناکرپ نظامی،. باشندداشته مسکن باشند،
جالن آن است  ۀکند. نکتمی معرفی ایران برای دل منزلۀ به را او والیت و داندمی جهانیان

گنجوی در این است و نظامیارسالن در آذربایجان و همچنین گنجه بودهکه قلمروِ کرپ
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و هم دربارۀ زادگاه و سکونتگاه دوستی خود را هم دربارۀ ایران ابیات به نوعی حس وطن
 :دهدخود نشان می
 دل ایررران و اسررت تررن عررالم همرره
 باشررد زمررین دل ایررران کرره چررون

 دارنررد  مهتررران کرره والیررت آن ز
 تسرت  حکایرت  مثرل  تویی وین دل
 

 خجرررل قیررراس زیرررن گوینرررده نیسرررت 
 باشررررد یقررررین ،بررررود برررره تررررن ز دل

 دارنرررررد بهترررررران جرررررای، بهتررررررین
 تسررررت والیررررت مملکررررت دل کرررره
 (31: 1317گنجوی،نظامی)               

است، در ای که در آن رشد و نمو یافتهنسبت به زادگاه و منطقه این حس وطن دوستی
 عنوان به شروان شاه از مجنونولیلی در شود. ویمجنون نیز دیده میوبیت دیگری از لیلی

 :بردنام می ایران شاه
 شرررروان شررراه چرررو ملکررری خاصررره

 
 ایرررران شرررهریار کررره چررره شرررروان 

 (76: 1313گنجوی،نظامی)                 
 عنوان به نظامی برای ایران جغرافیایی حدود اهمیت از نشان زمین،ایران واژۀ کاربردنبه

 دنیا نقاط سایر از ویژه فرهنگی و تمدنی خاص هایویژگی با متمایز، و مشخد کشوری
 برپا ایران در را خود و حکومت بوده فواق تمایز این به اسکندر حتی کهتاجایی دارد،
ترین زمین، یکی از مهمایران .راندمی فرمان خود وسیع قلمرو سراسر بر ایران از و کرده

 شود. در اسکندرنامۀ نظامی و برای بیانواژگانی است که در شاهنامۀ فردوسی دیده می
دن مبدأ حرکت سپاهیان دانشان برای زمینواژۀ ایران چین، به لشکریانش و اسکندر ورود

 است:رفته کار به اسکندر به سمت چین
 خبر شد به خاقان که صحرا و کروه 
 درآمررد یکرری سرریل از ایررران زمررین
 نه برر جنرگ از ایرران زمرین آمردم     

 

 شرررد از نعرررل پررروالد پوشررران سرررتوه   
 که نره چرین گرهارد نره خاقران چرین...      

            برررره مهمرررران خاقرررران چررررین آمرررردم                             
 (326-320: 1316گنجوی، نظامی)

 در و اسکندر جانن از که اینامه خطاب یا در .جا، اسکندر فرمانروای ایرانیان استاین در
کند و اسکندر را می اشاره زمینایران به اسکندر زبان از نظامی شد، فرستاده دارا نامۀ جواب

 :داندبه نوعی نجات دهندۀ ایران می
 کررررین میفررررروز هفتنرررر مینگیررررز

 رنرج  و داغ بری  آسروده  ملکی را تو
 

 زمرررینایرررران در میررراور خرابررری 
 گرنج  و مرال  آن در ناسپاسری  مکن

 (179)همان:                                
 در را موضوع این و کندمی معرفی روم و ایران شاه را اسکندر موارد، بسیاری در شاعر

دهد و بیان این می نشان خوبیاست، بهکرده عالم نقاط دیگر به اسکندر که هاییلشکرکشی
های جهان موضوع از جانن نظامی به سبن وسعت قلمرو اسکندر بوده که مهمترین بخش

است  روم مکانی بود که اسکندر از آن فتوحات خود یعنی ایران و روم را در اختیار داشته
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که اسکندر می توانست فتح  را آغاز کرد و ایران، مهمترین هدف و بهترین سرزمینی بود
 :کند و در آنجا بر تخت نشیند

 روم و ایرررران شررراه چنررران فصرررلی بررره
 هندوسرررررتان مررررررز برررررر دگربررررراره

 

 آبرررررادبوم بررررره آمرررررد ویرانررررری ز 
 بوسررتان بررر برراد چررون کرررد گررهر

 (700: همان)                                  
 برای وی و شودمی مطرح زنی چین خاقان جانن از اسکندر خواندن روم و ایران شاه
 یاد نماید، فتح را ایران است،توانسته که کسی عنوان به وی از اسکندر اقتدار دادننشان
است، نظامی به هر طریقی و حتی از زبان دیگر ممالک، سعی در نشان دادن اهمّیت کرده

 ایران دارد:
 ز دریا بره دریرا ترو کرردی نشسرت     

 شرراه ایررران و روم  ،سررکندر تررویی 
 

 ر ایران و تروران ترو را برود دسرت...    ب 
 مرررنم کارفرمرررای ایرررن مررررز و بررروم

 ( 394)همان:                                   
است تا نموده استفاده عجمملک از مفاهیمی چون خود، آثار از برخی در گنجوینظامی

 ابینم اعراب که بود تمایزی وجه عجم،ملک و عجم. تمایز سرزمین ایران را نشان دهد
 .بودندشده قائل ایرانیان و خود

میرد، بزرگان ایران به سبن پرور  بهرام در پیکر، زمانی که یزدگرد اول میدر هفت
 ۀدانند و نظامی در اینجا از زبان بزرگان ایران واژسرزمین اعراب، وی را الیق پادشاهی نمی

 ملک عجم را به کار می برد:
 کس در او نظررر نکنرریم گفررت هررر 
 ابررررانی عرررررب پرررررورد کرررران بی

 

 وز پرررردر مررررردنش خبررررر نکنرررریم   
 کرررار ملرررک عجرررم ندانرررد کررررد    

 (91: 1317)نظامی گنجوی،          
 :استآمده فرستد،می ایرانیان به عرب سرزمین از گوربهرام که پاسخی و در

 مررررن خزانررررۀ عجررررم ملررررک همرررره
 

 مرررن خانرررۀخیرررل مانرررده عررررب در 
 (84: همان)                                   

 :استآمده االسرارمخزن همچنین در
 عرررب در منشررین ران عجررم سرروی

 
 شررررن شرررربدیز و اینررررک روز زردۀ 

 (701: 1324، همان)                           
کند و در ایلدگز، او را به عنوان شاه ایران یاد می محمدالدیننظامی در ستایش شمس

 گوید:کند، میهم نامی با پیامبر میمدحی که از پیامبر اکرم)ص( و ایلدگز به سبن 
 یکی خرتم نبروت گشرته ذاترش    
 یکی بررج عررب را ترا ابرد مراه     

 

 یکررری خرررتم ممالرررک برررر حیررراتش    
 یکررری ملرررک عجرررم را از ازل شررراه   

 (18: 1326، همان)                           
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از سلطان مسعود سلجوقی بود که  ۀایلدگز یکی از غالمان ویژ»این در صورتی است که    
(. 769: 11/ج1329رضایی، «)سوی وی به حکومت آذربایجان رسید و لقن اتابکی یافت

پادشاه ایران خواندن حاکمان محلی حوزۀ جغرافیایی آذربایجان و اران، عالوه بر اهمیت 
دهندۀ آشنایی نظامی با دربارها و سلوک حاکمان این حوزه در تاریخ ایران باستان، نشان

 است.آن نواحی بوده
ایران را توصیف  سرزمین ع،متنوّ و مختلف واژگان و مفاهیم با تا استداشته سعی نظامی
 برای باشد، ایران که را، ممکن مهریۀ بهترین و ترینمهم وی با بیان آن که اسکندر کند.

 مقدونیاسکندر تسخیر از پس حتی ایران، تاهمیّ به وارکنایه است،داده قرار روشنک
 کند:زمانه اسکندر استفاده می موردو از مفهوم ملک عجم در است نموده اشاره

 برره رسررم کیرران نیررز پیمرران گرفررت   
 در آن بیعررررت از بهررررر تمکررررین او 

 

 وفررا در دل و مهررر در جرران گرفررت   
بررره ملرررک عجرررم بسرررت کرررابین او  

   )771-770: 1316گنجوی، )نظامی
 کشور،هفت لنق عنوان به ایران که دهد نشان همگان به دارد نظامی همچنین سعی 
 نشان نظامی. کرد تال  اندیشه این داشتننگهزنده راه در باید و بوده جهان بخش ترینمهم
ترین بخش جهان را دشمنانی که موفق به فتح ایران گردیدند، در حقیقت مهم دهد،می

 را اسکندر نظامی روشنک، از اسکندر خواستگاری به عنوان مثال، در  بودندتسخیر کرده
کشور را به درحقیقت اسکندر با فتح ایران است که لقن شاه هفت داند می کشورهفت شاه

 :آورددست می
 کیرران رسررم برره کشررورهفررت شرره
 تخرت  براالی  خورشرید  چرو  برآمد

 

 میرران بررر کمررر چشررمههفررت یکرری 
 سرخت  کررده  کمرر  غالمری  در فلک

 (776: همان)                                  
 یکی از اقامت دارند، گوربهرام که در هفت قصر دختری هفت از امهرکد پیکر،هفت در
 نشان اقلیم،هفت از دختر هفت حضور. بودندآمده او دربار به گانههفت کشورهای از

 باور دهندۀ نشان تر،دقیق صورت به و بهرام دربار در اقلیمهفت نمایندگان حضور دهندۀ
 است: بوده کشورتهف بر ایران پادشاهان و گوربهرام حتسلّ

 وان سررراچه کرره هفررت پیکررر بررود  
 کور  آنگه زهفت جو  نشست

 بلکرره ارتنررگ هفررت کشررور بررود... 
 کآمد آن هفت کیمیا  بره دسرت  

 (134: 1317)نظامی گنجوی،         
 

 اقلریم چون ز کشور خدای هفرت 
 از جهررران دل بررره شرررادمانی داد 

 

 هفررت لعبررت سررتد چررو دُر یترریم   
 دداد عرریش خررو  و جرروانی دا  

 (137)همان:                               
 اقلیم معرفی شده است. گور به عنوان پادشاه و صاحن هفتدر ابیات فو ، بهرام



 306 سرزمین ایران در اندیشه و آثار.../ 

 وی، بودن الیق و بزرگی در و پادشاه بوسزمین خطاب در و پیکرهفت در 
 سراید:می گنجوینظامی
 داننررد سرررت در کرره سررعادت آن ز

 آبررررادان تررررو از کشررررور پنجمررررین
 

 خواننررررد کشررررورتهفررررت مقبررررل 
 شررادان دگررر کشررور شررش تررو وز

 (31: )همان                                     
 آذربایجان که پنجم اقلیم و استشده خطاب کشورهفت مقبل ارسالن،کرپ جا،این در
 کنند.او افتخار می وجود به دیگر، اقلیم شش و آمده حساب به او اقلیم باشد،
 به خسرو از نمایاند،می شیرین به را خسرو تصویر شاپور که زمانی در و ینخسرووشیر در
 :شودمی یاد است، کشورهفت پادشاه همان که کشورهفت آفتاب عنوان

 گروهر پراکیزه  صرورت  این هست که
 

 کشرررررورهفرررررت آفتررررراب نشررررران 
 (62: 1326،همان)                          

 
شود، نظامی از زبان بدل میمابین خسرو و شیرین ردوهایی که گووها و گفتیا در پاسخ

 اقلیم معرفی می کند:شیرین، خسرو را مالک هفت
 مبررادا برری تررو هفررت اقلرریم را نررور  
 هررزارت حاجررت از شرراهی روا برراد

 

 زخررم از دولتررت دور غبررار چشررم  
 هررزارت سررال در شرراهی بقررا برراد   

 (330)همان:                                
کند و او را کشور یاد میشروانشاه نیز از او به عنوان زیبندۀ ملک هفت شاعر در مدح

 داند:ادامه دهندۀ شاهان کیانی می
 تررررررراج ملکررررررران ابررررررروالمظفر
 شروانشررررررره آفتررررررراب سرررررررایه

 

 زیبنررررده ملررررک هفررررت کشررررور 
 کیخسررررررررو کیقبررررررراد پایررررررره 

 (30: 1313،  )همان                       
ارسالن و چه برای ناگون چه به صورت مدح کرپبدین ترتین، نظامی، با انواع گو     
گور و خسروپرویز از آنان به عنوان پادشاهان دادن بزرگی اسکندرمقدونی، بهرامنشان
 است.اقلیم یاد کردهکشور و از ایران به عنوان قلن هفتهفت
 گوجوج ايگاه  ي ون و کوه البرز در انديشة نظامی 0-7

 شمار به ایران سرزمینی هویّت از تاریخ، بخشی رود جیحون و کوه البرز در طول
 هاآن با ارتباط در ایران حماسی و تاریخی التتحوّ از بسیاری آنکه ویژهب  آمدندمی
های باستانی ایران و در متون کهن ایران، برای تعیین کمانگیر در داستانآر  .استبوده

مرز ایران و توران  ،ری پرتاب کردهمرز ایران و توران، از فراز کوه البرز به سمت جیحون تی
(. این دو جایگاه، در طول تاریخ به دو نماد 331: 1397کند)دوستخواه، را مشخد می

به عنوان مثال، البرز به صالبت و استواری معروف   اندسرزمینی ایرانیان تبدیل شده هویّت



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

302 

دوران اساطیری و گشته و هم چنین عبادتگاه و مکانی مقدس برای فرمانروایان ایران در 
 است. حماسی بوده

 نماد یک عنوان به آن تاهمیّ از نشان برده،نام آن از بارچندین گنجوینظامی که البرز
 و صالبت دهندۀنشان گنجوی، عالوه بر آن کهنظامی نظر از البرز کوه. دارد ایران خاص

 خود عمر پایانی گارروز فرمانروایی، مدتی از بعد شاهان، که است شکوه است، عبادتگاهی
 پرداختند:می عبادت به و گهرانده آنجا در را

 از ایرررن روی کیخسررررو و کیقبررراد
 جهرران بررر دگررر شرراه بگهاشررتند    

 

 برره پیررری ز شرراهی نکردنررد یرراد     
 ره کرررررروه البرررررررز برداشررررررتند 

 (731: 1316)نظامی گنجوی،        
 رفته شمار می غربی بهخصوص در مناطق شمالرز همچنین به عنوان مرز ایران بالب

 از نشان که ای از اشعار خمسهنمونه. استبوده مقدس ایرانیان جایگاهی برای درنتیجه
است و نظامی واژۀ  ومجنونلیلی در 1نوفِل ضربۀ قدرت دادننشان در دارد، البرز صالبت

 البرز را با توجه به سابقۀ فرهنگی آن به کار برده است:
 برررر هرررر کررره زدی کدینررره گررررز

 
 تی اگررر چرره بررودی البرررز بشکسرر 

 (112: 1313،همان)                    
 باستانی سرزمین سرحد یا داخل در تاریخ طول در که است رودی آمودریا یا جیحون 

 شمار به توران و ایران مرز فردوسی شاهنامۀ در و ایران اساطیر در و قرارداشته ایران
ران در دوران اه جیحون به عنوان مرز ایبنابراین جایگ  (727: 1326نوبان،)استرفتهمی

 جیحون رود بودنمرزی به گنجوی،است. نظامیبوده یفراوان باستان دارای اهمیّت
 کرده ذکر ایران نقطۀ آخرین و طوالنی مسافت نماد را آن جاها، از برخی در و کردهاشاره
 پیش باشد، جیحون هک ایران مرز تا گوربهرام زمان در چین لشکریان که وقتی مانند است 
 : آمدند

 عهررررد و نباشررررد وفررررا را چینیرررران
 اوج بررره برکشررریده تیرررغ لشرررکری

 

 شرررهد بیررررون و انررردرون زهرنررراک 
 مروج  بره  مروج  رسریده  جیحرون  بره  تا

 (370: 1317گنجوی، نظامی)           
نظامی در زمانی که خاقان چین از ماوراءالنهر که نایبان بهرام در آنجا حکومت   
آید، به نوعی مابین سرزمین اصلی ایران و گهرد و به سمت خراسان مییکردند، ممی

 ملوک تابعه تمایز قائل شده است:  
 سرررتد از نایبررران شررراه بررره قهرررر  
 زآب جیحون گهشت و آمد تیرز 

 

 جملررررررۀ ملررررررک مرررررراوراءالنهر 
 در خراسرررران فکنررررد رسررررتاخیز  

 (177)همان:                                 
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 گيرجنتيجم .3
گنجوی دارد و در اسکندرنامۀ نظامی، نام ایران نمود بیشتری نسبت به سایر آثار نظامی    

این مهم بدان سبن بوده که از سویی وزن اسکندرنامه وزنی حماسی و تقلیدگونه از 
دادن مند نشانخواسته تا با عالقهگنجوی میشاهنامۀ فردوسی است و از سوی دیگر، نظامی

زمین را نزد به خاک ایران و حفظ مرزهای آن، هم جایگاه ایران مقدونی نسبتاسکندر
با توجه به روایاتی که از دارا و  ،به ایرانرا دهد و هم هجوم اسکندر بیگانگان مهم جلوه
است پیکر آمدهابیات معروفی که در ابتدای هفت باشد.دارد، توجیه کردهاسکندر  بیان می

به موضوع را گنجوی را دل زمین می نامد، اوج نگاه نظامی و در آن همۀ عالم را تن و ایران
دهد. در ضمن چون این ابیات در صفحات آغازین کتاب سرزمینی ایران نشان می هویّت
است، در همان ابتدا خواننده را با اثری که در آن سرزمین ایران در پیکر سروده شدههفت

 د. کنگیرد، روبرو میبرابر سرزمین بیگانه قرار می
اختالط فرهنگی در ناحیۀ قفقاز، سبن از یاد رفتن مرزهای جغرافیایی و سیاسیِ ایران 

کرد. سرزمینی دوچندان می هویّتگنجوی را در بیان شد که وظیفۀ نظامیپیش از اسالم می
کان در سرتاسر سرزمین زمانۀ نظامی، مصادف با عدم یکپارچگی ایران و وجود و نفوذ تر

ر منطقۀ آذربایجان و ارّان بود  همچنین نفوذ دستگاه خالفت عباسی در ویژه دایران و ب
ها ها، شاعر را واداشت تا پس از مدتداشت. این ویژگیسرزمین های شرقی همچنان ادامه

سرزمینی و  هویّتاز سرودن شاهنامۀ فردوسی، این بار در سبکی جدید، به بیان مؤلفۀ 
 ز اسالم بپردازد.های ایران پیش اآرزوی بازگشت به مرز

 
 هايادا ت

 مجنون و لیلی داستان در جنگجو های شخصیت از یکی .1
 

 کتابوامم
 البلدان )بخش مربوط بم ايران(مخت ر ةتر م(. 1348ابن فقیه، ابوبکر احمد ابن محمد.)-

 ترجمۀ ح. مسعود. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 انتشارات: تهران .التنجیمۀصناعت الوائل التفهیم(. 1367)بیرونی. احمد ابن محمد ابوریحان، -

 .بابک
 شهروند ملی هویّت نظری چارچوب )ايران در ملی هويّت بويادهاج(. 1399)احمدی، حمید. -

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ: تهران (.محور
-22ان: صد. تهرمجلة آرهوگی و هورج دهخدا«. ایران در شاهنامه(. »1383انوری، حسن.) -
29. 
 و چاپ سازمان: تهران (.قفقاز در فارسی ادب)آار ی ادب ةدانشوام (.1397. )ح انوشه، -

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
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چاپ اول. مشهد: آستان   غراآياج  اهوامم از کيومرث تا کيخسرو.(. 1398بیرمی، حانیه.) -
 نشر(.قدس رضوی )شرکت به

 وشی.فره بهرام دکتر نظر زیر .او تا ميووج نامة از  زوج يسوا؛(. 7736)ابراهیم. پورداوود، -
 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران سوم. چاپ اول. جلد
 دفتر: تهران .زمين ايران تاريخی مرزهاج و آرهوگی گسترة (.1328)همایون، ناصر. تکمیل -

 .فرهنگی هایپژوهش

قهرودی.  مختارپور علیرضا نظر . زیرگوجوجظامین انديشة و هور(. 1399)ثروتیان، بهروز. -
 .همشهری: تهران

 اهوامة ثعالبی در  رح احوال  الطين  (.1397ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد.) -
 ترجمۀ محمود هدایت. تهران: اساطیر. .ايران

تهران: چاپ دهم.  ها و نغمم هاج ايرانی.ترين  رودهاو تا،کهن(. 1397دوستخواه، جلیل.) -
 انتشارات مروارید.

 .یاسمین انتشارات: تهران نخست. چاپ .کسروج مقاالت(. 1372)یحیی. ذکاء، -
جلد. تهران: کتابفروشی 3با تصحیح و تعلیق جواد فاضل. . هفت اقليماحمد. )بی تا(. رازی، امین -

 علی اکبر علمی.
ایران  انتشارات :تهران اول. چاپ ز(.اَران)آلبانياج قفقا و آ ربايجان(. 1360)اهلل. عنایت رضا، -

 .زمین
ج یازدهم، تهران: (. گوجيوم تاريخ ايران)غزنويان و  لجوقيان(. 1329رضایی، عبدالعظیم. ) -

 انتشارات اطلس. 
: ایران تهران. .ناکجاآباد  وجو ست در گوجم پير(. 1327)عبدالحسین. کوب،زرین -

 .سخن انتشارات
کاروند درج در: ؟رکی از کی بم آ ربايجان راه ياآتمت(. 7736کسروی، احمد.) -

. 336-376مقاله و گفتار از احمد کسروی(. به کوشش یحیی ذکاء. صد 29مجموعه )کسروی
 شرکت سهامی کتاب های جیبی: تهران.

: شانزدهم. تهران مول. چاپ ژول تصحیح به. آردو ی  اهوامة(. 1324.)ابوالقاسم فردوسی، -
 .بهزاد
چاپ دوم. تهران: نشر . مرزهاج ايران در دوران تاريخ(. 1378)مهاجرانی(، درّه.)میرحیدری -

 شورای عالی فرهنگ و هنر.
 اال رار مخزن  رح و آثار و احوال (.1324)گنجوی. الیاس بن یوسف.نظامی -

 .تهران دانشگاه انتشارات: زنجانی. تهران برات کوشش به. گوجوجنظامی
با  .کوشش دکتر سعید حمیدیان به .و يرينخسرو (.1326)یوسف.الیاس بن  .گنجوینظامی -

 .نشر قطره: تصحیح و حواشی حسن وحید دستجردی. تهران
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: دستگردی. تهران وحید ارمغان و یادگار . رآوامم(. 1316)بن یوسف. الیاس .گنجوینظامی -
 .ارمغان مطبعۀ

دستگردی.  وحید ارمغان و گاریاد .مجوونوليلی .(1313.)یوسف بن الیاس. گنجوینظامی -
 .علمی مطبوعاتی مؤسسۀ: تهران

 :دستگردی. تهران وحید ارمغان و یادگار .پيکرهفت (.1317.)یوسف بن الیاس .گنجوینظامی -
 .ارمغان مطبعۀ

 .ماه انتشارات: اول. تهران چاپ .زمان بستر در  غراآيايی هاج مکان نام (.1326. )نوبان، م -
 مؤسسۀ: مصفّا. جلدسوم. تهران مظاهر کوشش به.الف  ا مجمع (.1340) خان.هدایت، رضاقلی  -

 .امیرکبیر انتشارات و چاپ
-Doostzadeh, A .(June2008, Updated2009). “Politicization of the 

background of Nizami Ganjavi: Attempted de-Iranization of a 

historical Iranian figure by the USSR”. http://www.archive.org 
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combinations. For instance:  

forخانۀ من ی من /  نامۀ او خانه  for نامۀ خودنوشت ی او / زندگینامه  for ی خودنوشتنامهزندگی    
 −Combinations like ی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا زمینه بررس   are written as  ،زمینۀ بررسی
 پیشینۀ تحقیق، رابطۀ خدا.
 

−In case of ambiguity, use “  ّ ”. For instance: علی، عِلّی/ مبین، مبیّن 

−Use half space in due cases. For instance: «رودمی»  for «می رود» , 

«استنوشته»  for «است نوشته» «بردنکاربه» ,   for «شناسیباستان» , «کار بردن به»  for « باستان

«شناسی «ایجامه» ,  for  «جامه ای» , etc.  

−Plural-making  «ها» , verb suffixes, and word with more than one part 

must be half-spaced. 

−Full stop mark must be put within quotation marks before references 

and in direct quotations. For instance:  

ری  است. شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصعبداللطیف طسوجی تبریزی، از فضالی عهد فتحعلی
شن است، همین ترجمۀ هزارویکاین شخد مردی فاضل بوده و تنها اثری که از او به جا مانده»

ار، )به« است.محمدشاه قاجار، ترجمه کردهاست که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا، برادر 
7737/3 :368)  

 



 

 

 

Conference articles 

−Author’s information. (Date). Title. {.در}  Conference title, Conference 

place, Conference date. 

(. ت ثیر1394دالمن، اعظم و ایمانی، حسین و سپهری، حوریّه. ) -  DEHP  ،از بر بلوغ آزمایشگاهی
انس سراسری شده در چهاردهمین کنفرهای نابالغ مو . پوستر ارائهسرگیری میوز و تکوین اووسایت

شناسی، گیالنزیست . 
 

Articles from theses:  

−Author’s information. (Date). Title. {در}  Thesis’ title, {ویراستۀ}  

Editor’s name, First page number _ Last page number. Publisher: 

place of publication. 

 

Scientific reports: 

−Author’s information. (Date). Report title. {پژوهشی گزار  طرح}  . 
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Internet references: 
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بیر.. تهران: امیرکامثال و حکمب(. 1322دهخدا، علی اکبر. ) -  
 

−Anonymous books  
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Articles 

−Author’s surname, Author’s first name. (Date). “Title”. Journal. Volume, Number, Page.  

Articles with more than one author: 

Author’s surname, author’s name "و" author’s surname, author’s first 

name "و" author’s surname, author’s first name. (Date). “Title”. 

Journal. Volume, Number, Page. 

 

Electronic articles 

−Authors’ information. (Date). Title. Journal’s title and volume number, 

Number }  .ش  for Persian, and no. for English{.  Access date within 

parenthesis (دسترسی در تاریخ) . Electronic address. 

ای و انهافزارهای کتابخزیابی اطّالعات بهینه در نرمهای با(. طرّاحی سیستم1328گزنی، علی.) -
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Editor’s name, First page number _ Last page number. Publisher: 

place of publication. 
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ن المللی راسری و اوّلین کنفرانس بیتاالب انزلی. در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس س

گیالن. گیالن: دانشگاه 34-73زیست شناسی ایران، ویراستۀ ریحانۀ سریری،  . 
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6. Charts, graphs, and illustrations appear, preferably, within the text, 

next to the explanations.  

7. Articles structure: 

First page: title, name of author(s), abstract, and keywords. 

−Title: Should be short and precise, giving a clear expression of the 

subject. 

−Name of the author(s) appears under the title, on the left side; the 
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