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 مجلّة مطالعات ايرانی
 )تاريخ، زبان و ادبيّات( 

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
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( 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

 

 دبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان: دانشکدۀ اصاحم امتياز

 : دکتر عنایت اهلل شریف پورمدير مسئول

 : دکتر شمس الدّین نجمی ردبير

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمدير داخلی

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

Rzeszow. 
 ایفرنیکال یالتیا کتابخانه ۀبازنشست دساالرستادیام محمود دکتر. 7   
 دکتر اللهیار خلعتبری: استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.4   
 گاه شهید باهنر کرماندکتر محمّدرضا صرفی: استاد زبان و ادبیّات فارسی دانش .9   
 پور: دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.دکتر عنایت اهلل شریف7   
 . دکتر سیّد محمّد طیبی: دانشیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان3   
 های باستانی دانشگاه شهید باهنر کرماندکتر محمّد مطلّبی: استادیار فرهنگ و زبان.1   
هررای باسررتانی پژوهشررگاه علرروم انسررانی و  دکتررر حمیررده )مهشررید( میرفخرایرری: اسررتاد فرهنررگ و زبرران .5   

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

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمديرداخلی

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

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

، دانشررگاه شررهید برراهنر کرمرران، دانشررکده ادبیررات و علرروم   37119-111نشررانی: کرمرران، صررندو  پسررتی  
 انسانی، مجلّۀ مطالعات ایرانی.

Email: rfarhang @uk.ac.ir 

 07471722742تلفن 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
 .به دفتر مجله ارسال فرمایند  http://Jis.uk.ac.irنشانی: 
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 اهوماج تدوين مقاالتر

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

 آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند. ،بعد از اعمال

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

هررای باسررتانی ایررران( نوشررته شررود و از ارزش علمرری الزم برخرروردار باشررد،       ن)فرهنررگ، تمرردّن و زبررا  

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.

هنررد مقرراالت رسرریده، نخسررت توسّررح هیرر ت تحریریّرره مررورد بررسرری قرررار خوا       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، یسندگاننو 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  ،1/9 حهصف باالی ۀ)حاشیمجله قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ22باید  حداکثر در  مقاله .2

 Word ۀبرنامرر از استفاده با و  (مترسانتی 9/4راست و چپ ۀو حاشی 19/4صفحه

Bzar=17، متر باشدسانتی 9/0 ها،تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف. 
و منابعی  (صفحه ۀشمار: انتشار سال مؤلّف، خانوادگی نام) به صورت متن در داخل ارجاعات .7

و همکاران، سال  پنجممؤلف 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  -
 (90)همان: 
 ،چهل واژهبیش از های شوند و نقل قولقرار داده »«، داخل گیومه فارسی های مستقیمقولنقل -
 .( درج شود12)با قلم شمارۀ  و متر( از طرف راستسانتیاز متن با تورفتگی )نیم  داصورت به
 (90-49: 1712شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن. : کریمی،نقل قول خالصه یا استنباط -
: 1737، به نقل از منصور، 1537پیاژه ) برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: قولنقل  -
90) 
-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. 9



 

 ها ، ترجیحای در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.و عکسها، نمودارها جدول. 7
 : شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار .3

 کلیدی. هایواژه چکیده و نویسندگان، یا نویسنده نام  مقاله، : عنوانصفحة 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 روش 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 7 تا 7 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: صفحات بعدج
 نگارش 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، روش پژوهش و بیان هدف

 .ود.مقدمه شروع ش1مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد و با عدد 
 و مشخد 2 شمارۀ با است. بحث باید  تحقیق نتایج و هااستدالل تفسیر، تحلیل، شامل: بحث -

را ت بم ها باید از گهاری)شماره .شود تنظیم... و 7-2 ،2-2 ،1-2 صورت به بحث فرعی عناوین
 باشد.( چپ
 .شودمی مشخد 7 شمارۀ با و است بحث و هایافته ۀفشرد ذکر شامل: گيرجنتيجم -
ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نوشتها ، ضمائم، پیشامل ِپیوست :هاياددا ت -

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

 :شوند ارائه زیر صورت
 آهر ت موابع

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

 .ناشر: انتشار محلچاپ. 
. تهران: علمی و پنجم. چاپ هاج رمزج در ادب آار یرمز و دا تان(. 1773پورنامداریان، تقی. ) -

 فرهنگی.



 

کاظم ۀ ترجم (.پژوهشی در  ادو و دين )زرين ة اخ(. 4171). جورججیمز ،فریزر -
 .آگاه:هران. تپنجم. چاپ فیروزمند
 هايی کم دو نويسوده دارند:کتاب
 کتاب نام(. نشر سال). پنجمنام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ  -
 .ناشر: انتشار محلنام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ.   (.پررنگ شود)
علی پارسائیان و ترجمۀ . روش تحقيق کيفی(. 1733مارشال، 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)همکاران. و  پنجمنام 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(. 1737مورگان، 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(. 1733ی اکبر. )دهخدا، عل -
 دانشگاه تهران

 . تهران: امیرکبیر.امثال و حکمب(. 1733دهخدا، 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(. 1721. )ل(یو ل هلی)الف ل  م کيهزارو -

 و شرکا.

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

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

 .ی در تاریخ(. نشانی الکترونیکیبرای انگلیسی{. مقاله )دسترس .no و فارسی
ای و افزارهای کتابخانههای بازیابی اطّالعات بهینه در نرمطرّاحی سیستم .(1735گزنی، علی.) -

: از طریق نشانی. 1719آذر  10.دسترسی در  1-2، ش.17رسانیرسانی. علوم اطّالعاطّالع
http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm   

 لة مجموعم مقاالتمقا
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقاالت، }ویراستۀ{ نام  -

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

 و است سجاوندی عالئم کارگیریبه در ، خصوصایمقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی
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 پرانتزها عالمت ولی شود
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 .باشد داشته فاصله بعدی ماتکل از Space یک ۀواسط به
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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 -

 بیّنمبین، م
 :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»، «تان شناسیباس»به جای « شناسیباستان» مانند
 به «ایجامه»مانند  وحدت/ نکره ی ،«نجین زادگی»به جای « زادگینجین»، «بندی طبقه»جای 
 .شودنوشته...  «ای جامه » جای
 از استفاده اند، باشده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -
 .شوندنوشته جدا صورت به فاصلهنیم
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 (1730احمدی،:  .ن. )دانندمی قصّه به محدود
 خالی از اشتباهات تایپی و امالیی باشد. نمت -
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 به نام خدا

  خن  ردبير

فصلنامۀ مجلۀ دووپنجمین شمارۀ توفیق عنایت فرمود تا بتوانیم سیو سپاس خدای بزرگ را که شکر 

 .ران این نشریه تقدیم کنیممطالعات ایرانی را به دوستدا

ها دانشگاه 55 -51سال تحصیلی  سال اول نیم زمان است با شروعفصلنامه همدوو انتشار این شماره از چاپ 

 .ه استماه گهشتوچهارمین شمارۀ این فصلنامه ششاز تاریخ انتشار سی و و مراکز آموزش عالی

 در حوزۀ مطالعات ایرانی رخ داد، عبارتند از: گهشته در شش ماه مهمی کهرویدادهای 

گهاران دانشگاه در کرمان، پور و همسر ایشان بانو فاخرۀ صبا  بنیان.بزرگداشت شادروان علیرضا افضلی1

 .1751ماه دهم اردیبهشت

 .1751ماه ویکم اردیبهشتبیست ،فردوسیابوالقاسم . بزرگداشت مقام و جایگاه سخنور نامی ایران، 2

 .1751ماه ودوم اردیبهشتداشت روز ملی خلیج فارس  بیست. گرامی7

هشتم و نهم  . برگزاری کارگاه آشنایی با سندخوانی و سندشناسی با همکاری سازمان اسناد ملی کرمان،4

 .1751خرداد 

اعضای محترم هی ت تحریریه که با همکاری و همفکری عالمانۀ خود موجن تقویت  استالزم  اینجا در 

 سپاسگزاری به عمل آید و توفیق همکاران را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت داریم.اند، این فصلنامه شده

 

 با احترام

 الدّين نجمی يّد  مس
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1.Introduction 

The location of Isfahan province in a highway which connects the 

north to the south and the east to the west has created a suitable 

situation for transformation and innovation of art and architecture. 

Naein in Isfahan province is a town located in the desert margin. 

Pakooh region is one of the villages of Naein located in the northwest. 

The ancient site of Shirkooh is in the vicinity of Separo Village 

located 6 kilometers away from the west of it. Due to its strategic 

location, this region has always been suitable for human settlements. 

Among the evidence which represents a Sassanian settlement in 

Shirkooh, one can mention a fortress, a Čahārṭāq (four arches), and 

Soffeh (Terrace platform). It is likely that in the past this region was 
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located near a major communication highway. Hence, the Sassanid 

constructed a fortress on top of Shirkooh (Zardkooh). 

  

2. Methodology 

The method of research in this paper is descriptive-analytical and 

data collection has been established by conducting a field survey and 

studying written documents. Using the second method, all information 

and data related to this paper, including historical texts and 

particularly geographical accounts, have been collected. By 

archaeological survey, architectural structures and cultural materials 

such as wares completely studied and documented. Then both data 

evaluated which made Comparative studies and relative chronology 

possible.  

 
3. Discussion 
By studying the historical texts, we recognize that the state of Fars 

was not only a religious and political center but also officially 

important for the Sassanid dynasty. During the reformation of 

Khosrow I, Iran was divided into four sections. 1. Kust-e-xwarasan, 

northeast part2؛. Kust-e- xwarwaran, Southwest part3 ؛. Kust-e- 

Nimruz, Southeast part; 4. Kust-e- Adurbadgan, northwest part 

(Daryaee, 2009: 21-24).  

 According to some credible historical texts like Šahrestānīhā ī 

Ērānšahr Fars state was located in one of these sections called Kust-e- 

Nimruz. Based on some geographers of the early Islamic Centuries 

like Ibn Hawqel, Abu Abdallah Jayhani, and Istakhri, Fars was one of 

the most extensive states which was divided into five Kura and Naein 

is considered to be a town in Kura of Istakhr. (See also Istakhri, 1907: 

15; Ibn Hawql, 1966: 34; Jayhani, 1998: 111).  

One of the most important evidence to complete the knowledge of 

existing historical sources about the presence of the Sassanid in the 

Central plateau of Iran can be obtained through archaeological studies. 

Although systematic studies haven’t been carried out in this region 

yet, some sporadic archaeological surveys indicate the existence of 

different historical periods, most notably in Shirkooh, a village located 

in the northeastern part of Nain. During this survey, archaeologists 

found a site consisting of a Čahārṭāq, a fortress, and a Soffeh which 

date back to the Sassanid and early Islamic era. The aim of this paper 

is to discuss these three important architectural structures. 
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Čahārṭāq (Four arches) 

Čahārṭāq and fire-temples are among the most important 

archaeological and yet controversial structures of the Sassanian 

architecture. The Čahārṭāq of Shirkooh, located in the central part of 

Naein, can also be placed in this category. In 2002 the building was 

listed as a national property of Iran with the registration no. 7222 and 

after that, it was restored by Shah-Hosseini (Shah-Hosseini, 2002: 

327). The Čahārṭāq of Shirkooh is a square-shaped structure with 

approximate dimensions of 10 meters. Its current height is 12/40 

meters, dome height is 6/10, and the internal height is 6/59 (Namjoo, 

2013: 172). The architectural elements of Čahārṭāq consist of piers, 

arch, squinch, and dome. The interior has no special decoration, but 

remains of plasterwork could be seen in some parts of the squinches. 

Studying wares and plan of the building, we could say that this 

Čahārṭāq dates back to the Sassanid era. The well-known types of 

wares are bowls with smoothed or inverted rims (samples 2 and 3) 

comparable to wares of Chal-e-Tarkhan, Tel Abu-Sharifeh; and jars 

with quartet rounded rims (sample 4) can be compared with wares of 

Farsan (Khosrozadeh, 2014: figs. 83-5). 

 

Shirkooh fortress  

The position of this fortress is in such a way that on top of it the 

Čahārṭāq is visible and on the other hand, the fortress is pretty 

obvious from the center of Čahārṭāq. Thus, these two structures are 

not far from each other. The fortress is constructed in the mountainous 

north of Shirkooh village. The plan of the fortress is almost irregular 

and a steep slope makes it hard to reach. The materials used in the 

construction of the fortress are cobblestones for the walls, mud-brick 

in towers and plaster as the main mortar of the entire building. At the 

interior of the fortress there is a rectangular structure which its 

directions are north-east south-west and somehow overlooking the low 

level of the plain and the village. The dimensions of this rectangular 

structure are 8 × 2 meters (Alian, 2007: 17). Due to unauthorized 

excavations inside the fortress, a piece of plasterwork was found; this 

piece is 16 cm long and 9.5 cm wide and its surface is engraved . 

The type of design, which is likely to be two-dimensional, could 

have been used as part of a plaster pillar or Qarniz (baseboard). It 

should be noted that due to a lot of damages it is not easy to discuss 
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this piece. The side section has two vertical lines with two rows of 

pearls in the shape of laced circles. The main part of the design has 

also two waves motifs One up and the other down. 
Terrace platform of Shirkooh (Soffeh) 

Terrace platform is located at 38 7.33 N, 52 59 24 E (Aliyan, 2007: 

21). It is constructed at the farthest end of the site which connects it to 

the mountain. The main construction material of this Soffeh consists of 

cobblestones of the river. Since this terrace platform is flat and 

elevated, from the top of it the fortress and Čahārṭāq are remarkably 

visible. 

Unfortunately, many unauthorized excavations have been carried out 

the site that can be considered as the most important factor in the 

destruction of the surface of the terrace platform. It should be noted 

that during the survey of Soffeh we haven’t found any cultural 

materials like wares. Overall it can be said that the most significant 

materials used in these structures (Čahārṭāq, fortress and terrace 

platform) are cobblestones and plaster mortar. Mud-brick was only 

used constructing fortification towers, while the plaster widely used 

for decorating and coating the walls of the fortress.  

 

3. Conclusion 

Based on the information obtained from the Muslim geographers 

and historians, Shirkooh region was under the cultural-political 

supervision of Istakhr, known as the northernmost Kura of Fars. The 

mountains of the Shirkooh region are naturally considered as an 

enclosure to cover the site from the world outside. Shirkooh fortress 

was built on top of a relatively steep and impassable mountain placed 

at the northernmost part of the site.  

The plan of the fortress is approximately irregular because of the 

natural shape of the mountain. It is pretty obvious that the most 

important cultural material that exists in most of the sites and plays a 

crucial role in chronology is ware. The comparison of potsherds of 

Shirkooh fortress with samples of Chal-e Tarkhan at the central 

plateau of Iran, Qal'eh Yazdgerd at the west (Kermanshah province), 

Oltan Qalasi at Mugan plain, Hajiabad at Fars, Tureng Tepe at 

Gorgan , Tel Abu-Sharifeh at Iraq, indicates that the cultural materials 

of this site belongs to the Sassanid era. We believe because of the 

existence of a military fortress and a religious complex (Chartaghi) 

both close to a communication highway which connects south to the 
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north and west to the east, Shirkooh must have been a principal site of 

the Sassanid era. Considering that the interior of the fortress is not so 

large, it might have been used as a military or road controlling 

fortress. We hope more archaeological research helps us expand our 

knowledge of the site, especially obtaining an absolute dating through 

interdisciplinary studies. 

 

Key words: Sassanid, Shirkooh, Naein, Archaeology, ware. 
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751تابستان و بهار، پنجمو  سیشمارۀ  ،هجدهمسال 
 

 مطالعات در نو اجنشانم ن،يينا رکوهي  یِادماني محوطم
  یابیارز) رانيا جمرکز آالت ی ا ان دوران 
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های باستانی و مواد فرهنگی )سفال، محوطه نظیر شناختیباستان شواهد و تاریخی اول دست متون
 ایالت اداری تقسیمات از هاییآگاهی المیاس یاولیره قررون جغرافریانویسان کتن سکه و ..( و نیز

 در اصفهان استان هایبخش از یکی نائین شهرستان. دهنردمی ما به تاریخی دوران در پارس
 شش در شیرکوه یمحوطه و شهرستان غربشمال کیلومتری سی در پاکوه. است کویر یحاشیه

 منطقه الجیشی،سو  و غرافیاییج موقعیت دلیلِ به. استشده واقع سپرو روستای غرب کیلومتری
 حضور از جمله شواهد. استبوده مختلف هایزمان طول در انسانی استقرارهای گیریشکل مستعد
 تاهمیّ از حاکی که نمود اشاره بنای چهارطاقی آن، و هقلعه، صفّ به توانمی منطقه این در ساسانیان
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 کوه) شیرکوه کوهبر فراز فراز در قلعۀ احداث به در آن این محل اقدام ساسانیان داشته است که
تحلیلی بوده و گردآوری  -روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی. اندهکرد در آن (زرد

آمده دستهای( انجام گرفته است. آثار بخانهاطالعات آن نیز به دو شیوۀ میدانی و اسنادی )کتاب
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 ۀشامل محوطه، قلعه و مکان مههبی آن )چهارطاقی(  نشان از اهمیت حضور ساسانیان در حوز
آمده از دستههای بشده روی سفالجغرافیایی فالت مرکزی داشته و مطالعات تطبیقی انجام

های این محوطه با آن داشته و سفال ایای و فرامنطقهبررسی، نشان از ارتباط درون منطقه
قاالسی دشت مغان، یزدگرد، اولتانهای مختلفی از مناطق ایران و انیران نظیر قلعهمحوطه
 تپه، میاناب شوشتر و تل ابوشریفه دارد.تورنگ

 
 .سفال ،شناسیباستان ن،ینائ رکوه،یش ،یساسان کليدج:هاج هواژ
 
 مممقدّ .9
راه ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شر ، باعث بستر شاهان در قرارگیری استان اصفه     

 از است. شهرستان نائین یکیهنری یا معماری بوده ۀمناسبی جهت نوآوری در زمین
از  یکی پاکوه است. منطقۀشدهواقع کویرحاشیه در و اصفهان استان تابع هایبخش
 این دیگر است. نامن قرار گرفتهغرب نائیو در شمال نائین شهرستان حومه هایدهستان
محوطۀ باستانی شیرکوه در محدودۀ روستای سپرو و در شش . است «سِپرو»  آبادی

 چندان بلندی لحا  روستا از این جنوبی است. ارتفاعاتکیلومتری غرب آن قرار گرفته
 شتندانگاه پوشیده و استتار جهت طبیعی حصاری ساختاری، لحا  به اما نیستند توجهقابل
 شود. می محسوب از نظرها محوطه
تحلیلی و گردآوری اطالعات آن نیز به  -روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی     

است. در روش اسنادی تمامی ای( صورت گرفتهمیدانی و اسنادی )کتابخانه ۀدو شیو
نویسان ویژه کتن جغرافیابوط به حوزه شامل متون تاریخی بههای مراطالعات و داده

شناختی نیز ضمن بازدید از محوطه نسبت به آوری شده است. در مطالعه میدانی باستانجمع
مستندنگاری آثار بنایی و مواد فرهنگی نظیر سفال اقدام و در واقع مطالعه توصیفی 

های به دست آمده از طریق پس از آن داده  صورت کامل در این مرحله انجام گرفتهب
در این روش با استفاده از  .شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتباستان مطالعات اسنادی و

مطالعات تطبیقی و مقایسۀ نسبت به گاهنگاری نسبی بنایی و مواد فرهنگی نظیر سفال از 
 شناختی و تطبیقی انجام شد. طریق مطالعات سبک

اتمه نیز نسبت به ساسانی را نشان داد. در خ ۀق آثار به دورآمده تعلّدستهاولیۀ ب نتیجۀ  
ساسانی و ارتباط  ۀهای قبلی ما در ارتباط با دورآمده با توجه به آگاهیدستهتحلیل نتایج ب

 صورت مبسوط به آن خواهیم پرداخت. آن با فالت مرکزی انجام پهیرفت که در ادامه به
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 . بيان مسئلم 9-9
 است.  اینفارس بوده یالتا جزء اسالم دوران قبل از  و منطقۀ شیرکوه در نایین شهر   

 یزد مرکزآن که بود اصطخر ،هاخوره ترینوسیع از شد  یکیمی تقسیم خوره پنج به ایالت
شیرکوه نیز جزئی از ایالت  ۀبه اینکه منطق است. باتوجه بوده نایین آن شهر ترینمهم و

است. با م نشدهاصطخر بوده، مت سفانه تاکنون مطالعۀ دقیقی راجع به دورۀ ساسانی آن انجا
عنوان یکی از توان از شیرکوه بهشناختی و نوشتاری میتوجه به مدار  باستان

 های ساسانی شر  اصفهان  یاد کرد.ترین محوطهشاخد
 پژوهش . پيشيوة9-0

آمده از گزارش کوتاه هیئت دستجز اطالعات محدود بهدربارۀ این منطقه به   
شناسی و مطالعات زمین»م. منطقه را تحت عنوان  1579آلمانی که در سال  شناسیزمین
بررسی کردند، اطالعات دیگری در دست نیست  «شناسی شمال نائینسنگ

(davodzadeh, 1972) شمسی علمدار حاجی محمد علیان منطقۀ شیرکوه  1717  در سال
ه و قلعه را معرفی کرد ارطاقی، صفّنایین را بررسی و محوطۀ بزرگ ساسانی شامل چه

 آثار و فرهنگی مواد ،1759 سال در محوطه از دوباره دربازدید (1717)حاجی محمدعلیان،
 قرار تحلیل و ارزیابی مورد نگارندگان دست به شیرکوه محوطه از ماندهباقی معماری
  .گرفت
 . ترورت پژوهش9-3

باتوجه به اینکه در حدفاصل فالت مرکزی،  ت دورۀ ساسانی در استان اصفهان،اهمیّ رغمبه 
اسانی در این منطقه وجود مراکز مهم س ۀ، تحقیق جامعی دربارقراردادفارس و غرب ایران 

تواند تا حد زیادی می نائین ۀشناسی دورۀ ساسانی در منطقاست. در  باستانانجام نگرفته
ی مهم ساسانیان در این ها و مراکز شهرگیری محوطهو کیف شکل به شناخت ما از کمّ

منطقه کمک کند. از طرف دیگر با توجه به قرارگیری این منطقه بین مناطق مهم فرهنگی و 
ی مواد شناسگونهو  مطالعه بامراکز حکومتی ساسانیان یعنی فالت مرکزی و فارس، 

های فرهنگی بین این کنشتوان به میزان برهماز این محوطه می آمدهدستبهفرهنگی 
 طق پی برد.منا
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 بحث و برر ی. 0

 ت  غراآيايی قلمرو پژوهشموقعيّ 0-9 
نام دیگر این آبادی  1است که سِپرو های حومۀ شهرستان نائینیکی از دهستان شیرکوه 

 77دقیقه طول جغرافیایی و  1درجه و  97است. این آبادی در مختصات جغرافیایی طول 

غربی شهرستان نائین قرار دارد کیلومتری شمال 70دقیقه عرض جغرافیایی و در  7درجه و 

 (. کوه زرد در شمال باختری و کوه گلی جنوب خاوری آبادی است. آبادی1)شکل 

شده  تلقی سپرو روستای اراضی محدودۀ در 1774 سال به منتشره گزارش اساس بر شیرکوه

 شهر غربیشمال کیلومتری 77 در محوطه ینا(. 7: 1774 ارتش، جغرافیایی فرهنگ) است

اقلیم  .دارد قرار سپرو روستای غرب کیلومتری هفت و شهرستان مرکزی بخش در نائین

های بیابانی است. البته در فصل بهار اعتدال هوا موجن منطقه از نوع معتدل با پوشش استپ

های سالیکشود اما خشهای وحشی در ارتفاعات منطقه میها و گلرویش درختچه

 است.درپی باعث کمبود منابع آبی و به تبع آن خشکی منطقه شدهپی
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 سازمان) است شده مشخد رنگ سفید دایرۀ با محوطه نائین، شیرکوه منطقه هوایی عکس -1 شکل

 (کشور برداری نقشه

 بودج ايالت پار  در دورة  ا انی.  واهد تاريخی تقسيم0-0

 یکی از تاریخی دیگر، مختلف ادوار در و طوراخد، هب ساسانی دورۀ در پارس ایالت
 تاریخی دوران اوایل از آمد، چراکهمی حساب به باستان روزگار در ایران مهم هایایالت
 هایدوره در است. اگرچهبوده مختلف هایتمدن و هاحکومت افول و ظهور شاهد تاکنون
 استانی فارس امروزه وجود این با ولی داده رخ تغییراتی پارس ایالت ثغور و حدود تاریخی
بندرهای  و هرمزگان استان به جنوب از اصفهان، به شمال از که ایران، جنوب در است
شود )غالمی و دیگران، می محدود کرمان به شر  از و خوزستان به غرب از فارس، خلیج
 یک اول، خسرو و اول قباد اصالحات از پیش منابع نوشتاری، گزارش به. (52: 1752
 انوشیروان خسرو زمان در اما بود، شاهنشاهی جنگی نیروهای ۀهم ۀفرماند 2«سپاهبد ایران»
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 که کردند استفاده «سپاهبد چهار»اصطالحات  از آن از پس و تغییر ایران نظامی تقسیمات
ترین بخش وسیع .گرفتند دست به را ایران جنگی نیروهای از بخشی فرماندهی هرکدام
 چهار به را ایران ساسانی، (. شاهنشاهی19: 1752ی کشور بود )دریایی، ساسان ۀاداری دور
 :کرد تقسیم 7کوست
  شر  شمال بخش خراسان، کوست-1
  غرب جنوب بخش خوروران، کوست -2
   شر  جنوب بخش نیمروز، کوست -7
 ایالت (.21-24: 1711دریایی،)( 2غرب)شکلشمالروبادگان، بخشدآکوست-4
 ایالت این .(21-22: 1713 قدیانی،) داشت قرار نیمروز کوست نی دردر زمان ساسا پارس

 ابن همدانی، فقیه ابن اصطخری،. استشدهمی تقسیم 4کوره پنج به اسالم از قبل در دوران
 کورۀ اصطخر، اول»: شمارندمی  ناحیه /کوره پنج دارای را پارس ،جعفر بن قدامه خردادبه،
 کورۀ سابور پنجم( ارجان) کورۀ قباد چهارم جرد،کورۀ داراب سوم اردشیرخوره، دوم
 173: 1730خردادبه، ابن 13: 1735فقیه، ابن 59-102: 1745ن. : اصطخری،) («شاپور)
  (.13: 1735جعفر، ابن

 بهترین، را آن منابع در و است پارس ایالت کورۀ ترینشمالی ،استخر کورۀ
 معرفی اسالمی و ساسانی دوران منابع در پارسیان دارالملک ترینفراخ ترین،قدیمی
. نائین در کورۀ اصطخر قرار (59: 1745 اصطخری، 777: 1771ن. : مقدسی،) اندکرده

 :پردازدمی کوره این نواحی ذکر به خود کتاب در(  .ه4قرن) (. اصطخری7داشت )شکل 
 ئین،نا و میبد کثه،: دارد آدینه مسجد جایگاه باشد، سه اصطخر نواحی بزرگتر یزد ۀناحی
 صاهک طرخیشان، قوین، جارین، ارخمان، جوبرقان، اقلید،سرمق، ابرقو، روذان، بهره،
 بیضا، راذان، سرشک، اذکان، خبر، کلس، هراه، فاتک، مروسف، الصغری، صاهک الکبری،
 رون، کمین، سرواب، فارو ، حمر، کاسکان، حیره، طسوج، رامجرد، ایرج، مائین، هزار،
 .سفلی خمایگان بامان، اسالن، لورگان، سردن، اوسپنجان، ان،سروست کالر، کورد، ارد،
 (53-55: 1745 اصطخری،)

 : نویسدمی چنین استخر کورۀ مورد در خود فارسنامۀ در(  .ه 7قرن) بلخی ابن
 و بزرگ آورد. فهرج و کثه و نایین و میبد چون اعمالش و یزد: از عبارتند کوره این شهرهای 

 خبرز، آباده، و شورستان و گوز دیه و یزدخواست قهستان، و یداناسف کالر، و کورد کوچک،

 وسیرا، فارو  کمه فیروز،کام رون، سرمق، ارجمان، اقلید، ابرقویه، مایین، قالی، و خبر  سروات،

 (.213-259: 1734 بلخی، ابن) مرودشت و اصطخر ابرج، مروست، بوان، هراه، و هاصاهه
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 (272: 1713خانیکی، هار کوست ساسانی )لبافحدود تقسیمات مرزهای چ -2شکل 
 

 
دیار فارس و موقعیت شهر نائین در کورۀ اصطخر که با عالمت دایرۀ قرمز رنگ مشخد  -7شکل 

 (7 نقشۀ1774گردیده است  )لسترنج،

آید این است که دست میبا بررسی منابع نوشتاری آنچه بهتاريخی:  موابع ارزيابی
رکزیت سیاسی و مههبی ساسانیان، یکی از مناطق مهم به لحا  بر مایالت پارس عالوه

آمد. در دوران اصالحات خسروانوشیروان، ایران به چهار بخش اداری نیز به حساب می
بود و در متون شر  واقع شدهتقسسیم شد و ایالت فارس در بخش نیمروز ربع جنوب

است. این ایالت ضوع اشاره شدههای ایرانشهر بدین موتاریخی دستِ اول همانند شهرستان
نویسان قرون های جغرافیاهای این بخش بوده و براساس نوشتهترین ایالتیکی از وسیع
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شده است حوقل، جیهانی به پنج کوره تقسیم مینخستین اسالمی نظیر اصطخری، ابن
( و جملگی 110: 1741جیهانی،   74: 1749،   ابن حوقل59: 1745، )ن. : اصطخری

رات در منابع شهرستان نائین را جزء کورۀ اصطخر فارس به حساب آورند و به کرّ
 گوناگون به این موضوع اشاره شده است.

 ج  يرکوه نائين واختی حضور  ا انيان در موطقم.  واهد با تان0-3

حضور  دربارۀموجود های منابع تاریخی ترین منابع در تکمیل آگاهییکی از مهم   
شناختی شامل بررسی  و کاوش است. هرچند ساسانیان در فالت مرکزی، مطالعات باستان
شناختی باستان اما بررسی ای انجام نشده استدر این منطقه مطالعات روشمند و گسترده

نها آ تریناست که مهمق به ادوار مختلف شدهشده در آن منجر به شناسایی آثاری متعلّانجام
صورت  غربی شهرستان نائینشمال ۀهای حومدر روستای شیرکوه، یکی از دهستان

آن از دورۀ  ۀای متشکل از سه بنای چهارطاقی، قلعه و صفاست. شناسایی محوطهگرفته
ترین آثاری که از منطقۀ پاکوه نائین به دست ساسانی و صدر اسالم است. همچنین قدیمی

. با توجه به موضوع (davodzadeh, 1972: 86)سنگی است به دورۀ فراپارینهآمده مربوط 
 شود.مقاله در ادامه به توصیف این سه بنا پرداخته می

 . چهارطاقی  يرکوه نائين0-3-9
 و هاچهارطاقی ساسانی، دورۀ انگیزبحث حال عین در و شناختیباستان مهم آثار جمله از   

حساب آورد. جمله بهتوان از آنهارطاقی شیرکوه را میچد که دوره هستن این هایآتشکده

 .شوندمی تقسیم مرکن و ساده دسته دو به و دارند گوناگونی بندیدسته هاچهارطاقی

 کهاین بر مبنی شواهدی هیچ و نداهگرفت قرار مکان یک در تنها ،هاچهارطاقی از بعضی

 مشاهده هاآن در غیره و انبار موبدان، ونتسک مثل اندبوده وابسته بناهایی به چهارطاقی

 دیگر ایدسته و نمود بندیدسته ساده چهارطاقی ۀزمر در را هااین توانمی که شودنمی

دارند. از نمونه  نیز الحاقی بناهای و طواف داالن خود اطراف در هاچهارطاقی

 پرداخته آن وصیفت به ادامه در که است، نائین شیرکوه های ساده، چهارطاقیچهارطاقی

 ( این بنا در4)شکل  .استشده نائین واقع مرکزی بخش در شیرکوه شد. چهارطاقی خواهد

 شاهو  شده ثبت ایران آثارملی فهرست در 3222 ثبت شماره به ش.ه 1711 سال ماه بهمن

 .(723: 1711حسینی،  شاه) است دهکر مرمت حسینی آن را
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 برداری کشور(ین )سازمان نقشهموقعیت چهارطاقی شیرکوه نائ -4شکل 

است  متر 40/12 بنا فعلی ارتفاع و متر 10 به نزدیک بنا ابعاد و است شکل مربع بنا پالن

 متر 29/1 تا 95/1 جرزها داخلی ابعاد و متر 90/2 تا 70/2 از جرزها خارجی ابعاد. (9)شکل 

: 1752 نامجو،)  است متر 95/7 آن داخلی فضای و متر 10/7 گنبد ارتفاع است، متغیر

132.) 
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 (723: 1711 حسینی، شاه)نائین  شیرکوه چهارطاقی پالن -9شکل 

 .فصلی جریان دارد ۀرودخان آن پایین در که استگرفته قرار ایتپه روی چهارطاقی 
 از مصالح. است گنبد و ها، فیلپوشقوس جرزها، چهارطاقی شامل، این معماری عناصر
 مختلف هایقسمت در که اشاره کرد گچ مالت و سنگالشه به انتوبنا می در کاررفتهبه
 بازسازی آن گنبد جزبه بنا، چهارپایۀ است  اکنونمشاهده بنا قابل پی با متناسن بنا
 داخل گرفته است. صورت هافیلپوش توسح دایره به مربع پالن تبدیل بنا این در. استشده

 ها،فیلپوش هایاز قسمت برخی در فقح شود،نمی مشاهده خاصی تزئینات چهارطاقی
  (.7کرد )شکل  مشاهده را گچ از بقایایی توانمی

 انسانی هایآسین دچار مسیرهای اصلی، از بودن افتاده دور دلیل به شیرکوه چهارطاقی

این، برگرفته است. عالوه قرار تعرض مورد چیانقاچا  توسح بنا حریم. است شده طبیعی و

 برده بین از را بنا اندود و تسهیل را بنا گنبد ریزش شرایح باران نزوالت نظیر جوی عوامل

 .است
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 شیخی(چهارطاقی شیرکوه نائین )میالد باغ -7شکل 

 پيشوهادج  . گاهوگارج 0-3-0
 از و مختلف هایدوره گاهنگاری انجام در کااتّ قابل مواد از یکی که سفال بر عالوه   

 تعیین هایراه از یکی دیگر نیز شناسی معماریسبک از ادهاست  استف ساسانی دورۀ جمله

 بنا سطح از شده آوریجمع هایسفال و بنا تحلیل و مقایسه با .است بناها گاهنگاری

های سفالی نمود. نمونه معرفی دورۀ ساسانی به مربوط اثری را چهارطاقی این توانمی

 آبادبا نمونۀ از حاجی 1برگشته نمونۀ خارجبا لبۀ ساده تخت به منتخن شامل کوزه

(Azarnush, 1994, fig 174: e ،)با  7و  2های با لبۀ ساده تخت یا گرد نمونه کاسه
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با نمونۀ از بررسی  4گرد چهاربر نمونۀ با لبۀ  ترخان، تل ابوشریفه، کوزههای از چالنمونه

 (. پالن5و  1، 3( قابل مقایسه هستند )شکل 17-9 : شکل1757)خسروزاده،  فارسان منطقه

 ساسانی ۀدور هایچهارطاقی بیشتر با که است باز درگاه چهار با ساده چهارطاقی نوع از بنا

(، چهارتا  79: 1731ر، )گدا چهارطاقی جره های استان فارسایران نظیر چهارطاقی

 فرقانی نظیر چهارطاقی کوشک های استان ایالم(، چهارطاقی119: 1752)نامجو،  مرودشت

(، 405: 1794)اولریش،  نظیر چهارطاقی نخلک اصفهان (، استان101: 1754)درویشی بان، 

: 1714)آزاد،  (، استان مرکزی نظیر چهار طاقی برزو119: 1714)پیرنیا،  چهارطاقی نیاسر

 مقایسه ( قابل255)همان:  نظیر چهارطاقی خیرآباد ( و استان کهگیلویه و بویراحمد232

 (. 10است )شکل 

              
-منتخبی از نمونه -1شیخی( شکل های ساسانی شیرکوه نائین )میالد باغسفالمنتخبی از طرح -3شکل 

 شیخی(های سفالی چهارطاقی شیرکوه نائین )میالد باغ

 شیخی(های شیرکوه نائین )میالد باغجدول مشخصات منخبی از سفال -5شکل 
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 مر ع
مکان 
  دهمقايسم

 دوره

نهوع   وصيفاتت
، قطعم، نوع  هاخت 
پخههههت، رنهههه   
خميههره،  ههاموت،  
تزئيوهات، پو هش و   
پرداخهههت  هههط  
 درونی و بيرونی

  ماره

Azarnu

sh 1994, 

fig174: e 

 ساسانی حاجی آباد

ساز، کافی، لبه، چرخ
نخودی، شن و ماسه، 

 فاقد پوشش گلی

1 

Adams 

1970, Fig 

6:  z 

 ساسانی ابوشریفه

ساز، کافی، لبه، چرخ
ودی، شن و ماسه نخ

 پوشش گلی غلیظ

2 

Adams 

1970, Fig 

6:  z 

Kleiss 

1987, Abb 

5:15 

فر و محمدی
طهماسبی، 
: 1شکل  1757

ss189 

ابوشریفه، 
چال ترخان، 
 قلعه سیرم شاه

 ساسانی

ساز، کافی، لبه، چرخ
نخودی، شن و ماسه، 

 فاقد پوشش گلی

7 

خسروزاده، 
-9شکل1757
17 

 ساسانی فارسان

ساز، کافی، لبه، چرخ
نخودی، ماسه، فاقد 

 پوشش گلی

4 

Adams 

1970, Fig 

6: ag 

 ساسانی ابوشریفه

ساز، کافی، لبه، جرخ
نخودی، ماسه و آهک، 
 پوشش گلی غلیظ

9 

خسروزاده، 
1757 :7-17 

 ساسانی فارسان
ساز، کافی، لبه، چرخ

نخودی مایل به 
7 
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ای، ماسه و شن قهوه
 ریز، فاقد پوشش گلی

، خانیکیلباف
1713 :2-1 

 ساسانی بندیان درگز

ساز، کافی، لبه، چرخ
-نخودی مایل به قهوه

ای، ماسه و سنگ، فاقد 
 پوشش گلی

3 

فر محمدی
و طهماسبی، 

 11شکل  1757
ss72 

 ساسانی قلعه سیرم شاه

ساز، کافی، لبه، چرخ
نخودی، شن و ماسه، 
 پوشش گلی غلیظ

1 
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 شیخی(میالد باغ) گروههم بناهای با ئینشیرکوه نا چهارطاقی پالن ۀمقایس -10شکل 

  يرکوه نائين ة. قلع0-3-3
 ایجلگه هایقلعه -1: شوندمی تقسیم دوگونه به قرارگیری موقعیت حسن بر هالعهق 
شیرکوه نائین را مثال  ۀتوان قلعکوهستانی می هایقلعهکوهستانی. از  هایقلعه -2( دشتی)
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است. موقعیت قرارگیری قلعه شیرکوه گهر ساخته شدهی کوهی نسبتای سختزد که بر باال
شود ای است که از قلعۀ شیرکوه، چهارطاقی و از مرکز چهارطاقی قلعه مشاهده میگونهبه

 (.11ها وجود ندارد )شکلی زیادی بین آنو فاصله
 است، هماهنگ آن شکل  با که شده بنا کوهی باالی شیرکوه، روستای شمال در بنا

 و دارای سخت آن به دسترسی مسیر کهایگونهبه م بوده،تقریبای نامنظّ قلعه شکل و پالن

 قسمت در فقح و است شده تخرین زیاد حدی تا قلعه دور تا دور حصار است  تندی شین

 سنگاستفاده قلعه قلوه مورد مصالح است. برجا پا سالم و سرتاسری آن نسبتای حصار شمالی،

 مشاهده شکل مستطیل بنایی قلعه داخل در است. گچ مالت و هاخشت در برج در دیوار،

 است. روستا و دشت پایین سطح بر مشرف و غربجنوب-شر شمال آن جهت که شودمی

 (.12( )شکل13: 1717است )علیان،  متر 1×2 شکلبنای مستطیل ابعاد این

 یناتتزئ دارد. قرار قرینه شکل به ورودی دو مرکزی بنای جنوبی و شمالی ضلع در 

 تا و مرغی )خاگی(شکلتخم طا  آن از گچ است. بنای مرکزی داخلی و بیرونی دیوارۀ

 به طاقچه عدد دو نیز آن شمالی قسمت و در مکان این داخل است. شده تخرین زیادی حد

 یک از بقایایی بنا غربی حصار در. شودمیدیده شکل مستطیلی مقطع با هم، قرینۀ صورت

 اثر بر قلعه مرکزی بنای از بیرون در دارد. وجود نیز شکل لیمستطی مقطع با تیردان

 چینی دیوار نوع سه که رسدمی نظرغیرمجاز عوامل انسانی و عوامل طبیعی به هایحفاری

 مالت و رنگ قرمز آجر با دیواری .7 خشتی دیوار.2 قلعه سنگی دیوار .1: باشد مشخد

 چهارطاقی مرکز از که ای استگونههب قلعه گونه که در پیش گفتیم موقعیتهمان. گچ

 (.14و  17شود )شکل دیده می قلعه
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 (کشور بردارینقشه سازمان)نقشۀ موقعیت قلعه شیرکوه نائین  -11شکل 

 
 (1717علیان، ی شیرکوه نائین )پالن بنای مرکزی قلعه -12شکل 



 24 ...نو اینشانه ن،یینا رکوهیش یِادمانی محوطه/ 

 

 شیخی(قلعۀ شیرکوه نائین )میالد باغ -17شکل 
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 شیخی(کوه نائین )میالد باغقلعۀ شیر -14شکل 

 قطعه. شد یافت قلعه سطح روی گچبری یک از یقطعه مجاز غیر هایحفاری اثر در
عرض دارد و بر دو سطح دارای نقش است.  مترسانتی 9/5 و متر طولسانتی 17 گچبری
 از بخشی عنوان به آن کاربرد از نشان ،است بعدی دو صورت به احتماالی که نقش نوع
 فراوان آسین جهت به نظر دربارۀ آن اظهار باشد، توانستهمی قرنیز یا گچی ماین ستون
 دو آن بین ما که بوده عمودی خطی کمربند دو دارای آن کناری بخش است. دشوار
 اصلی بخش. است مشاهده قابل شکل اشکی هایدایره با عمودی شکل به مروارید ردیف
 بازسازی. باال است سمت به دیگر و ائینپ سمت به یکی موج ردیف دو دارای نیز نقش
 سطح روی و بوده قالبی طرح رسدمی نظر به امّا است مشکل فراوان آسین دلیلبه نقش
 به نماستون عنوان به چه قرنیز، عنوان به چه موتیف این. است شده اجرا شده صاف گچی
نشد )شکل  یافت آن با مقایسه قابل ۀنمون و استشده ساخته ساسانی گچی هایقالن شکل
19 .) 
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در اطراف قلعه پراکندگی سفال بر سطح قلعه به همراه قطعات بنایی از قبیل مصالح 

معماری و تزیینات وابسته به آن از جمله گچبری قابل مشاهده است، که پس از انجام 

ای، گاهنگاری آن به دوره ساسانی و البته تداوم آن به نظر در صدر اسالم مطالعات مقایسه

 (.11و 13، 17حتمل دانسته شد. )شکل م

 

 
 شیخی(های غیرمجاز )میالد باغقطعه گچ تزیینی یافت شده از سطح قلعه در میان حفاری -19شکل 
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 شیخی(های قلعه شیرکوه نائین )میالد باغمنتخبی از طرح سفال-17شکل
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 یخی(شهای قلعۀ شیرکوه نائین )میالد باغهایی از سفالینهنمونه -13شکل 

 
 هاج  يرکوه نائين )ميالد باغ  يخی( دول مشخ ات موتخبی از  فال -98 کل

 مر ع
مکان 
مقايسم 
  ده

 دوره

نوع قطعم، نوع  هاخت،   توصيفات
پخههت، رنهه  خميههره،  ههاموت،  
تزئيوات، پو ش و پرداخت  هط   

 درونی و بيرونی

  ماره

حیدری و 
ساروخانی،
1759 :
، 741ص
 7ش

Keall 

& keall 

1981, 

fig11-3 

 کاشان

قلعه 
 یزدگرد

 ساسانی
، پوشش ساز، کافی، قرمز، ماسهلبه، چرخ
 گلی غلیظ

1 
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--- --- --- 
ساز، کافی، قرمز، شن لبه و دسته چرخ

 ریز و ماسه، فاقد پوشش گلی
2 

Keall 

& keall 

1981, 

fig14-23 

قلعۀ 
 یزدگرد

 ساسانی
ساز، کافی، قرمز، شن ریز ، لبه، چرخ

 فاقد پوشش گلی
7 

دری و حی
ساروخانی،
1759 :732 ،
 7ش 

 ساسانی کاشان    
ساز، کافی، قرمز، شن و ماسه، لبه، چرخ

 پوشش گلی غلیظ
4 

عالی و 
خسروزاده،
، شکل 1719
77-17 

 ساسانی میاناب
ساز، کافی، قرمز، شن و ماسه ، لبه، چرخ

 فاقد پوشش گلی
9 

 

  يرکوه ةصف 0-3-8  
 قرار شرقی طول 92 95 24 و 71 3. 77 الیشم طول جغرافیایی موقعیت در صفه این

داشت،  کهن سبقۀ زمین، سطح از بلندتر سطحی روی  بنا ساخت (.21: 1717علیان،)دارد 

در خوزستان  «نشانده برده» ۀهخامنشی یا صف «جمشیدتخت» ۀتوان از صفبه عنوان مثال می

 ساخته درشت هایسنگوهقل از و کوه به صلمتّ و محوطه الیهمنتهی در صفه نام برد. این

 چهارطاقی توانمی هصفّ سطح از لند وبنسبتای  هصفّ ارتفاع .است صاف صفه است  سطحشده

انجام شده که  مجاز غیر متعدد هایحفاری هصفّ سطح روی .نمود مشاهده را شیرکوه قلعۀ و

 دموا و آثار گونههیچ میدانی بررسی است. طی یاد شده هصفّ سطح تخرین از عوامل

 (.15دست نیامد )شکل به سطح آن از سفال نظیر فرهنگی
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 شیخی(صفۀ شیرکوه )میالد باغ -15شکل 

 سو  و جغرافیایی موقعیت دلیلِ پاکوه به منطقۀ  وا ی: واهد با تان ارزيابی
است. بوده مختلف هایزمان طول در انسانی استقرارهای گیریشکل الجیشی، مستعد

است که از مرکز آن قلعه و صفه را  عیت قرارگیری به شکلیچهارطاقی از لحا  موق
- ساسانی خود مربع ۀتوان مشاهده نمود. پالن چهارطاقی همانند سایر بناهای دورمی

ست که از ا ایگنبددار، که چهار دهانه وسیع به اطراف دارد و فضای داخلی آن به گونه
ها مباحث متعددی نوع چهارطاقی همۀ جهات قابل مشاهده است. در مورد کارکرد این

های ساسانی های آتشکدهبه عنوان مثال گدار معتقد هست که این بناها ویرانه  مطرح است
های چهارطاقی قابل مشاهده بوده یا میل راهنما هستند که آتش از فاصله دور از میان دهانه

سنگ بر زیر بنای الشه(. گنبد چهارطاقی شیرکوه با استفاده از 37-31: 1739هستند )گدار،
سازی صورت گرفته و این مربع نهاده شده است که برپایی گنبد به کمک فیلپوش یا گوشه

شیوه کلی تا اواخر دورۀ ساسانی در تمامی بناها )همانند چهارطاقی نیاسر کاشان( تقریبای 
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 1759از بنای چهارطاقی در سال  نگارندهشد. طی بازدید میدانی دوباره استفاده می
ها و های فراوانی وجود داشت و با توجه به شکل و نقش آندر اطراف بنا سفال ،خورشیدی

ساسانی قابل  ۀدوره، از نظر گاهنگاری پیشنهادی، به دورهای هممقایسه با دیگر محوطه
نظیر قطعات سفالین و نوع معماری و  ،آمده از قلعهدستانتساب است. شواهد و مدار  به

شده از سطح محوطه، بر ساسانی بودن قدمت قلعه و تداوم استقرار در آن به قطعه گچِ یافت
ترین مصالح مورد استفاده در این تر در صدر اسالم ت کید دارد. شاخداحتمالی ضعیف

الشه با مالت گچ است، از خشت نیز در ساخت بناها )چهارطاقی، قلعه و صفه( سنگ
ه طوره گسترده برای تزئینات و اندود دیوارها است. از گچ بهای قلعه استفاده شدهبرج

 استفاده شده است.
 
 گيرج. نتيجم3
 شیرکوه، حیاتِۀ منطق دهد که اینهای مورخین و جغرافیانویسان نشان میتلفیق نوشته    

های است و براساس نوشتهکرده سپری اصطخر فرهنگی ۀحوز لوای تحت را خود سیاسی
فارس به پنج  ،حوقل، مقدسیاسالمی نظیر اصطخری، ابن نویسان قرون نخستینجغرافیا

فارس بود.  ۀترین کورترین و شمالیشد و کورۀ اصطخر وسیعخوره/ کوره تقسیم می
 ساختاری، لحا  به اما نیستند توجهقابل چندان بلندی لحا  از شیرکوه ۀارتفاعات محوط

 قلعۀ شود.می محسوب نظراز  محوطه داشتننگاه پوشیده و استتار جهت طبیعی حصاری
 سطح بر که است شده ساخته العبورصعن نسبتای کوهی روی شمالی الیهمنتهی در شیرکوه
ترین مواد فرهنگی که در بیشتر دارد. پالن قلعه نسبتای نامنظم است. مهم اشراف دشت
ف در اطرا .توان از آن استفاده نمود سفال استها وجود دارد و در گاهنگاری میمحوطه

های ها با دیگر محوطهآن ۀهای فراوانی پراکنده است که با مقایسقلعۀ شیرکوه سفال
یزدگرد در غرب، اولتان ترخان فالت مرکزی، قلعهاین دوره از قبیل چال ،شدهحفاری

مربوط به دورۀ  ،تل ابوشریفه و تپه گرگانآباد فارس، تورنگقاالسی دشت مغان، حاجی
 قرار کوه به صلمتّ و غرب در شیرکوه ۀصف جنوب، قسمتِ در چهارطاقی .ساسانی است

 ۀدور به بنا سطح از شدهآوریجمع هایسفال و پالن چهارطاقی تحلیل و مقایسه .دارد
محوطه و بنای دینی نزدیک آن و ای به نظر نظارتی، گردد. وجود قلعهساسانی باز می

نشان از  ،  به غرب و جنوب به شمالشر ارتباطی داشتن آن در مسیرقرار ۀواسطویژه بهبه
 به آن شاید از نیست بزرگ چندان قلعه داخلی فضای که این به اهمیت این منطقه دارد. نظر

 از منطقه توپوگرافی وضعیت دلیل به .استشدهاستفاده می راهداری یا و نظامی ۀقلع عنوان
 قلعه ساخت برای مناسبی ها، این منطقه مکانبلندی مانند طبیعی دفاعی عوامل وجود لحا 
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 در آب وجود نظر به که دارد قرار فصلی ۀرودخان شیرکوه چهارطاقی کنار در. است بوده
نگاه مههبی  ۀدهندنشان چهارطاقی، عالوه بر نقش آن در جغرافیای کشاورزی منطقه، کنار

رفته کاردر دین این سلسله دارد. مصالح بهآب بعنوان عنصری اصلی  ساسانیان  به تقدیس
که در مناطق کوهستانی طوریاست بهآورد منطقه بودهدر چهارطاقی بیشتر از مصالح بوم
 اظهار تواننمی هصفّ کاربری مورد در الشه است. مت سفانهنظیر شیرکوه مصالح غالن سنگ

 اثر بر تمامای امروزه که بودهشده ساخته آن روی بناهای احتماالی گهشته در ولی ،کرد نظر
های است. در پایان امید است تا با پژوهششده تخرین طبیعی و انسانی عوامل
ویژه نگاری به زوایای مبهم و تاریک محوطه  و بهشناسی، همچون حفاری و الیهباستان

 ای دست یافت.رشتهتاریخگهاری  دقیق آن از طریق مطالعات میان
 
 هانو تپی

-واکاوی متون تاریخی منبعی در دسترس نیست، اما  طی گفت ی نام روستا با توجه بهدربارۀ وجه تسمیه .1

های های دور به دلیل وجود سیلگوی شفاهی با قاسمی دهیار این روستا، آنها معتقد هستند  که در گهشته

کردند و نام این روستا بندهایی، جهت جلوگیری از سیل به عنوان سپر ایجاد میمتعدد در مسیر روستا، سیل

 باشد.آن می بر گرفته از

 .(739: 1750سن، کریستین 40: 1731نام داشت )نودلکه، « بزرگ فرمدار»سپهبد کل ایران .2

و به ارمنی کوست « روزکوست نیم»و به زبان پهلوی « کوست نمروز»که صحیح آن « نمروج» کوست .3

کند. در دوره ساسانی هر کوست به را ارائه می ساسانی است، شرح دقیقی از ایالت ایران در دوره» نِمرُگ»

شد، البته تناقض هایی در طرح این چهار کوست وجود دارد. موسی خورنی محل چند استان تقسیم می

و  فارس و سیستان را در کوست نیمروز آورده است در حالی که ثعالبی محل سیستان را در کوست خراسان

کوست نیمروز را  (. مارکوارت51: 1752محل فارس را درکوست نیمروز آورده است. )غالمی و دیگران، 

 توران کرمان، سپاهان، خوزستان، پارس،: »از عبارتند کوست این شهرهای جمله داند. ازاستان می 15شامل 

 دیرین، اردشیر، پنیات هگر، میشان، بلستان،زا سگستان، وشت، ،(اسبیه) سپیت سرمان، و سند مکران، و

 .(715-720: 1715/ 2 سامی،) «سپال بول، دی ،(الرستان) مزون، خورهرستان ماهیگ، میش

 سرزمینی هر خوره: »نویسدمی خوره باب در حموی، یاقوت از جمله اسالمی، دوره نگاران جغرافی .4

 که باشند داشته ایرودخانه یا شهرستانی یا قصبه یک باید ناگزیر هادیه این بربگیرد، در را دیه چند که است
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 ابن) داندمی استان با برابر را کوره خردادبه ابن اما( 73: 1710 یاقوت،) «شود نهاده خوره همه بر آن نام

 (.9: 1730 خردادبه،
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برر ی تحولی زيستگاهاج انسانی د ت آار ان از دوران (. 1757) .خسروزاده، علیرضا -
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1. Introduction  

Iranians have been one of the pioneers of gardening in the world and 

have developed a special form of garden with the name of Iranian 

Garden. Although the gardens had different and sometimes conflicting 

uses for them, they were often localized for comfort and relaxation. 

An Iranian effort to construct a parody of Paradise/ Ferdows or 

Grantham of Zoroastrianism has given the holy gardens a great value. 

Accordingly, the thought of Garden - Paradise has also had an effect 

on the Iranian worldview in the Islamic religion. The description of 

the Holy Qur'an from Paradise, in many respects, is in accordance 

with Persian Ferdows, as the name of the Avestaan of Ferdows, Roza 

and Rezvan in the Quran also expresses it. Iranians have long been 

interested in buried in gardens; these types of gardens known as 

"Gardens of Gardens" have a special place in the study of Iranian 

garden culture. 

Nowadays, in large cities, where there is no possibility of burials in 

gardens, most Iranians work on trees over the tomb of the dead. Some 

of the great gardens in Iran have such a material and spiritual value 
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that their name has remained in history. Historical gardens of Tabriz, 

Shiraz, Herat, Nishapur and Balkh, Isfahan and Kerman are among the 

archipelago of Paradise. One of these famous gardens in Nishapur is 

Shadyakh, which is the subject of our study here. 

 

2. Methodology   

Although the meaningful relationship between the poems of all 

Iranian poets can be interpreted and explained in relation to nature and 

history around them, the distinctive features of the character of 

Khayyam and his hometown are more obvious than the causal relation 

of man-nature. 

The purpose of this research is to examine the effect of a very 

important part of Khayyam's poetry, which has influenced not only the 

fate of Nishapur, but also politically and culturally in other fateful 

places. To achieve this goal, first, the effect of geography on this 

poet's thoughts is investigated, then, the state and history of .... is 

taken into consideration, and finally, the effect of this atmosphere in 

the formation of Khayyam's poetry is analyzed. 

This essay is targeted by theoretical foundations, because due to its 

specific dependence on the epistemic domain, it is considered to be a 

knowledge-driven aspect; we are, by nature, descriptive-analytical-

comparative. Hence, after explaining the subject, it explains how the 

situation is and the dimensions of it, and tilt to the argumentative basis 

through the matching of elements of the image with the poem of 

Khayyam in a similar subject. This way, of course, is the qualitative 

method of the criterion. The compilation of the information necessary 

to start the research, in the form of a library, and a collection tool, has 

been the index card. The research question is: Has Khayyam used 

Nishapur Gardens in his poetry? And what more are the themes of 

Khayyam as the significance of reflection in the form of poetry? 

 
3. Discussion     
The garden of Shadyakh and its surroundings as a separate gardens 

from Nishapur have, over time, run a very variable role for their 

motherland, sometimes Dar Al Saltanah, sometimes a gardener and an 

agricultural site, and sometimes also a place for the reconstruction of 

the lost identity of Nishapur. 

It happened many times that people who escaped from natural 

disasters, massacres and wounded people and patients and prisoners 
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came from the corners of the ruins of the city to the Shadyakh and 

lived in its beautiful nature and reconstructed the identity of Nishapur, 

and when they realized they could build another Nishapur, Returned 

to the ruins and rebuilt the city. 

Shadyakh has repeatedly served as a mother for Nishapur. The joy 

was like a beautiful paradise, where the innocent person from 

Nishapur was never driven out, he was allowed to take refuge in his 

lap several times. 

The collapse of houses and walls and the great destruction of the ruins 

and ruins of the palace built inShadyakh were once again destroyed by 

an invading people or other founders of other clans, a permanent 

wheel in its life.And every time a Nishapur who survived these 

catastrophes intended to live in joy or herself, he used clay, soil, and 

building materials to build old neighborhoods to build a new 

residence. 

Those of the great emperors of the great poet, who refer to the 

disbelief of the world and the burrowing of masters and crowns and 

palaces, certainly refer to the story of Shadyak which remained in the 

memory of the unconscious Nishapourians. 

The explanation and interpretation of the thoughts of the scholars in 

relation to the environment and the geography of his life can be a key 

to the approach to the elements of his thinking. The question of why 

Khayyam was Khayyam, on the one hand, has its answer in Iranian 

culture, the events of that time, and on the other hand, in the historical 

geography of Nishapur. 

 

4. Conclusion  

The period in which Khayyam lived was one of the most turbulent 

historical periods in Iran, especially Khorasan. In his time, Khorasan 

was still familiar with the memory of Iran's pre-Islamic culture, 

perhaps some still hoped that in the not too distant future, Iran would 

regain its former glory; however, the descent of the tribes of Ghaz, 

Tatar, followed by the Mongols, this Made Dream a tough nightmare 

and created a demagogic and disinterested philosophy of the world 

among the people. The Khorasan era of Khayyam was a scene of 

successive uprisings and destruction, as Khayyam likened this 

continuous cycle to "bombardment on the seas" in one of his quibbles. 

Obviously, in such an environment, the possibility of hope for 

happiness and happiness in it is somewhat overwhelming. Also, 
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external aggression should be accompanied by conflicts among Sunnis 

and Shiites who caused some wars and devastation. The contemporary 

world of Khayyam was the birth of these riots and turbulences. 

According to a study, over the course of his life, 32 emperors and sons 

of various dynasties sat on the throne, many of them consigned to 

conspiracies and drowned or killed. Of these, there were three emirs 

of the Imam of Dalaili of Iraq, Khuzestan and Kerman, 12 Shah of 

Ghaznavids, 2 emirs of the Ziyaran dynasty, 5 Shahs of the Great 

Salajeq, 7 Shah of the Seljukites of Kerman, 1 Shah of 

Khwarazmshahians, 1 Amir of the Dalimians of Persia and 1 The 

Shah was from the Seljuqs of Iraq. 

The study of Khayyam's poetry, given the historical and geographical 

characteristics of his life environment, should first be sought in his 

contemporary world,However, if we can link these poems to a specific 

point, based on this link, all the poems can be adapted to its 

environment and geography, the garden of Shadyakh is a very good 

example that can be matched to any one of Khayyam's poems 

From the continuity with the history of ancient Iran, the riots, the 

transient beauties of nature, and the world's coldness to the Taliban, 

all existed in the form of this garden complex and influenced the 

poetry of the Eastern Philosophers. 

The findings suggest that a large number of Khayyam's poems, 

especially those referring to the destruction of palaces and the death of 

kings and intellectuals, are of course influenced by the history of 

Shadyakh. It shows the poet's influence on his surroundings. The 

cause of the matter must be sought in the state of the hapless and 

mournful history of Shadyakh. 
 

Key words: Shadyakh, Nishapur, Mohammad Abad Garden, 

Khorramak Garden, Khayyam, Khorasan. 
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                                                                               چکيده     

ام زیادی را طبیعی خود در طول تاریخ، حکّ ۀجاذب باغشهر جنوبی نیشابور )شادیاخ( با     
پیش از و  داشته شناسی، تاریخ و پیشینه بسیار قدیمیبنا بر کشفیات باستانجلن کرد و 

اسالمی از سرنوشت آن آگاهی  ۀاست. در اوایل دورنشین بودهاسالم گویا باغستانی شاه
ه شد. طاهریان جا توجّرانی، باز بدانهای ایلین سلسلهچندانی حاصل نیست اما با برآمدن اوّ

را بازگرداندند. پس از سقوط  اشمایگیگرانت شادیاخ کوشیدند و در آبادانی و مرمّ
های بعدی تخرین و دگرباره تعمیر شد طاهری، شادیاخ تخرین شد و باز در دوره دودمان

رانی، در ذهن های آبادی و وی. چنین دورهداشت ادامهو این دور تا ضربه مهلک مغول 
مردمان نیشابور، مثالی از کردار و خصلت جهان و حتی آمدوشد فصول بود و با ت ثر بِدان 

سرگهشت باغشهر را  ،ایبا مطالعات کتابخانه . این جستار در پی آن استبودندکردهخو 
 هد.مورد توصیف و تحلیل قرار د ،در بستر تاریخ نیشابور و ت ثیری که بر خیام گهارده بوده

ها، تشریفات، باغشهر موردنظر ما شاهد جشن و سرورها، سوگدهد نشان می ریختا
من ماهرویان و گاهی مکمن ددان آها بود. گاهی مها و ویرانیها و باالخره آبادانیخدعه

خورد که شاعری بر ربع و اطالل هایش در میان باغ و راغی به چشم میشد و روزی خرابه
 .کندو دمن آن مویه می

 
 .خراسان ام،یخ خرمک، باغ محمدآباد، باغ شابور،ین اخ،یشادهاج کليدج: واژه
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 مقدّمم. 9
اند و شکل خاصی از باغ را با نام باغ ایرانیان یکی از پیشتازان ساخت باغ در جهان بوده 

های مختلف و ها اگرچه برایشان کاربریاند. این باغایرانی ابداع، توسعه و تکامل داده
ادی داشت، اما اغلن محلی برای آسایش و آرامش و تمدد اعصاب و روان گاه متض
است. تالش ایرانی برای ساخت الگویی زمینی از بهشت/فردوس یا شدهشمرده می

 -داده است. برابری اندیشه باغ گروتمان زرتشتی، به باغ قداست و ارزش واالیی می
است. توصیف قرآن ت ثیراتی داشتهبینی ایرانی در دین مبین اسالم نیز بهشت در جهان

که نام کریم از جنت، از بسیاری لحا  با فردوس ایرانی همخوانی و برابری دارد  چنان
اوستایی فردوس، روضه و رضوان در قرآن نیز مبین آن است. ایرانیان از دیرباز عالقه 

اند، معروف «مزارباغ»ها که به ها به خا  سپرده شوند  این نوع از باغداشتند که در باغ
جایگاه خاصی در مطالعه فرهنگ باغ ایرانی دارند. امروزه در شهرهای بزرگ که امکان 

. کارندمیها وجود ندارد، اغلن ایرانیان بر باالی مزار درگهشتگان، درختی تدفین در باغ
 اند که نامشان درت و ارزش مادی و معنوی داشتههای بزرگ ایرانی چنان اهمیّبرخی باغ

، هرات، نیشابور، بلخ، اصفهان و شیرازهای تاریخی تبریز، است. باغتاریخ ماندگار شده
نام ه های بیکی از این باغ و خواهند بودالجزایر بهشت بوده این مجمع ۀکرمان در زمر
 جا موضوع سخن ماست.است که در این 1نیشابور شادیاخ

 لمئبيان مس رح و . 9-9
شعرای ایرانی را در ارتباط با طبیعت و تاریخ  ۀشعار همدار اچه ارتباط معنیاگر

های ممتاز شخصیت خیام و زادگاه توان تفسیر و تبیین کرد، اما ویژگیپیرامونشان می
پژوهش بررسی ت ثیر  نمایاند. هدف از اینطبیعت را بارزتر می –ی انسان عِلّ ۀوی، رابط

سرنوشت نیشابور، بلکه به لحا  سیاسی  قسمت بسیار مهمی از شهر خیام را که نه تنها در
باشد. بدین منظور، ابتدا ت ثیر و فرهنگی در سرنوشت دیگر جاها اثرگهار بوده، می

شود سپس وضعیت و تاریخ باغشهر جنوب های این شاعر بررسی میجغرافیا بر اندیشه
عار خیام تحلیل گیری اشگهرانیم و سرانجام ت ثیر این فضا را در شکلنیشابور را از نظر می

  نماییم.می
 . پيشيوم پژوهش9-0

 محیح زندگی و زادگاه خیام و تاریخ و سرگهشت آن به ۀتاکنون مطالعات زیادی دربار
شهر نیشابور نیز تحقیقاتی صورت  هایتحریر درآمده، عالوه براین درباره باغ ۀرشت

های خراسان در باغ»نوان ای با عاست از جمله: مهرداد قیومی بیدهندی در مقالهپهیرفته
پردازد. مقالۀ مشابهی ها با استناد به تاریخ بیهقی میتک باغبه معرفی تک« تاریخ بیهقی
توسح شهرزاد « های عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقیهای باغکاربری»نیز با عنوان
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ت که پژوهش دیگر در مورد منطقه باستانی شادیاخ اس .استپور به چاپ رسیدهساسان
 از محوطۀ شدهکشف سفالی لوح رمزگشایی»غفارپور با عنوان  لیال شیخی و توسح عباس
عنوان را بهاست  که عناصر تصویری بر روی آنمنتشر شده« نیشابور شادیاخ اسالمی
آمده، تاکنون تحقیقی پیرامون عملهای بهکنند. برابر برسیهای نجومی مطرح مینمادی
است و این امر جمله شادیاخ( و جهان ذهنی خیام صورت نگرفته نیشابور )از هایباغ

  است.مشو  نگارنده در ارائه این مقاله بوده
 . اهميت و ترورت پژوهش9-3

های ادبا و حکما در راستای محیح زیست و جغرافیای زندگی وی، تبیین و تفسیر اندیشه
باشد. این پرسش که چرا  های تفکر آن شخدمایهتواند کلیدی برای رهیافت به بنمی

خیام، خیام شد، از سویی پاسخ خود را در فرهنگ ایرانی، حوادث آن روزگار و از 
جا شادیاخ را سویی دیگر نیز در جغرافیای تاریخی نیشابور آن روزگار دارد که ما در این

کانون آن تاریخ و جغرافیای پرتحول قرار دهیم و کوشش داریم از این نظر به کنه 
 های این فیلسوف پرآوازه نقبی بزنیم.شهاندی
 
 . بحث0
 هاج انسانی. تأثير  غراآيا بر انديشم0-9 

بار توسح موضوع ارتباط کنش انسانی با جغرافیا و طبیعت پیرامون، احتماالی اول
طور مبسوط ت ثیر طبیعت بر انسان را مورد خلدون مطرح گردید. وی در آثارش بهابن

جغرافیای م فردریک راتزل با کتاب 1117(. در سال 125: 1714یی، مطالعه قرارداد )خزا
وی بعدای توسح تنی  ۀرا مطرح ساخت. اید (جبر جغرافیایی« )خود پارادایم»شناسیمردم

سعی کردند مرزهای جبر محیطی را به  . آنانشددانان غربی گسترش دادهچند از جغرافی
ها بر مطالعات جغرافیایی ثالواره راتزل مدتهمه زوایا و ابعاد زندگی انسان بسح دهند. م

 (. 25: 1719سایه افکند )شکوئی، 
نهد، ها میت ثیری را که محیح جغرافیایی بر اندیشه و هنر مردمان و شخصیت

ما اگر در شعر حافظ تشبیهات مداوم  .توان از دیده دور داشتروی نمیهیچبه
گمان باید را بیبینیم، اینیار و دلبر وی می های جسمانیهایی طبیعی را به زیباییزیبایی

ها و ها، باغشهری که با نارنجستان  در محیح جغرافیایی دلکش شیراز جستجو کنیم
های بسیاری را در خود پرورد. تمام دیوان حافظ آکنده سارهای دلکش خود حافظچشمه
 غرافیای طبیعی شیرازاست که وابسته به ج ها، مرغان خوشخوان و ریاحینیهای گلاز نام
توانست به خود انگیز، شعر غنائی چه شکلی میند. در نبود این طبیعت زیبا و دلهست

توان در نمونه اشعار جاهلی عربستان قبل از اسالم یافت. شاعران بگیرد؟ پاسخ را می
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اد، زیبایی یار و دلدار باذو  و پراحساس عربستان آن روزگار، در نبود غفلت بهشت شدّ
های کوچک میان کردند و واحههای سوزان توصیف مید را با طبیعت خشک و بادیهخو

ها را د که زمین سخاوتمند، آنانگاشتنسان جزایری جدامانده از بهشت میصحرا را به
 .است هاییقات سبعه پر از چنین صحنهبود. معلّچون خوان نعمتی در برابرشان گشودههم

 دهد:جزیره را چنین با عشق خویش پیوند مینامهربان شبه طبیعت ،خویش ۀقعنتره در معلّ
شوند، دلم از بیم و خزان می کم خشکدیدم مراتع اطراف ما کمکه میوقتی
سوی دیگری کوچ ، باید بهدانستم که برای یافتن چراگاهی دیگرریخت  زیرا میمیفرو
د خود چنین داد یصال و خی( و در ادامه آن، از خصا112: 1749 معلقات سبع،کنند )
خا  هالکت افکندم نیاز از آرایش را بهبسا شوهران زنانی زیبا و بیگوید: چهسخن می

های اشتران دهان شان چون لفجکه زخمور ساختم  در حالیو در گلگونه خون غوطه
رنگشان بر زمین فروریخت گشوده بود. ابتدا بر آنان ضربتی وارد ساختم و خون شقایق

 (.117)همان: 
ای از شقاوت و سنگدلی و سپس تفاخر بر آن، صرفای پرواضح است که چنین مرحله   
العرب باشد. تشبیه خون تواند برخاسته از جغرافیایی خشن و خشک چون جزیرۀمی
شود. این گل را های شقایق، در فرهنگ ایرانی هم دیده میگناه به گلشده یک بیریخته

دستور افراسیاب اند. زمانی که سر سیاوش را بهیاوشان نامیدهسدر فرهنگ ایرانی به خون
ساوشان نام گرفت )پورداوود، ست که خونرنگیتورانی بریدند، از خون وی گل سرخ

 (. خیام نیز بر مبنای همین اعتقاد، چنین سروده است: 127: 1710

 اسرت زاری بروده در هر دشرتی کره اللره   
 

   

 اسررتبررودهآن اللرره ز خررون شررهریاری   
 

 

 رویرردهررر برررگ بنفشرره کررز زمررین مرری 
 

   

 اسرت است که بر رخ نگاری بودهخالی  
 

 (117: 1773)همایی، 

در هر دو مورد، تشبیه یکسان است، اما موضوع کامالی متفاوت است. در یکی، شاعر به 
 داند، و در دیگری، شاعررا نشانی از شجاعت خویش میبالد و آنگناه میکشتن یک بی

ها، گواه یقگناهی در چند هزار سال پیش است که همین شقاشدن بیاندوهگین از کشته
تنهایی شاید بسنده نباشد  در شده است. ذکر این نمونه، بهدادی هستند که روا داشتهبی

توان در فحوای دست، فراوانند و میسرتاسر ادبیات عرب جاهلی، توصیفاتی از این
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عربی پیش از اسالم و حتی امثال و حکم عرب جاهلی  یهایوانقات و دیگر دمعلّ
دهند. چنینی را پیدا کرد که ت ثیر منفی جغرافیا را بر روح انسان نشان میمواردی این

خشن و خشک مهاجمان مغول و تاتار و غز را  توان روحیۀرست در همین راستا، مید
سوی فالت ایران به سرد و سترون شمالی هر از چندی راهایارزیابی کرد که از صح

گناهان نداشتند و پس از مدتی زیستن در عام بیشدند و سوغاتی جز قتلروانه می
شدند. البته نباید به ت ثیر دوست میهایی آرام و فرهنگتر ایران، انسانجغرافیای معتدل

 مستقیم فرهنگ ایرانی بر آنان چشم بربست.
  . محيم زندگی خيام0-0 
های تاریخی ایران ترین دورهکرد، یکی از پرآشوبدر آن زندگی میای که خیام دوره 
یران پیش است. در زمان وی خراسان هنوز با یاد و خاطره فرهنگ اویژه خراسان بودهو به

ای نه چندان دور، داشتند که در آیندهبسا که برخی هنوز امید میاز اسالم آشنا بود و چه
هدیافت  اما سرازیرشدن اقوام غُز و تاتار و در پی آن اش را بازخواایران شکوه پیشینی
اعتنایی به دنیا غنیمتی و بییا را به کابوسی سخت بدل ساخت و فلسفه دمؤمغوالن، این ر

های ها و تخرینای از آبادانیرا در میان مردم پدید آورد. خراسان عصر خیام، صحنه
خشت زدن به »ش این چرخه مداوم را به که خیام در یکی از رباعیاتپی بود و چناندرپی

کند. بدیهی است که در چنین محیطی امکان امید داشتن به عافیت تشبیه می« روی دریاها
های نماید. همچنین تهاجمخواهی از دامن فلک میو سعادتمندی در آن اندکی زیاده

ها ها و ویرانگریرا نیز که موجن برخی جنگ هامههنهای خارجی، باید کشمکش
 شد، بیافزاییم. 

ها بود. بنا بر یک بررسی، در طول عمر ها و تالطماین آشوب ۀجهان معاصر خیام، زاد   
ها به توطئه اند که بسیاری از آنهای مختلف بر تخت نشستهشاه و امیر از دودمان 72وی 
 و وزستانخ عرا ، دیلمی امرای از امیر سه تعداد، این ای خلع یا کشته شدند. ازو غائله
 هفت بزرگ، سالجقه از شاه پنج زیاریان، دودمان از امیر دو غزنویان، از شاه 12 ،کرمان
 یک و فارس دیلمیان از امیر یک خوارزمشاهیان، از شاه یک کرمان، سلجوقیان از شاه
جایی قدرت سیاسی در دستان این اشخاص، همراه با بودند. جابه عرا  سلجوقیان از شاه

بار رفت. هرگگناه را میها و مردم بیر زیادی بود که گریبان اطرافیان آنتحوالت بسیا
ای ها دستخوش نهن و غارت عدهشدند و بسیار آبادیعام میای به جرم ناکرده قتلعده

ویژه نیشابور، گرفتند و از این قاعده روزگار، گریز و گزیری نبود. خراسان و بهقرار می
تنها بر خیام، توانستند نهدند و پیشامدهای یادشده، نیک میکانون اصلی این تحوالت بو

بلکه بر هر انسان فرهیخته دیگری اثر بگهارند و فهم شعر وی برای دیگر معاصران نیز 
رو، برای شناخت عمیق رباعیات خیام، توانست دشوار و پیچیده باشد. از ایننمی
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و باغشهر شادیاخ،  ردخود مطالعه کها را در پرتو جغرافیای سیاسی معاصر بایستی آنمی
ویرانی، سرسبزی  -وقفه آبادانی مثالواره مناسبی برای جهانی است که خیام از چرخه بی

دهد و بر این ددان در آن داد سخن می ۀبیغول -برگی، خرامشگاه شاهان و ماهرویان بی -
 گوید.آوای مرغان، کوکو میگوید و همتکرار عبث افسوس می

 هاج طبيعیريخ  هر نيشابور و  ا بم. تا0-3 
در فرهنگ و آیین زرتشتی اهمیت خاصی  2اش ابرشهرشهر نیشابور یا به نام پهلوی  

بود. دیگر صورت شهری مقدس درآوردهاین منطقه را به ،زرتشتی ۀداشت. وجود آتشکد
را برای وهوای معتدل آن بود که آنعلت شهرت و برجستگی نام این شهر، آب

ساخت و از طرفی دیگران را برای ضبح و ارکردن تختگاه خراسان مناسن میاختی
انتقال نسل به نسل تجربه کاریزداری، حکایت از عدم  .انگیخت.ف آن برمیتصرّ

گسیختگی کامل در تاریخ آن، تا فتنه غز و مغول داشت. مقدسی ذکر این کاریزها را 
 کرده و گوید:

ها اند... با پایین رفتن از چهار تا هفتاد پله به آنزمین روان در نیشابور کاریزها دارند که در
گردند ها میها در شهر آشکار شده، در کوچهشوند و برخی از آنها آفتابی میرسند و در آبادیمی

 .گرفتکردند، از دجله بغداد پیشی میهای نیشابور را جمع میمانند... کاریز شادیاخ... اگر آب
  (412-411: 1777 مقدسی،)

کاربرده توجه کاریزداری که در نیشابور بهیافته و بسیار جالنتکامل ۀافزون بر سامان
شد ها ت مین میو رودخانه 7سارهاشد، مقداری از آب مصرفی شهر نیز از چشمهمی
ای شده از این منابع با دقت ویژهآب استحصال ۀ(. مجموع49: 1711 یعقوبی، واضح)ابن

شد. نظام آبیاری گرفت که موجن آبادانی شهر و حومه آن میبرداری قرار میمورد بهره
چنان دقت و کارایی بود که در قم کرد، دارای آننیشابور را ت مین می هایدقیقی که باغ

(. و 193: 1731گرفت )باسورث، برداری قرار مینیز بانام نظام آبیاری نیشابور مورد بهره
 رسید:نیز میوصف آب آن تا به تبریز 

 مررن کرره خاقررانیم ار آب نشررابور چشررم    
 

   

 بنگرم صورت سرحبان بره خراسران یرابم      
 

 (251: 1719)خاقانی، 

سامانه کاریزداری و آبیاری هوشمندانه، نیشابور را به شهری خرم و آبادان بدل 
و ایست پهناور، با روستاهای پرمایه که مقدسی گوید: ]نیشابور[ خورهبود. چنانساخته
(. این 452 دوم، بخش همان، ها... و هوایی نیروبخش دارد )مقدسی،ها و قناتآبادی

 کند: جا را با بهشت مقایسه میاست که انوری آنسرسبزی چنان چشمگیر بوده
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 حبّررها شررهر نیشررابور کرره در ملررک خرردای
 

   

 گر بهشتیست همانست و گرنه خود نیسرت   
 

 (971: 1715)انوری، 

شدن پیچید و به لطف واقعو آبادانی شهر، شهرت آن در همه شر  می آبادی در سایۀ
شد. التجاره آن به دورترین نقاط جهان حمل میآن در سر راه ابریشم، کاالها و مال

 دهد: خاقانی در قرن ششم آوازه صنعت و مصنوعات نیشابور در شعر خود بازتاب می

 از جررنس کارگرراه نشررابور و کررار روم   
 

   

 خررراج روم و نشررابور خرروار کرررد    بررر مررن   
 

 (190: 1719)خاقانی، 

از روزگار طاهریان و اوائل قرن سوم، نیشابور پس از بخارا، شهر اصلی خراسان بود و 
شد. در زمان سامانیان، اهمیت شهر نسبت به بخارا تر شمرده میحتی گاهی از آن نیز مهم

های حاکمی یاسی مابین خاندانهای سکامالی واضح بود. این شهر مکانی برای کشمکش
بود. در محتاج و سیمجوریان محسوب شدهزیار، چغانیان، آلبویه، آلمانند سامانیان، آل

کرد. در این را برای آنان ایفا می« پایتخت دوم»چنان نقش زمان غزنویان نیز نیشابور هم
را وناگون آنای از محالت گیی داشت که محلهدوره، نیشابور چنان وسعت و آبادانی

داشتند. اهمیت نیشابور در طا  با شهرهای بزرگی مانند شیراز و امثال آن محسوب میهم
های علوم بدان حد بود از اطراف و پرورش علما و دانشمندانی خبره در هر یک از شاخه

خ تاری»شدند. نویسنده اکناف جهان آن روزگار برای آموزش بدین شهر روانه می
آموخته این شهراند )فروزانفر، برد که دانشسی تنی نام میهزاروچهارصدواز دو« نیشابور
(. نیشابور بدین شکل شهری مجلل و سرسبز و آراسته بود که فتنه غُزان 13 -19: 1749

های خراسان طعمه حریق ساختند و ساکنان روی داد. غزها این شهر را چون سایر آبادی
ها موفق به دستگیری سلطان سنجر نیز شدند. نآ 941را از دم تیغ گهراندند. در سال 

 ،ها شدههای مهاجم، موجن جری شدن آنمقاومت نیشابوریان در برابر موج اول غز
نیشابور بیش از آن بود که  . شکوه و آوازۀکننده بعدی را در پی داشتحمالت ویران

ابوریان توان گردان از آن چشم بپوشند  جنگ و ستیز بسیار سختی درگرفت و نیشبیابان
ساکنین نیشابور  ۀگردان را پیدا نکرده و شهر سقوط کرد. عمدایستادگی در برابر بیابان

صدساله شهر در ظرف چند روز از بین رفت و  عام قرار گرفتند و آبادی چندمورد قتل
حدی بود که از نیشابور هزاران جلد کتاب به آتش سپرده شدند. شدت ضربه غزها به
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سان ققنوسی اساطیری، دگرباره سر از نماند. اما شهر بهانی جز نامی باقیقدیمی و باست
 خاکستر خود برآورد:

را معمور ساخته، قلعه بر دور آن جمعی از ضعفا که ماندند، به شادیاخ انتقال کردند، و آن 
و شهر جایی رسید که به از شهر قدیم شد. کشیدند و این شهر نیز در معموری و فراوانی هر چیز به

اد )محمدمر .ای مترو  گشت که مجامع اهل آن مکامن وحوش و مراتع بهایم گردیدرتبهقدیم به
 (233: 1737، 2بن عبدالرحمان/ 

 . باغشهر  ووب نيشابور0-8
که سلطان مسعود او را بر دار کرد و این باغ  گویندنیز می 7باغ شادیاخ را شادیاخ حسنکی
صادره نمود. بیهقی از باغ بانام باغ شادیاخ حسنکی یاد و اموالش را قبل از اعدام وی م

 (.114و  72: 1711، 1)بیهقی/  4کندمی
یک روز پیش از قتل حسنک، او را در مجلسی که وزیر و اعیان در طارم سرای  

-اع حسنک را بهاسباب و ضی ۀدو قباله نبشته بودند هم و وزارت ساخته بودند درآوردند

یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به کجمله از جهت سلطان و ی
و آن کسان گواهی  بودند بستدن کردهو آن سیم که معیّ آن به طوع و رغبت فروختن

  (272.)همان: نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز
ای خاص، باغستانی بزرگ بود که در دوره شادیاخ و پیرامون آن یک منطقۀ

دوباره نیشابور را  نبلند کردور را در خود جای داد و امکان سرعام نیشابان قتلبازماندگ
ای در سرنوشت فراهم آورد. این منطقه باغستانی عالوه بر این، نقش بسیار گسترده

ها، تصمیمات مهم کشوری، عزل و نصن حکام و امرا و است. جنگنیشابور بازی کرده
گرفت. باغستانی که تناور شادیاخ و پیرامون انجام می درختان ۀها در سایقتل برخی از آن

بود، در پرورش در یک دوره بسیار بحرانی برای شهر خود نقش دایگی را بازی کرده
ذهن لطیف شاعران شهر خود هم نقش زیادی بازی کرد. انوری در وصف محبوب 

 شادیاخی خود چنین گوید:
   دی ز من پرسید معروفی ز معروفان بلخ

 ؟شما پوشیده کی دارم عزیز شادخی از  

 (711: 1715)انوری  به نقل از انجو شیرازی،  

 کند:و یا ابن یمین فریومدی که شادیاخ را به فردوس برین ماننده می
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 ؟یا رب این باغ ارم یا شادیاخ خرم است

 سار زمزم است؟یا رب استخر است آن یا چشمه  
 

 (717)همان: 

گرچه معموالی با  ،ویژه جنوب شرقی این شهربور واقع در ضلع جنوبی و بهنیشا شهرباغ    
رسد. این منطقه بنا شود، اما تاریخ حقیقی آن به پیش از اسالم میبرپایی شادیاخ معرفی می

ج جا تفرّبه آب و هوای مطلوب خود، نشیمنگاه اعیان و اشراف شهر بوده و بزرگان در این
باشد. ت مههبی نیز بودهالم احتمال دارد این منطقه دارای اهمیّاز اس اند. پیشکردهمی

بناء شهر شادیاخ که »است: چنین آورده 920التواریخ و القصد در سال نویسنده مجمل
تر از آن شهر و در خراسان معظم 9استخوانند، نیشابور قدیم شاپور کردهرا نیسابور میآن

بر دست غز خراب شد  ،رحمة اهلل ،مغفور سلطان سنجرنبود، و آبادان بود تا روزگار سلطان 
التواریخ و مجمل« )و خبر حادثه غزان معروفست که آنجا شحنه سلطان سنجر را بکشتند

کیانیان منتسن  یاخ را به پیش از شاپور و به دورۀ(. برخی بنای شاد927: 1711، القصد
هار بلخ، شادیاخ را به فرزند خود نمودن معبد نوبشود لهراسن پس از برپا. گفته میدانندمی

گشتاسپ واگهارده و خود بدانجا رهسپار شده تا مانده روزگار خود را به پرستش سپری 
که نوبهار در رقابت و جایگزینی با صورت احتمال این(. در این295: 1777سازد )حکیم، 

ونق و افول ساخت، ر آید که مسئلۀگیرد. چنین برمیمی تباشد، قوّشادیاخ ساخته شده
 است. هایی سیاسی و مههبی بودهبخت شادیاخ توأم با رقابت

ای از رستا  پشت نشابور بوده که سرو آن در زمان گشتاسن در تواریخ آمده که کشمر قریه
غرس شده و در والیت ترشیز بوده و ترشیز نیز مانند کشمر و کندز از جزای پشت یعنی کاخ 

داشته. نیز در تواریخ است که شاپور بن اردشیر آن شهر را از کاخ نام گشتاسن بوده که شادی
ف پدر بخواست و او مضایقه کرده  الجرم بعد از پدر به خرابی آن شهر شادیاخ که مخفّ

 (172. )همان: شادیکاخ بوده امر فرمود
 .  اديا  از زمان طاهريان بم بعد 0-7 

تا زمان طاهریان، ارزش خود را از شادیاخ احتماالی از سقوط ایران به دست سپاه اسالم 
بود. در اوایل قرن سوم نیشابور در دست عبداهلل بن طاهر بود و سپاهیانش در دست داده

به  ،تدریج اهمیت پیدا کردهدند. همین امر موجن شد شادیاخ بشادیاخ اقامت گزی
: 1750شهر بدل شود )لسترنج،  ترین محلۀات نیشابور و سپس بزرگای از محلّهمحلّ
گوید که در زمان اسکان سپاه عبداهلل بن طاهر در شادیاخ، وی (. یاقوت حموی می411

بود. او خود در شادیاخ سرایی برای خود این منطقه را در مالکیت شخصی خود درآورده
گیرد محل سکونت خود را بر خود شهر اعتالء ببخشد. او برای سازد و تصمیم میمی
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ای مسکونی، عالوه بر سپاهیان، از مردم عادی نیشابور نیز سود تبدیل این بوستان به منطقه
شود. با تصمیم امیر، شادیاخ از باغستان به باغشهر جوید و حتی متوسل به زور میمی

: 1533سازند )حموی، ها میها و کاخجا خانهشود و مردم و بزرگان در آنتبدیل می
های دیگر بود، خانهامیر در آن ساختهای از شادیاخ را که کاخ (. گرداگرد محله709

هایی برای بودند. یقینای راههای خود در بر گرفتهبزرگان و حکام با عمارت و کاخ
سازی اند. این نوع از باغدسترسی آسان سپاهیان و انجام تشریفات در نظر گرفته بوده

 ت. منطقۀمعروف اس« چهارباغ»شود که به نام ای از باغ ایرانی محسوب میشاخصه
 (. 519: 1777بود )حکیم، شده گهارینام «میان»مرکزی باغ امیر با نام خاص 

یا  «آغاز»ای بانام اطالعی در دست نیست که بدانیم آیا در این باغشهر حکومتی منطقه
نامگهاری شده  «پایان»ها بانام ای از این باغاست یا نه  ولی منطقهمترادف آن وجود داشته

توان حدس زد که باغشهر طاهری شادیاخ، به شکل مستطیلی بدین شرح می .3استبوده
اند. پس از اضمحالل بوده که برای آن مدخل یا آغاز، میان و پایان در نظر گرفته بوده

 محلۀ»مان حالت پیشین خود بازگشت. ، شادیاخ به ه295حکومت طاهری در سال 
 آن از بعد و بساخت بساتین و کرد خراب لیث یعقوب بود، طاهر عبداهلل مکان شادیاخ
سال پس از سقوط حکومت فقیه که سی. ابن(201: 1734 ،حاکم نیشابوری) «شد شهر

بیند و اثری از شکوه سابق جا را کشتزارانی میبود، آنآنان از شادیاخ بازدید کرده
ی پس های طاهریان در مدت کوتاهشادیاخ(. تخرین آبادانی واژۀیابد )دهخدا، ذیل نمی

سازد که بافت اجتماعی منطقه، عمومای امرا و بزرگان طاهری شان، روشن میاز نابودی
( در شعری خطاب به امیر محمد بن محمود بن 425 – 730اند. حکیم فرخی )بوده

 کند:ناصرالدین، به اقدامات جنگی او در شادیاخ اشاره می
    مثال ملک چو باغیست پرشکوفه و گل

  تماشا کنان به باغ درآیتو شادمانه   

    ز تاج پادشاهان پر کن حصار شادخ را

 نای ملو  قلعۀ چو شاه شر  ز گنج  
 

 (719: 1745)فرخی، 

 باز جایی گوید:  
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 شاه ملکان میرمحمد که مر اوراست

 (739)همان:  از آمل و از شادخ، تازان سوی ساری  

ترکمانان سلجوقی به نیشابور رفت  طغرل سلطان مسعود غزنوی در تعقین  471در سال 
. (153 - 114: 1711، 7بیهقی/ )بود در این زمان وارد شادیاخ شده و بر تخت آن نشسته

جا برادر طغرل نیز به باغ خرمک وارد شده و مسکن گزیده بود و دو برادر در این
 نشابور هکردند. داوود بهای حاصل از غارت نیشابور مسرور میهمدیگر را از صلّه

 آن در شادیاخ در هم کرد، مُقام جاآن روز چهل و[ طغرل ش،]برادر دیدن به بودشده
 . (153: همان) طغرل را او داد صلتی درم پانصد و. کوشک

مسعود با جالل و شوکت تمام وارد نیشابور شد. اموال و تزئیناتی را که از حسنک 
ند و تشریفات ورود وی با شکوه تمام مقتول بازمانده بود، بر در و دیوار آویخته بود

 سال این شعبان دهم آمد فرود به سعادت و کشید شادیاخ باغ سوی عمل آمد. پسبه
 از حسنک، وزیر آن از همه بودند بیاراسته گوناگون فرشهایبه را شادیاخ بناهای و( 421)
 و تنداش یاد کس آن مانند که بناها آن جهت از بودساخته حسنک که هافرش آن

. پیشاپیش (72 :1همان/ ) دهند گواهی مرا تا نبشتم اینجا در بودند،دیده آنرا که کسانی
ورود سلطان، آثار حضور طغرل را از میان بردند و سعی کردند آن را به حال سابق خود 

 درآورند. 
ن تخت بود تا آدر باغ شادیاخ فرود آمد... و ]ابوالفضل[ سوری ]معتز )صاحن دیوان([ مثال داده

بودند و به درویشان داده و نو بود و فرش صفه جمله پاره کردهمسعودی که طغرل بدان نشسته
بودند بکنده و امیر )مسعود( را این خوش آمد، ت فرموده و آخورها که کردهساخته و بسیار مرمّ

  (105: 5وی را احماد کرد. )همان/ 
دیگری بر آن انداخت. بیهقی از ت نمود و طرح سلطان مسعود دوباره باغشهر را مرمّ

 به و»گوید: شد سخن میدست این سلطان ساختههای شادیاخ که بهها و میدانسرایچه
. خویش خح به کشید( مسعود سلطان)او  هم. نبود میدان و درگاه را شادیاخ نشابور،
: 1 همان/) «هست که هست چنان ها  تامیدان و هاسرایچه چندین و نیکویی بدان سرایی
151). 
. دادمی بار و نشستمی تخت بر باغ میان در «تاج صفّه» نام به ایصفّه بر مسعود امیر
 بار داد، بار و نشست تخت بر است،[ شادیاخ] باغ میان در که تاج، هصفّ در روز دیگر
 و دارانسیاه و. دورجای تا صفه کران از ایستاده غالم بسیار و. بشکوه سخت دادنی
 بیهقی، تاریخ در .(72: همان) ایستاده سوار بسیار صحرا بر و باغ در تا شماربی دارانمرتبه
 روباز جای به بیرون، به صفه. دیگر جای بر مشرف و ارجمند است به مفهوم سکویی صفه
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 در که ایهصفّ. باشدداشته سقف است ممکن و است  مشرف فراخ، ایبسته جای به یا
 از. استداشته باغ محوطه بر یعنی پیرامون، بر مشرف کوییس قطعای بوده، شادیاخ باغ میان
 باالی از شاه تاج که استداشته طاقی صفه این که زد حدس توانمی ،تاج ۀصفّ نامش،
 هایباغ میانی کوشک همانند عمارتی شاید بنابراین،. اندبودهآویخته تخت فراز بر آن

 باغ در تا هصفّ این کنار . از(47: 1713 بیدهندی، قیومی) باشدبوده قاجاری و صفوی
 رسید. بسیارمی باغ در تا و شدمی آغاز -باغ اصلی معبر مثل - درختبی و طویل سطحی
 از و باغ   در تا شماربی دارانمرتبه و دارانسیاه و دورجای تا صفه کران از ایستاده غالم
. (71و  72: 1711، 7 بیهقی/) بایستادند روی دو غالمان درگاه، تا هصفّ پیش از باغ، درون

جا را آنو کرد ت ( مجددای شادیاخ را مرم491ّتا  447الن ارسالن سلجوقی )حکومت از 
ت حکومت خود ساخت. در این زمان باغشهر حکومتی جنوب نیشابور دوباره اهمیّ مقرّ

ششم  داد. در قرنها را نمیپیدا کرد  اما تاریخ پرآشوب خراسان مجال ماندگاری آبادانی
با آنان به  941در  ،از امرای سلطان سنجر ،ید آبهؤطوایف غز خراسان را درنوردیدند و م

ستیز پرداخت. سلطان سنجر اسیر آنان شد ولی مؤید توانست غزها را دفع نماید و بر 
نیشابور طعمه جنگ  994نیشابور و بسیاری دیگر از شهرهای خراسان دست یابد. در سال 

افعیان و علویان شد و شهر و مسلمای باغشهر صدمه فراوانی دید. در مههبی داخلی بین ش
د توانست در برابر آنان ایستادگی کند. شهر به محاصره غزها درآمد اما مؤیّ 997سال 
عام حکمرانی خود دیوار شادیاخ را استحکام بخشید. او بازماندگان قتل د در دورۀمؤیّ
شهر در سر راه کاروانی شر  و غرب، موجن  شدنان را در باغشهر اسکان داد. واقعغز

های تجاری فراوان به شد. نیشابور به سبن ورود و خروج کاروانرشد و تعالی شهر می
(. 501: 1777موسوم شده بود )حکیم،  «داالن مشتر  ممالک شرقیه»یا  «دروازه شر »

به رقابت با خود  شادیاخ پس از توجه مؤید، رو به آبادانی گهاشته و در این دوره باز هم
این دیوار  709د دیوارهای شادیاخ را استوار ساخت  اما در سال پرداخت. مؤیّنیشابور می
هزار ای فرو ریخت و سپس بازسازی شد. دور دیوار شهر در حدود ششلرزهدر اثر زمین

 (. 171: 1731و نهصد گام بود )باسورث، 
شابور داشت، در شادیاخ بود. پنج ف کوتاهی در نیتوقّ 717یاقوت حموی که در سال 
شدن دلیل کشتهها با نیشابوریان جنگ کرده و بهمغول 711سال پس از او، در سال 

جا گرفتند. شهر کامالی بستگان چنگیز توسح اهالی شهر، انتقام بسیار سختی از مردم آن
و گزارش ویران شد و کسی از مردم آن زنده نماند. یاقوت در این زمان در موصل بود. ا

(. 411: 1750اند )لسترنج، ها حتی یک دیوار نیز از شهر به جای برنگهاردهداد که مغول
، در این زمان به خرگاه لشکر مغول تبدیل شده بود و کسی از مانندشتشادیاخ آباد و به

نچنان های شادیاخ آجا مراقبت نماید. ویرانهآن هایمردم محلی بازنمانده بود که از باغ
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تی را داشت که بخش اعظمی از سپاه مغول در خود آن باغ و بخشی دیگر نیز در وسع
و به باغ شادیاخ فرود آمد و لشکر چندان که فرود »گرفتند. جای میهای اطراف آنباغ

(. شادیاخ پس از مغول هم 114: 1711، 7)بیهقی/« آمدند و دیگران گرد بر گرد باغ
باغشهر سلطنتی سابق نبود. در اطراف و اکناف آن آبادانی خود را حفظ کرد ولی دیگر 

هایی وجود داشت که جای چهچهه هزاران و غمزه یار شادخی و کوکبه و جالل قبرستان
عطار نیشابوری  کرده بود. در تاریخ نیشابور مقبرۀشاهان و حاکمان و گردنکشان را پر 

 خند  کنار بر هردر خود شادیاخ و برخی بزرگان ش .(227: 1734 ،حاکم نیشابوری)
امامزاده محرو  نیز به همراه تنی  است. مقبرۀذکر شده (201 ،101 ،54همان: ) شادیاخ

تر بر خیام هم که پیش مقبرۀ 1چند از سادات، در محل باغشهر شادیاخ واقع شده است
منتقل شد.  کنار امامزاده واقع بود، در زمان پهلوی به مکان دیگری در همان نزدیکی

بود، مزار او را روضی سمرقندی که چند سال بعد از وفات خیام به زیارتش رفتهنظامی ع
را در شادیاخ دید و یاد آورد که خیام این 5های امرود و زردآلویمدفون در گلبرگ

اینک شادیاخ (. هم139: 1711عروضی، بود )نظامیگویی کردهزمان حیاتش به وی پیش
در فهرست میراث  10510شناسی بوده و به شماره نهای تاریخی و باستابخشی از محوطه

ای نیز در نزدیکی آن برای نمایش آثار یافت شده است و موزهفرهنگی کشور ثبت شده
 وجود دارد.

  . کاربرد  اديا 0-6
های گوناگونی های ایرانی دارای کاربردیا باغشهر باغشهر شادیاخ، همانند دیگر باغ

ها وجود داشتند. همانند رامش و تی قدیمی در باغسنّ ۀمثابهبه  بود. برخی از این کاربردها
بودند. نشدهبینیگساری و تشریفات درباری و غیره  اما برخی دیگر پیشآرامش و باده
گرفتن ناگهانی حاکم بر فرودست خویش و یا توطئه و خدعه علیه رقبای همانند خشم

مان غزنوی که در این زمان رو به توسعه و های شادیاخ در زسیاسی و دشمنان. کاربرد باغ
 است: آبادانی نهاده بودند، به شرح زیر تفکیک شده

: مراسم اعطای خلعت، برپایی مراسم بار و گستردن خوان، پهیرایی از  يا ی .الف
های خاص به دربار سلطان، خزانه و محل نگهداری اشیای قیمتی ها و شخصیتفرستاده

 ی، تنبیه سران متخاطی سپاه. جال حکومتی متوفّحکومتی، تقسیم اموال ر

 سان دیدن از سپاهیان.  ها:کاربرج نظامی باغ .ب
 نشکیل دیوان.  ها:کاربرج ادارج باغ .پ
 مزار. برگزاری اعیاد مههبی، باغ ها:کاربرج مرهبی باغ .ت
ز بازی و تیراندازی، مراسم شکار، استراحت پس اچوگان ها:کاربرج ورز ی باغ .ث
 شکار. 
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 (. 73: 1757پور، نوشی )ساسانباده ج( کاربرج تفريحی:
است. بیهقی را سپری کردهغزنوی احتماالی آبادترین دوران خود  شادیاخ در دورۀ

است. بنا ای باغ را برای ما نمایانده و اطالعات مفیدی از آن و اطرافش به ما دادهاندازهتا
گاه مناسبی به نام دیوان رسالت در نظر به نوشته وی، در باغ برای دبیران جای

جا و خالی بنشینید که جایگاه دبیران است. و به طارم که گفت روید آن»اند. بودهگرفته
(. برخالف 755 1711، 2)بیهقی/« میان باغ بود بنشستند، که جایگاه دیوان رسالت بود

اند و سکونت نداشته دوران قتل و غارت غزان، دیگر در این دوره افراد بومی بر شادیاخ
 است. شادیاخ کامالی تبدیل به باغشهر حکومتی و سلطنتی شده بوده

 هاج اقمارج  اديا . باغ0-5
در کنار باغ بزرگ شادیاخ که معموالی به امرا و حکام بزرگ اختصاص داشت، دیگر 

ساختند تا قرب و ارج خود را در دستگاه حکومتی بزرگان عماراتی برای خود می
ها یا محالتی قدیمی از نیشابور یا روستاهایی در حاشیه آن بودند و یا یانند. این قسمتبنما
بودند. از ها کوشیدهرا خریداری کرده و در آبادانی آن هابودند که بزرگان آن هاییباغ

: 1734 ،حاکم نیشابوری)های چسبیده به شادیاخ، خولست و جالباد بودند جمله محله
ای بر حاشیه شادیاخ بوده، با ریاض و مدآباد که گویا قبالی دهکده. اما محله مح(201

گونه . آن(201و  101)همان:  استتر بودهها معروفانگیز خود از سایر محلهحیاض دل
های محمدآباد در زمان وی به قیمت بسیار گزافی خرید کند، زمینکه بیهقی حکایت می

 :اندشدهو فروش می
از  واراست، چنانکه یک جفت شادیاخ پیوسته و جایی عزیز هو ب 10محمّدآباد در نشابور دیهی بود 
هزار درم بخریدندی و چون با ه ب که بنشابور و اصفهان و کرمان جرین گویند زمین سادهآن

آنجا سرایی بود و سخت نیکو  سه هزار درم. و استادم را بونصره ب ،بودی ورزیدرخت و کشت
سه جانن باغ. آن سال که از طبرستان باز آمدیم و تابستان مقام افتاد بنشابور، خواست  هبرآورده و ب
د ای و قباله نبشتنده هزار درم بخرید از سه کدخده و ب زمین خرد تا سرای چهار باغ باشد که دیگر

با سیم باید برداشت و  استادم گفت جنسی  من حاضر بودم و چون بها خواستند داد و گواه گرفتند
 (575 - 571: 1711، 7 بیهقی/)... دیگر زر
های معروف محمدآباد، باغ ابوالمظفر برغشی بود. برغشی از وزرای آخر از باغ

از کار  حکومت سامانیان بود. اختالفات داخلی و افول ستاره بخت سامانیان وی را
ا فائق امیر سامانی، از شغل وزارت معزول شد اختالف ب وزارت بازداشت و در نتیجۀ

به باغ خود در محمدآباد  ،(. برغشی دست از کار سیاست شسته974: 1777، 1)بارتولد/ 
جا آن»( و 459: 1711، 2سکونت اختیار کرد. او در زمان بیهقی، پیری زال بود. )بیهقی/ 

کسانی بود که باغی زیبا در  ( بونصر مُشکان استاد بیهقی از دیگر457)همان: « بودی بیشتر
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در باغ قرار داشت و سه سوی آن را  «سرایی سخت نیکو برآورده»محمدآباد داشت. 
دش قصد گوید استاطور که ذکر شد، بیهقی میاند. همانهای دیگر فرا گرفته بودهباغ

نی دلیل گراجانن چهارم باغ خود بخرد و بدان بیفزاید اما بههای دیگری بر داشته زمین
(. بونصر 571: 7بود )همان/ بهای پیشنهادی فروشندگان، از خرید آن منصرف شده

وی به تبدیل باغ خود به  داشت. عالقۀهای دیگری هم در غزنین و بلخ مشکان باغ
داری ایرانی است که ارزش بسیار زیاد ت رایج در فرهنگ باغچهارباغ، ناشی از سنّ

د. پس از درگهشت بونصر مشکان، بوسهل زوزنی بر انفرهنگی و مههبی برایش قائل بوده
جا جای او صاحن دیوان شد. وی سی جرین زمین در جوار باغ بونصر خرید تا در آن

 (. 292: 1باغ و سرای خود را بسازد )همان/ 
دیگر باغی که به جوار شادیاخ بود، خرمک نام داشت. خرمک فعلی در دهستان 

. سکونت طغرل در 11اد بازمانده همان خرمک استقاضی نیشابور، به احتمال زیدرب
شادیاخ و برادرش یناول در خرمک، نشان از آن دارد که این باغ بعد از شادیاخ در درجه 

 است. دوم اهمیت بوده
]ابراهیم اینال[ رسول را بازفرستاد و پیغام داد که، ... و دل قوی باید داشت که آنچه ]تا[ اکنون 

کردند، و امروز ضرورت بود، که ایشان جنگ میمردم بهرسمی از خردهرفت از غارت و بیمی
حال دیگر است و والیت ما را گشت، کس را زهره نباشد که بجنبد. من فردا بشهر خواهم آمد و 
بباغ خرّمک نزول کرد، تا دانسته آید. اعیان نشابور چون این سخنان بشنودند، بیارامیدند و منادی 

حال بازگفتند تا مردم عامّه تسکین یافتند و باغ خرّمک را جامه افگندند و نزل ببازارها برآمد و 
ساختند و استقبال را بسیجیدند ... و بر نیم فرسنگ از شهر ابراهیم پیدا آمد با سواری دویست و 

صد و یک عالمت و جنیبتی دو و تجمّلی دریده و فسرده. چون قوم بدو رسیدند، اسن بداشت، سه
اندازه به گرم کرد و براند و خلق بیت نیکوروی و سخن نیکو گفت و همگان را دلبرنایی سخ
بودند، گریستند که جز محمودیان و مسعودیان را ندیدهتر دزدیده میبودند و پیران کهننظاره رفته

و ابراهیم بباغ خرّمک فرود آمد و بسیار خوردنی و نزل که  خندیدندبر آن تجمّل و کوکبه میو 
  (117: 7. )همان/ رفتندروز به سالم وی میبودند نزدیک وی بردند. و هراختهس

بیهقی گوید که وقتی رسول خلیفه از بغداد به نیشابور آمد، او را در سرای ابوالقاسم 
باغ خزانی همچون  بنابراین ( 907: 1ادیاخ سکنی دادند )همان/ خزانی در نزدیکی ش

اما از این محل دقیق آن  است،مقام بودهسفرای عالیدر خور مک، سرای و عمارتی خرّ
اطالعی در دست نداریم. احتمال دارد که این باغ در محمدآباد، خرمک و یا باغستانی 

 باشد. ها بودهدیگر بوده و یا حتی خود باغی مجزا از آن
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 . تأثير محيم بر خيام 0-8
کنند. تا این تاریخ عنوان می 913تا  411یا  413تاریخ زندگی خیام را معموالی بین 

دست اعراب مسلمان و ترکان، کشمکش اتفاقات زیادی از جمله سقوط خراسان به
های فکری مختلف در محل زندگی خیام ت ثیر نهاده غزنویان و سلجوقیان، درگیری نحله

بود. قتل و غارت اقوام بیابانگرد و قهر طبیعت بر روحیه مردم خراسان و خصوصای 
 242شود. در سال خیز ایران محسوب مینهاد. خراسان از مناطق زلزلهیان ت ثیر مینیشابور
هایی ها شکافها خرد شد و زمینای سخت خراسان و ری را تکان داد که کوهزلزله

 (. 417: 1779شگرف برداشت و خسارات زیادی به مردم وارد آمد )راوندی، 
واحی را تا همدان و حلوان درنوردیده بود یک سال پیش از آن نیز سرمایی سخت این ن

در سال  ،بیهق تاریخ در بیهقی زید بن علی ابوالحسن (. بنا به گفته ظهیرالدین419)همان: 
قابل توجهی به مردم وارد  تیعنی حدود هفده سال قبل از تولد خیام، سرمایی خسارا 400
  آورد.
 و احدی سنه در قحح آن و افتاد برف نوبت هفت و شصت نیشابور در( 400) اربعمایه سنه در
 در قحح این و سرما از رسید آفت را غله که بود سبن این از نیشابور در و افتاد( 401) مایهاربع

 نیشابور در که آمد حساببه چهآن ترسخت آن نواحی و نیشابور در و بود عام عرا  و خراسان
 (139: 1777)ابن فند ،  .ودب خلق کسری و هزار هفت و صد خالیق از بودشده هال 
ها، اعتماد به دنیا را در ها و شورشها، قحح و غالها و حوادث طبیعی و جنگزلزله 

شدن کودکان و ماندگاری کرد. هیچ اعتمادی برای بزرگمی دید مردم نیشابور سست
یش ها و پایداری آبادانی وجود نداشت. دهقانان امید چندانی به درو کِشته خوساختمان

اعتمادی به زندگی، حتی عشق و روابح عاطفی مستحکم نیز نداشتند و در این فضای بی
دیدند، آبادی و خرابی مداوم بهشت زمینی ها میتوانسته است پا بگیرد. جهانی که آننمی

کرد و شادیاخ بود که هر از چندی امیری و سلطانی در آن اعالم حکومت و بزرگی می
هایی که وی درافکنده بود به زیر سم شد و طرحی سرنگون میچندی بعد به دست دیگر

به کرشمه و غنج  «عزیز شادخی»ساری که در آن شد. سایهواردی نابود میستوران تازه
کرد و روبه آهو بچه می»جا گرفت، صباحی دیگر در آنخرامید و شاه در آن جام میمی

خیام به قصرهای مخروبه و  توان گفت که اشاراتبه یقین می «.گرفتآرام می
 توانست باشد. های ویران و مترو ، جایی جز شادیاخ نمیکنگره
    گرفت جام او در جمشید که قصر آن

 گرفت آرام شیر و کرد بچه آهو  
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    عمر همه گرفتی می گور که بهرام

 (207: 1773)همایی،  دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟  

                             *** 

 است نام عالم که را رباط کهنه این

   

  است شام و صبح ابلق آرامگه و  

    است جمشید صد که وامانده ستبزمی

 است بهرام صد گاهتکیه که ستقصری  
*** 

 (209)همان: 

    پهلو زدهمی چرخ با که قصر آن

  رو نهادندی شهان ،آن درگه بر  

    ایفاخته اشکنگره بر که دیدیم

 کوکو کوکو که گفت همی بنشسته  
 

 (207)همان: 

شد و آتشکده آن معروف بود. با نیشابور در گهشته شهر مقدس زرتشتی محسوب می
ورود اسالم، سیمای شهر کامالی دگرگون شد و چند قرن بعد، سپاهیان و والیان مسلمان، 

خود دست به کشتار و تخرین  نوبهبهجای خود را به بیابانگرانی دادند که هر یک 
کردند و زمانی که قصد گرفتند و به تمدن خو میزدند و حکومت را در دست میمی

نفس دیگری از اعما  آسیا پدیدار ها را داشتند، قوم تازهآبادانی و بازسازی مخروبه
لنعل باقبلی نابود و راه پیموده اسالف خود را طابق شد  حکومت قبلی را به همان شیوۀیم

نشین شادیاخی که تاریخ تر از آن، شاهنوردید. در این میان نیشابور و مهماز آغاز درمی
رسید و اینک در نگاه خیام و و گشتاسن می لهراسپبه عصر کیانیان و  شفاهی آن

تلقی  تربزرگتوانست مثالی از جهان کرد، میمعاصرانش تاریخ کامالی متفاوتی را طی می
های تجاری راه ابریشم به نیشابور، که از دوره ساسانی م کاروانآمدوشد مداشود. 

شد. محصوالت کشاورزی شهر به همراه دیگر ، موجن رونق شادیاخ میآغازشده بود
افزودند. باغ شدند و بر ثروت و مکنت مردم آن میتولیداتش به مسافران عرضه می
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سرایی دنیا و گهران روانگر کاها، بیشتر تداعیفردوس نیشابور، با عبور کاروان
توان تصور کرد که با یاران موافق خود کردن جهان و عمر انسانی بود. خیام را میفرض

 سراید که: یهمدست نشسته و در دل بر لن کِشت باده به
    گهردمی عجن عمر قافله این

  گهردمی طرب با که دمی دریاب  

    خوری چه حریفان فردای غم ساقی

 (220)همان:  گهردمی شن که را پیاله آر پیش  

تخرین بناهای قدیمی در اثر حوادث طبیعی و رویدادهای تاریخی، موجن شد شهر    
ها جا شود. در این برههچندین بار بین محل کنونی و شادیاخ و شمال شهر کنونی جابه

ساخت د. با شآوارهای شهر قدیمی و شهر همانند گورستانی مترو ، به حال خود رها می
هایی که هر گرفت. نیشابوربرداری قرار میتدریج مورد بهرهشهر جدید، مصالح شهر قدیم ب

منزله معدن خا  و خشت برای شهر بعدی شدند، بهبار با خشت و یا گِل ناپخته ساخته می
است که شدند. خیام یقینای شاهد قطعات استخوانی در هنگام بیختن خا  بودهشمرده می
است. برخی از این رباعیات وی صراحت را به کرّات در شعر خود بازتاب دادهموضوع 

 های عمارات شادیاخ و حومه آن بدانیم.الحال خرابهها را وصفبیشتری دارند که ما آن
    است مزدوری خوارهآب که کوزه این

  است دستوری دل و شاهی دیده از  

    است مخموری کف بر که می کاسه هر

 (209)همان:  است مستوری لن و مستی ارضع  

                                 *** 
 است بوده زمینی خا  در که ذره هر

   

  استبوده جبینیخورشیدرخی، زهره  

    فشان آزرم به نازنین رخ از گرد

 استبوده نازنینی خوب کان هم رخ  
 

 (214)همان: 
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    یرگ خواسته جهان اسباب همه دل ای

  گیر آراسته سبزه به طربت باغ  

    شبنم چون شبی سبزه آن بر آنگاه و

 گیر برخاسته بامداد و بنشسته  

*** 

 (274)همان: 

    وست بارۀ بر نشسته دیدم مرغی

  کیکاووس ۀکلّ نهاده پیش در  

    افسوس افسوس که گفت همی هکلّ با

 کوس نالۀ کجا و هاجرس بانگ کو  
*** 

 (275همان: )

    دوش رفتم گریکوزه کارگه در

  خموش و گویا کوزه هزار دو دیدم  

    خروش برآورد کوزه یکی ناگاه

 ؟فروشکوزه و خرکوزه و گرکوزه کو  
*** 

 )همان(

    گری کردم رایدر کارگه کوزه

  پایدر پایه چرخ دیدم استاد به  

    کرد سبو و کوزه را دسته و سرمی

 از کله پادشاه و از پای گدای  
 

 (274)همان: 
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ها و عمارات مخروبه و خا  ها، کاخدرواقع توجهی را که در شعر خیام نسبت به قصر
تر نسبت به سایرین است. جا داشت بینیم، کمو مزار بزرگان و اعیان و اشراف می

کرد  اما جلن میاش بیشتر توجه شاعر را های گسترده خود شهر و مردم درماندهخرابی
بینیم که خود وی به آن جامعه تعلق نداشت. علت امر ای میما این توجه را بیشتر به طبقه

آور شادیاخ انگیز و حزنت و تاریخچه اسفرا جدا از جنبه پندآمیز آن، باید در وضعیّ
جستجو کردکه خیام شاهد بردمیدن سبزه و الله از خا  شهریاران باغشهر جنوب 

گرفته و در سوگ عزت بر همه جالل و شکوه قرار میبوده تحت ت ثیر ویرانی آننیشابور 
 کرده است. سرایی میخا  نشسته همشهریانش نوحه

    ستبوده زاریالله که دشتی هر در

 ستبوده یاریشهر خون سرخی از  
 

 (210)همان: 

 گيرج نتيجم. 3 
غشهری مجزا از نیشابور، در طول زمان عنوان بامجموعۀ باغستان شادیاخ و پیرامونش به

گاهی دارالسلطنه، گاهی باغستان  های بسیار متغیری برای مادرشهر خود اجرا کرده نقش
است. شده نیشابور بودهو محل کشاورزی و گاهی هم محلی برای بازسازی هویت پایمال

و بیماران و اسرا از عام و زخمیان بارها اتفا  افتاد که افراد رسته از بالیای طبیعی، قتل
سار درختان زیبای آن مسکن های شهر به شادیاخ آمدند و در سایهگوشه و کنار مخروبه
توانند نیشابور که فهمیدند میت نیشابور را بازسازی کردند و آنگاهگزیدند و دوباره هویّ
این به  ها بازگشتند و شهر را از نو ساختند. شادیاخ بارهاسوی خرابهدیگری بسازند، به

 صورت برای نیشابور دایگی و مادری کرد. 
شد، او مجاز گناه، هرگز از آن رانده نمیشادیاخ بهشت زیبایی بود که نیشابوریِ بی

ها و پایمال گشتن ها و بارهبود بارها به دامان آن پناه آورد و در آن ببالد. فروریختن خانه
شد تا دگرباره توسح یک اخته میبزرگی و نژادگی و خرابی قصوری که در شادیاخ س

ای دائمی در حیات آن ای دیگر تخرین شود، چرخهگهاران سلسلهقوم مهاجم و یا بنیان
ها قصد داشت در شادیاخ و یا خود بود. و هر باری که یک نیشابوری بازمانده از فاجعه

را های قدیمی نیشابور زندگی از سر بگیرد، خشت و خا  و مصالح ساختمانی محله
و همین امر، چیزی است که در شعرهای  بردندکار میگاه جدید بهسکونت برای ساخت

اعتباری جهان و زرگ که به بیاست. آن دسته از رباعیات این مرد بخیام به یادگار مانده
شدن شهریاران و تاجداران و قصرها اشاره دارد، مطمئنای اشاره به سرگهشت شادیاخ خا 

اخودآگاه نیشابوریان ماندگار شده بود. بررسی رباعیات خیام با است که در خاطره ن
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های تاریخی و جغرافیایی محیح زندگی وی را نخست در جهان معاصر توجه به ویژگی
نقطۀ خاص معطوف کنیم که وی باید جستجو کرد  اما اگر بتوانیم این اشعار را به یک 

شد، شادیاخ مثالواره بسیار مناسبی رباعیات با محیح و جغرافیای آن قابل تطبیق با همۀ
های قابل خوانش است. از پیوستگی با تاریخ ایران تک رباعیاست که از هر حیث با تک

های زودگهر طبیعت و سردمهری جهان به طالبانش، همگی در ها، زیباییباستان، آشوب
 اند.سیمای این مجموعه باغشهری وجود داشتند و بر شعر فیلسوف شرقی اثر گهارده

 
 هايادا ت

 نیا گر،ید یبرخ و یهقیب شود افزوده آن وسعت بر جیتدربه که شد باعث اخیشاد تیجهاب و ییبایز. 1

 یالگو اساس بر و یو از یرویپ به نگارنده. کندیم یمعرف آن جوار در و اخیشاد از یجدا را مناطق

 .دینمایم یمعرف شابورین جنوب باغشهر نام ریز را یهمگ ،یرانیا«باغشهر»

 (.157 – 151: 1733 ،ینعمت:  .ن) استشدهیم مستفاد آن از که یاییایجغراف میمفاه و نام نیا درباره .2

 چشم :کندیم نشابور عرصه چشمه به یااشاره ،یو عمارت فیتوص و طاهر نیناصرالد مدح در یانور. 7

 و شابورین در احتماالی ریام عمارت( 112: 1715 ،یانور) نشابورست عرصه چشمه/ لطف ز که ازو باد دور بد

 .باشد اخیشاد دیشا

 .استبوده یغزنو محمود سلطان ریوز حسنک،.4

 آن در یو که یقسمت ای و بوده اخیشاد کل نام حسنک، صدارت زمان در «یحسنک اخیشاد»کهنیا در .9

 که گرفتهیبرم در را اخیشاد غبا یاصل ۀمجموع و کاخ نام نیا احتماالی اما. دارد وجود دیترد داشته، یسکن

: 1711 ،1/ یهقیب)شدیم استفاده انیسلجوق به ییآمدگوخوش یبرا آن اموال و ناتیتزئ از 421 سال در

72.) 

 (.35: 1735 ،یانیقباد) شاپور با ماند نشابور نه /نیگرگ با نماند گرگان شهر: دیگو ناصرخسرو.7

 از که نبود  اندازه و حد را آن که بکشتند چندان شانیا از و ندنشست شانیا دم در یقو یهابادل انینشابور.3

 سالح را شتنیخو افکندند هاباغ و رزان آن در ،یدندیبترس خود جان از که انینشابور میب و متیهز یصعب

 سرشان و دندیکشیم رونیب و گرفتندیم شیر را مردان و شدندیم باغ و رز به نشابوران و نداخته،یب

 شیپ انیطوس از را مرد اند و ستیب انیپا یهاباغ در زن شش و پنج که دندیبد کهچنان  دندیبریم

 (.797. 1711 ،2/ یهقیب) زدندیم یلیس و بودندکرده
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 امامزاده مقبرۀ و باغ که جاهمان در یعنی هیحال شهر جنوب طرف در نیقی و طورقطعبه اخیشاد شهر اما .1

... آمد دستبه که معدن بار بلو  سادات از است یانامهشجره نیقی نیا منش  است بوده واقع محرو 

 نیالعابدنیز بن االصغر نیحس خواجه اوالد سادات از نفر ستیب که بود نوشته نامهشجره آن در بالجمله

 (.45: 1750 بخش،تاج) اندمدفون شابورین اخیشاد در محرو  امامزاده قبر یپهلو در السالمهیعل

 با یبرخ و محمدآباد بانام روستا نه تعداد ،1725 سال در ارتش توسح رانیا یهایآباد اطالعات ثبت تا.5

 و یخاور جنوب یلومتریک 12 در واقع یقاض محمدآباد یروستا احتماالی. اندداشته وجود یمحل ییهاپسوند

 به موردنظر یوستار اطالعات منبع، نیا در. استبوده ادشدهی محل نیهم یقاض درب دهستان محدوده در

 جنوب یلومتریک 12 شابور،ین شهرستان حومه بخش یقاضدرب دهستان از ده: است شدهثبت لیذ شرح

 ،یمالدار[ و] زراعت شغل ا ،یتر غالت، قنات، ،یفارس عه،یش ،95 سکنه معتدل، جلگه، شابور،ین یخاور

 (.714: 1725 ،5/ آرارزم) رومال راه

 ،یفارس عه،یش ،77 سکنه معتدل، جلگه، شابور،ین جنوب یلومتریک 7 در یقاضدرب دهستان از ،خرمک .10

 اندنوشته ینیمی خیتار هیحاش بر  (143: 1725 ،5/ آرارزم) روارابه راه و زراعت شغل ا ،یتر غالت قنات،

: 1777 ،یزیگرد) داندیم منتزهات از یکی را جانیا یعتب و( 74) شابورین دروازه بر بود یهید خرمک که

773.) 

 هایخوردن از باتکلف اریبس نزل و گرفت روزگار نیشیپ نماز تا و آوردند فرود یخزان ابوالقاسم باغ به. 11

 در تا اخیشاد باغ در از اسودندیب و برآمد هفته کی چون. گرید یلطف هرروز و گرمابه، میس هزارده و بردند 

 (.907: 1711 ،1/ یهقیب[ )ابوالقاسم باغ در] رسول یسرا

 
 کتابوامم

 تهران: بهمنیار. تصحیح .بيهق تاريخ (.1777). بیهقی زید بن علی فند ، ابوالحسن ابن -
 فروغی. فروشیکتاب
 و تهران: علمی آیتی، ابراهیم ترجمه .البلدان .(1711). احمد یعقوب ابی یعقوبی، واضح ابن -

 فرهنگی.
. مشهد: 1جلد .آرهو   هانگيرج(. 1791) .فخرالدینالدین حسین بنانجو شیرازی، میرجمال -

 دانشگاه مشهد.
 . به اهتمام پرویز بابایی. تهران: نگاه.ديوان(. 1715انوری. ) -
. ترجمۀ کریم کشاورز. تهران: 1. جلد هنامترکستان (.1777بارتولد، واسیلی والدیمیروویچ. ) -

 آگاه.
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 .امیرکبیر ن:انوشه. تهرا حسن رجمۀت .غزنويان تاريخ(. 1731کلیفورد. ) ادموند باسورث، -
 خطین کوشش خلیل به بيهقی. تاريخ (.1711حسین. ) بن محمد ابوالفضل خواجه دبیر، بیهقی -
 تهران: مهتاب. جلد( 7.)رهبر
 . تهران: اساطیر.هرمزدنامم (.1710پورداوود، ابراهیم. ) -
ریخ بیهقی و نقد استاد نفیسی حواشی عالمه ادین پیشاوری بر تا(. »1750بخش، اسماعیل. )تاج -

 .45 – 44، آبان. صد،13ش  ،حاآظ«. هابر آن
به . نیشابوری خلیفه حسین بن محمد ۀترجم .بخارا تاريخ(. 1734)حاکم نیشابوری، ابوعبداهلل. -

 .آگه: کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران
 ایران(. تهران: زرین.)جغرافیای تاریخی شهرهای  گوج دانش(. 1777حکیم، محمدتقی خان. ) -
 المجلد الثالث، بیروت: دارصادر. معجم البلدان.(. 1533حموی، یاقوت.) -
 به کوشش ضیاءالدین سجادی. تهران: زوار. .ديوان(. 1719خاقانی شروانی) -
. مجموعه مقاالت خیال شرقی. نگاه هورمودان ع ر مدرن بم طبيعت(. 1714خزایی، محمد.) -

 .تهران: فرهنگستان هنر
 . تهران: دانشگاه تهران.نامم دهخدالغت(. 1737اکبر. )دهخدا، علی -
 تهران: نگاه. .تاريخ ا تماعی ايران(. 1779راوندی، مرتضی.) -
)استان نهم(. تهران: دایره  5جلد  آرهو   غراآيايی ايران.(. 1725آرا، حسینعلی. )رزم -

 جغرافیایی ارتش.
«. های عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقیهای باغربریکا(. »1757پور، شهرزاد. )ساسان -

 .21-1. صد. 74. ش 5دوره  .نامم تاريخپژوهش
 . تهران: گیتاشناسی.1جلد .هاج نو در آلسفم  غراآياانديشم(. 1719شکوئی، حسین ) -
 . به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی. تهران: زوار.ديوان(. 1745فرخی سیستانی. ) -
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.قشيريم ةر ال ةتر م(. 1749الزمان. )بدیع فروزانفر، -
ق. تهران: دانشگاه . تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّديوان(. 1735قبادیانی، ناصرخسرو. ) -

 تهران.
. تصحیح تاريخ گرديزج(. 1777گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحا  ابن محمود. ) -

 ن: دنیای کتاب.عبدالحی حبیبی. تهرا
محمود  ۀ. ترجمهاج خالآت  رقی غراآياج تاريخی  رزمين(. 1750لسترنج، گای. ) -

 عرفان. تهران: علمی و فرهنگی.
 (. تصحیح محمدتقی بهار. تهران: کالله خاور.1711)مجمل التواريخ و الق ص -
صحیح دکتر سید محمد ت العباد.ة آثارالبالد و اخبارتر م(. 1737محمد مراد بن عبدالرحمان. ) -

 شاهمرادی. تهران: دانشگاه تهران.
 علینقی ۀترجم االقاليم. معرآة آی التقا يم احسن (.1777احمد. ) بن محمد ابوعبداهلل مقدسی، -

 ایران. مترجمان و مؤلفان شرکت تهران: منزوی.
 (. ترجمۀ عبدالمحمدآیتی. تهران: سازمان انتشارات اشرفی.1749) معلقات  بع. -
. به تصحیح عالمه قزوینی و محمد معین. تهران: چهارمقالم (.1711نظامی عروضی سمرقندی. ) -

 معین.

 681 – 151. صد 2سال اول. ش  پژوهی.خرا ان«. ابرشهر نیشابور(. »1733نعمتی، بهزاد. ) -
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     خانه یاراحمد رشیدی(. تهران: هما.)طرب رباعيات خيام(. 1773الدین. )همایی، جالل -
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1. Introduction 

   The aim of the study is to explore the possibility of applying 

'reflexive traditionalism' concept with the empirical study of the travel 

book of Mirza Saleh Shirazi. The research method is bibliographic 

and has been carried out with the help of historical documents. 

'Reflexive Traditionalism' is an expression of the reaction of tradition 

to modernity. Mirza Saleh was a member of the second group of 

Iranian students sent to study in England in 1815, who wrote a travel 

book on his experiences in England. The travelogue is distinguished 

for its various reasons, and probably the most famous travel report 

from the 19th century, is different in form and content from others. 

The journey begins on April 19, 1815, and continues until the day 

(November 24, p.1819) when they left Arzrum in the direction of 

Tehran. He and his friends left Iran across the Russian border and 

returned to Iran via the Ottoman Empire. Mirza Saleh devotes a large 

part of his work to the description of the history of these countries, 

mainly of England. The travel book of Mirza Saleh is examined with 

emphasis on the following aspects: 1) About Russia and Russians 2) 

England from his point of view 3) The English from the perspective of 

Mirza Saleh 4) On the Iranian 5) About his person. 

2. Methodology 

                                                           

*Date received: 10/03/2018  Date accepted: 19/12/2018 
 

 Email:                                                             Krasekh@gmail.com 

                                                                                                        

1. Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Iran. 



 71 ...و یرازیش صالح رزایم/ 

The art of the research is qualitative and is based on the 'Grunded 

Theory' by Anselm Strauss and Barney Glaser, who propose the use of 

a special way to achieve new hypotheses, thus forming a theory based 

on the topic and the data. In their view, the process of creating the 

theory is a flexible process (Rasekh, Vol. II, 2012, p. 1144). 

Accordingly, it is sufficient for this study to formulate hypotheses in 

the form of inferences to justify further investigations on the basis of 

these hypotheses 
3. Discussion 
This is a small step in the direction of a new theory of social change 

in the Muslim countries of the Middle East. These countries and 

societies have not been on the path of transformation from traditional 

to modern society, but have evolved from traditional societies to 

societies with 'reflective traditionalism'. 'Reflexive Traditionalism' and 

'Reflective Traditional Societies' are terms to a theoretical attempt to 

find a number of categories to explain the conflict process in Middle 

East societies for the last two centuries (Rasekh, 2003, p.p.162-166; 

2004, pp.16-24).The meaning of 'reflection' is the conscious, 

unconscious and even pre-reflexive personal, social and non-social 

external and internal factors (Beck, 1993, p.1996) (Beck, Giddens, 

Lash, 1996) (Schmalz-Bruns, 1995). According to the references and 

their subject matter mentioned above, 'tradition' and 'reflective 

traditionalism' can be defined as follows: tradition is the 

epistemological, cognitive, intellectual, cultural and social elements 

that influence mindset, behavior patterns, lifestyle, political thinking. 

Tradition is changing under the influence of culture, society, politics 

and economics and thus of social, philosophical and historical 

changes. 'Reflection' refers to the reaction of a phenomenon that is 

influenced by internal and external factors; Reflection tradition, 

therefore, means the reaction of tradition to tradition. 

Travel reports have been the subject of much research. To avoid a 

detailed review of the sources, only two works are mentioned here, 

which have already been published in German and Persian. The first 

book was published by Verlag Litte in 2000 (Rasekh, 2000) and the 

second book is a recent work entitled Reflective Traditionalism, 

introduction to Political Sociology of Iran (Qajar era) published by 

Agha Publishing in Persian (Rasekh, 2019). 
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Five Iranian students were sent to England in 1815. This was the 

second group of Iranian students sent to England to study. Mirza Saleh 

Shirazi (1845-1704) was a member of the group who wrote a 

travelogue about his experiences explaining the trip and his life in the 

United Kingdom. Mirza Saleh's travelogue is the best -known 

travelogue of the first half of the 19th century. This travel guide is 

different from many perspectives of other travel report that has been 

written during this period, including two The features are impressive: 

content and writing style (Natal Khanlari, 2006) (Afshar, 

1951)(Fragner, 1978)) (Alavi,1964) (Rasekh, 2000, pp.95-101). 

Mirza Saleh's journey began in April 1815 and lasts until November 

1819. Mirza Saleh and his companions traveled through Russia to the 

United Kingdom and returned home with a ship via Istanbul. Mirza 

Saleh began his travelogue with describing of situation in Russia and 

the Ottoman Empire, but the most detailed section devoted to the 

United Kingdom: the political, social, historical background, the 

geographical location, the leisure of the English and the situation of 

the hospitals, the hobbies of people, industry, business and so on with 

careful attention. He arrived in the city about three years after the 

conquest of Moscow by Napoleon. Mirza Saleh describes in detail 

how the French campaign proceeds in Russia (Mirza Saleh, 1968, 

p.79, 86). Moreover, the pressure of the newspaper (ibid., p.105), 

schools (p. 83), carriages and hospitals (ibid., p.206) describe the 

relationship between girls and boys (ibid., p.86), but does not say 

much about them political relations in Russia. 

Mirza Saleh calls England 'the land of freedom' and states that there 

are laws in England that are specific to that country (ibid., p.315). 

Interestingly, the members of the lower house are called 'prosecutors'. 

The most outstanding feature of the British political system is the 

limited power of the king (ibid., 207). Mirza Saleh compares civil 

rights with 'the rights of the subjects'. Another point in the content of 

this quote is his understanding of freedom. The Parliament called 'the 

House of Commons' or 'House Consultation' and the representative 

'the lawyer of the subjects' (ibid., p. 292, 269). Mirza Saleh 

acknowledged that 'governmental rules' are specific to this country 

(ibid., p. 315). The citizen participates in the determination of his own 

destiny through 'the parliament' (ibid., p.290). Mirza Salih sees the 

hospital as a place that smells of "humanity and kindness, inherent and 

benevolent" (ibid., p.312, 287). Mirza Saleh likes the British social 
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and political system, but is pessimistic about England's foreign policy. 

The English are arrogant and selfish. The British are also profitable. A 

very interesting point is his commentary on the dress of English ladies 

(ibid., p.340). Women's clothing in England is the best dress in the 

world" (ibid., p.346). 

Mirza Saleh was committed to Islam. Mirza Saleh, like many others, 

clung to Islam and regarded Islam as the best religion and considered 

other religions inferior to Islam (ibid., p.398). Mirza Saleh, like many 

other iranians, suffers from schizophrenia. On his return, when he 

visited the minarets of Istanbul mosques from a distance, he was in 

emotional agitation, but also a few months ago, when he left London, 

he had the same feelings. He brought the printing industry to Iran 

(ibid., p.375). 

4. Conclusion 

Mirza Saleh and his travelogue are important in three ways. First, he 

was sent to study in England and was one of the forerunners of the 

new era in Iran. Mirza Saleh had a double mind: he is proud to his 

country and at the same time disgusted by the current situation. Mirza 

Saleh's comments are similar to those of other Iranian travelers in the 

early nineteenth century. This is the second feature of Mirza Saleh's 

travelogue. The third feature of his travelogue is the use of writing as 

a tool in the service of social change. 
 

Key words: : Reflexive Traditionalism, Travel book, Student sent  

abroad, Mirza Saleh Shirazi 
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 ة مطالعات ايرانیمجلّ

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751 تابستانو  بهار، پنجمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

 یبازتاب يیگرات وّ و جرازي  صال  رزايم
 

 9م را خالدکترکرامت                                                                                                                     

 

 چکيده
 رزایم سفرنامه یتجرب مطالعه با «یبازتاب ییگراتسنّ» مفهوم کاربرد امکان یبررس مقاله هدف  

 تسنّ خود مقابل در رانیا در تسنّ واکنش یبازتاب ییگراتسنّ از منظور. است یرازیش صالح
 یخیتار اسناد از استفاده با و یاخانهکتاب قیتحق روش. است یغرب سمیمدرن با برخورد از یناش
 نیدوم هانیا. شدند فرستاده انگلستان به لیتحص یبرا   1270 سال در یرانیا نفر پنج. شد انجام
 یرازیش صالح رزایم. شدندیم اعزام انگلستان به لیتحص یبرا که بودند یرانیا انیدانشجو از گروه
 صورتبه را انگلستان در خود یزندگ یچگونگ و سفر نیا شرح که بود گروه نیا یاعضا از یکی

 نیا انیجر صالح رزایم. ماندند انگلستان در سال 7 از شیپ النمحصّ. است گهاشته یباق یاسفرنامه
 یعنی( 1115 نوامبر) 1279 صفر تا و حرکت روز( 1119 لیآور) 1270 یالثانیجماد از را سفر
 از ریز محور چند در را صالح رزایم ۀسفرنام. دهدیم شرح زیتبر متس به روم ارز از حرکت زمان
 مردم .7 انگلستان  یاجتماع و یاسیس تیوضع .2 ها روس و هیروس .1: میکنیم یبررس او دگاهید
 افتیره با مقاله نیا در صالح رزایم سفرنامه. نامهیخودزندگ .4 او  سفرنامه در هایرانیا .4 س یانگل
 در انیرانیا .1: داد نشان صالح رزایم سفرنامه یبررس. شد یبررس «یبازتاب ییراگسنت» دیجد

 و یمل یآگاه .2 تنفر  و رتیح: داشتند دوگانه یاحساس آغاز از یغرب مناسبات به برخورد
 از دیتقل در یناکام .7 است  بوده یغرب بافرهنگ مواجهه امدیپ عمدتای دیجد شکل به یدوسترانیا

 تسنّ به تسنّ تحول تیدرنها و یپرخاشگر انفعال، ،«خود به بازگشت» حرکت تیتقو سبن غرب
 .شد یبازتاب
 
 اعررزام ،یشرریراز صررالح میرررزا سررفرنامه سررفرنامه، ،یبازترراب یرریگراتسررنّ :جديههکل هههاجهواژ

 .دانشجو
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 krasekh@gmail.com                       :نویسنده نشانی پست الکترونیک

 

 ، ايران هرم واحد - یا الم آزاد دانشگاه ،ی وا   امعم گروه دانشيار. 9
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 مممقدّ. 9
ل اجتماعی در ی جدید در باره تحوّاهینظراین مقاله قدمی کوچک در مسیر طرح    
مسلمان خاورمیانه است. این کشورها و جوامع در دو قرن گهشته  توسعهدرحالورهای کش

، بلکه از اندنگرفتهتی به مدرن با الگو گرفتن از غرب قرار در مسیر تحول از جامعه سنّ
و به دنبال « گرایی بازتابیتسنّ. »اندافتهیتحول« یی بازتابیگراتسنّ»تی به جوامع جوامع سنّ
تالش نظری برای رسیدن به مقوالتی جهت توضیح فرایند « گرایی بازتابیتسنّ جامعه»آن 

: 1712درگیری جوامع سنتی با جوامع مدرن غربی در دو قرن گهشته است )ن. : راسخ، 
172-177  1717 :17-24.)  

ت چیزی که همواره اعتقاد به مصونیّ»دهد: ت به دست میماکس وبر تعریفی کوتاه از سنّ
شود همین است: عنصری (. مضمونی که در اینجا استنباط می910: 1510)وبر، « بوده است

توان این تعریف کلی را با استفاده که از اعتبار برخوردار است، چون بوده و هست. البته می
، آلیدا آسمن )آسمن، «در باب مفهوم سنت»( در کتاب 1591از آثار جوزف پیپر )پیپر، 

(، 1511ادوارد شیلز )شیلز،  ،«ت: راهبردهای فرهنگی استمرارزمان و سن»( در کتاب 1555
 ( تدقیق کرد. 1517هاگن، هاگن )گریفن( وگریفن2004کارستن دیتمن )دیتمن، 

ت در این آثار، گاهی ابزار اقتدار دینی و مههبی، گاهی عنصر فرهنگی و گاهی عنصر سنّ
واکنش آگاهانه، « اببازت»است. منظور از  فکری در خدمت تفکر سیاسی و فلسفی

ناآگاهانه و حتی پیش بازتابی به عوامل درونی و بیرونی شخصی، اجتماعی و غیراجتماعی 
خصوص مفاهیم تماعی و سیاسی ناشناخته نیست، بدر منابع علوم اج« بازتاب»است. مفهوم 

ی اخیر از طرف افرادی مانند آنتون در دو دهۀ« مدرن شدن بازتابی»و « دموکراسی بازتابی»
است. مجموعۀ شدهمطرحبرونس گیدنز، اولریش بک، اسکات الش و رینر شمالتس

که بک، گیدنز و الش )بک، گیدنز، الش، « مدرن شدن بازتابی»مقاالت تحت عنوان 
( تحت 1559برونس )شمالتس برونس، چاپ کردند و کتاب رینر شمالتس ای( مشترک1557
د نظری است که جامعه صنعتی غربی در حاوی این رویکر« دموکراسی بازتابی»عنوان 

گرفته در توان تحول انجامکه میطوریاست، به قرارگرفتهمرحله بازنگری و حتی نقد خود 
را نقد و « مدرنیسم کالسیک»یا « مدرن اول»پیشرفت صنعتی موسوم به  ۀلیدوران اوّ

 بازنگری کرد. 
اندیشی و در دو اثر )بک، رفاولریش بک ازجمله نخستین کسانی بود که در این زمینه ژ

خصوص در ب -م در جوامع غربی را انتقادی ( خود مشکل فرایند مدرنیس1557و  1557
« بازتاب»، «تسنّ»بررسی کرد. « دموکراسی بازتابی»در چهارچوب مفهوم  -قلمرو سیاسی 

کل به ش توان با توجه به اشارت فو  و مضمون موردنظر در اینجارا می« ت بازتابیسنّ»و 
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ت عناصر معرفتی، شناختی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ت ثیرگهار بر سنّ زیر تعریف کرد:
ر سیاسی، اجتماعی، فلسفی و تاریخی است زندگی، تفکّ ر، الگوی رفتاری، شیوۀشیوه تفکّ

کند، بنابراین از ویژگی آرامی تغییر میکه تحت ت ثیر فرهنگ، جامعه، سیاست و اقتصاد به
ای تحت ت ثیر عوامل درونی و به معنای واکنش پدیده« بازتاب»دار است. بازتابی برخور

ت ت در برابر سنّبه معنای واکنش سنّ« ت بازتابیسنّ»بنابراین،  بیرونی در مقابل خود است 
تغییرات بنیادی در جوامع غربی در چند قرن گهشته سبن شد تا بشر به عصر است. 

رفت. عصر مدرن با تحوالت اجتماعی، جدیدی وارد شود که عنوان عصر مدرن گ
بنابراین، تغییرات به قلمرو مادی زندگی  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فکری همراه شد 

ها شد. واکنش در وتاز این دگرگونیبشر محدود نشد، بلکه سپهر معنوی نیز میدان تاخت
 بود.« تابیت بازجامعه سنّ»و به دنبال آن « ت بازتابیفکر سنّ»جوامع مسلمان ظهور 

گرایی بازتابی از چه خصوصیاتی برخوردار است؟ تپرسش اصلی این است: جامعه سنّ
آن متغیر زیر عملیاتی کرد:  تبعبهتوان در قالن پانزده پرسش و این پرسش اصلی را می
ر سیاسی، تفکر اجتماعی، تفکّ فت، شناخت، فکر، علم، فرهنگ، شیوۀکارکرد ذهن، معر

زندگی، مناسبات اجتماعی، مناسبات  ۀر تاریخی، الگوی رفتاری، شیور فلسفی، تفکّتفکّ
 گرایی بازتابی چگونه است؟ تاقتصادی، مناسبات سیاسی در جوامع سنّ

ت جمعی در نوع فعالیّ .1بررسی هستند: های نظری زیر قابلها در چهارچوباین پرسش
ی و جمعی است خودخواهی فرد این جوامع تسخیری و تجاوزی است، نوع احساسات

اساس وفا  اجتماعی سلطه فردی، گروهی یا طبقاتی است )کارل  .2)اگوست کنت(  
د حمله و دفاع است، نوع جامعه قشونی است. نظام اجتماعی همواره مترصّ .7مارکس(  

منطقی است )لوسین ر پیشتفکّ ۀشیو .4اصطالح جامعه نظامی است )هربرت اسپنسر(  به
ت نخست تی در تعیین روابح اجتماعی از اولویّهای سنّنشستهت .9(  رول به –لوی 

تی های اجتماعی عمومای ماهیت سنّنشستمشتقات و توجیهات ته .7برخوردار است )پارتو(  
 .1کالم و سخن شفاهی از قدرت توجیهی باال برخوردار است )پارتو(   .3دارند )پارتو(  

فرهنگ غالن در  .5ار است )تونیس(  ساختار اجتماعی از خصوصیات جماعتی برخورد
همبستگی در درون جامعه مکانیکی است  .10فرهنگی غمزده است )زیمل(   ۀجامع

روابح انسانی در  .12تی است )مید(  یافته تحت ت ثیر من سنّدیگری تعمیم .11)دورکیم(  
اسی قلمرو سی .17زده است )وبر(  اقتصادی و فرهنگی سحرهای اجتماعی، سیاسی، حوزه
ت عمومای با رمزهای اولیه هویّ .14کنش دیکتاتوری فردی است )رابرت میشلز(   ۀعرص

کارانه ر سیاسی از ویژگی محافظهتفکّ .19شود  مانند زبان، دین، مههن، قومیت تعیین می
و رسیدن به چهارچوب نظری منسجم منوط به  هاپرسش. پاسخ به این استبرخوردار 
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ر یسّاست. مطالعه سفرنامه میرزا صالح شیرازی قدم در این ممطالعات تجربی گوناگون 
 است. 

منظور . بهاندبودهاندازهای مختلف های بسیاری از چشمموضوع واکاوی هاسفرنامه
در این « پیشینه تحقیق»تحت عنوان  هاآنل شدن مقاله از بررسی مفصّلپیشگیری از مطوّ

که قبالی به زبان آلمانی و فارسی در این زمینه  شودیممقاله خوددار و فقح به دو اثری اشاره 
انتشار داد « لید»نشر  2000نخستین اثر کتابی به زبان آلمانی است که در سال  :اندمنتشرشده
ی به زبان امقالهشده در این کتاب موضوع های مطرحبرخی از سفرنامه (.2000)راسخ، 

ن اصفهانی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، میرزا ابوطال هایسفرنامه فارسی است که در آن
  (.114-170: 1719)ن. : راسخ،  اندشدهیبررسمیرزا هادی علوی شیرازی و غیره 
اجرا شد. « گرانظریه موضوع»و بر اساس  ایآن کتابخانهروش  نوع پژوهش کیفی است،

گیری از هرهگر بای از انسلم استراوس و بارنی گالسر است که بیاننظریه ،نظریه موضوعی
ای که ریشه در که نظریهطوریهای نوین است، بهراهی ویژه برای دستیابی به فرضیه

ها، روند خلق نظریه، فرایندی ها داشته باشد، شکل گیرد. به نظر اینموضوع و داده
هایی (. بر این اساس در این پژوهش به طرح فرضیه1144: 1751پهیر است )راسخ، انعطاف

های بعدی بر اساس این تا زمینه برای انجام پژوهش شودگیری بسنده میهبه شکل نتیج
 .ها فراهم شودفرضیه
 
 بحث و برر ی.0

 هانیبه انگلستان فرستاده شدند. ا برای تحصیل (1119  ) 1270در سال  ایرانی پنج نفر
. میرزا نداعزام می شددومین گروه از دانشجویان ایرانی بودند که برای تحصیل به انگلستان 

یکی از اعضای این گروه بود که شرح این سفر و چگونگی ( 1149-1350)صالح شیرازی 
ای باقی گهاشته است. سفرنامه میرزا صالح صورت سفرنامهزندگی خود در انگلستان را به

شده است. این ای است که در نیمه اول قرن نوزدهم میالدی نوشتهترین سفرنامهشدهشناخته
 یهاگوناگون کاوش و آن را به دالیل مختلف از دیگر سفرنامه یهاا نگاهسفرنامه ب
گیر است: نخست یژگی این سفرنامه چشمو اند. دوشده در این عصر متمایز دانستهنوشته

 (.101-59: 2000)ن. : راسخ،  محتوا و دوم سبک نگارش
های وی یادداشتنگارش ساده آن را پرویز خانلری ناشی از تهیه سفرنامه از ر ۀشیو 

بزرگ علوی بر این باور است که عصر  (.177 :1719خانلری، )ناتل داندیکوتاه روزانه م
بنابراین به گمان   نگارش این سفرنامه همزمان با تغییر بینش خواننده و نویسنده بوده است

)علوی،  نویسی میرزا صالح پاسخی مناسن به شرایح نوظهور عصر خود بوده استاو ساده
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قبلی به  یهاسفرنامه میرزا صالح شیرازی از سفرنامه بر این نظر است که فراگنر (.24: 1574
این دلیل متمایز است که او سبک نویی هماهنگ با محتوای سفرنامه برگزیده است. فراگنر 

 (.15-17: 1531)ن. : فراگنر، داندیاو را ازجمله نخستین خاطره نویسان نوین ایران م
سبک جدید در ادبیات فارسی  استفاده ازکسوت میرزا صالح پیش این نظر که باایرج افشار 
کارگیری سبک کسوت میرزا صالح در بهمقام فراهانی را پیشنیست و قائماست، موافق 
  .(1770افشار، )داندیجدید نگارش م

مین و ه دارد تشناختی نیز اهمیّادبی باال از نگاه جامعه یهایژگیاو در کنار و ۀسفرنام
نظر  . میرزا صالح شیرازی نویسنده سفرنامه ازاستویژگی سبن توجه ما به این سفرنامه 

. این نیروی اجتماعی بایستی متنفهتر از استحکومتی  یهایبه قشر پائین منشمتعلق طبقاتی 
: نخست کندییژگی این گروه را متمایز مو . دومیار کردهآن بوده باشد که ما تاکنون تصوّ

باالیی  یهاهیفراد این گروه با هیئت حاکم در تماس مستقیم بودند و حتی برخی از الاینکه ا
، میرزا ملکم خان، میرزا مقام، امیرکبیر)قائم رسیدندرتبه حکومتی آن به مقامات عالی

از صفوف مردم عادی و مناسبات  هانیدوم اینکه بیشتر ا  و دیگران( ساالرحسین سپه
روی با مردم عادی تماس مستقیم و دائم داشتند، بنابراین با و ازاین ندآمدیاجتماعی پائین م

 شرایح اسفبار مملکت آشنا بودند. 
رو غرین نیست که این افراد جزو اولین گروهی بودند که در برابر خرابی اوضاع ازاین

ند. رفتار، دار اصالحات اجتماعی در ایران شدمملکت واکنش نشان دادند و بعضای پرچم
این گروه اجتماعی در آن عصر است. میرزا  ۀروحی ۀصالح نمونردار و تصورات میرزاک

صالح در چهارچوب دومین تدبیر برای اصالح نظام سیاسی ایران یعنی تربیت کارشناس 
بود، به ایران  ییاروپا کارشناسانی آوردنتدبیر اول . ایرانی در فرنگ به انگلستان اعزام شد

افزایش فعالیت  چهارم تدبیر ایی مقامات مملکتی با اروپا و سرانجامبازید و آشنسوم تدبیر 
ت در سمَ میرزا صالح استفاده از اختالفات بین دول معظم اروپایی بود. منظوربه دیپلماسی

کنجکاو سه سال و نه ماه و بیست روز در انگلستان زندگانی کرد.  ،مترجم گروه اعزامی
پی برد. انگلیسی، فرانسوی، التین، تاریخ  هایغربتا به رمز موفقیت  بود و قصد داشت

ت وضعیّ شودیکه م کردیر مصنعت چاپ آموخت. او تصوّ و فلسفه، تاریخ انگلیس خواند
آن خان ها بعد میرزا مَلکمای که سالشهایران را با تقلید از مؤسسات غربی اصالح کرد. اندی

توان از فرنگ آورد و بدون ا را میطوری که تلغرافیهمان». کردزیر بیان  را به شکل
« خه کردأتوان اصول نظم ایشان را طور نیز میزحمت در طهران نصن کرد، به همان

ثمری تدریج متوجه بیها بعد زمانی که بخان سالملکم (.17: 1723خان، )میرزا ملکم
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روپا به ا« نظم»کوشش برای اصالح نظام اجتماعی و سیاسی ایران شد و دریافت که تقلید 
 کرد نیست، نوشت:آن سادگی که او تصور می

 [میرزا ملکم خان]که این ناظم الملک  دیکشیو آهی م دیدهیسرتان را با ت سف حرکت م 

به من بنویسید این  دیخواهیخبر است؟ مضمونی که ملوح چرا به این شدت از اوضاع ایران بیساده

 .رقصندیک اسالم است، صد باد صبا اینجا بی سلسله مای رفیق اینجا ایران است، اینجا ملاست که

 (197: 1740آدمیت، )

بار امید و آرزوهای بزرگ را زمین گهاشت و با بازگشت کولهمیرزا صالح نیز پس از 
او پس از بازگشت به ایران در سال  ناامیدی بر روی آن لمید و فهمید اینجا ایران است.

انی که به خارج فرستاده شدند، شرکت کرد. در چندین هیئت ایر  .( 1279) 1115
  ای در ایران انتشار داد که عمر مستعجل داشت.روزنامه

 1279( آغاز و تا صفر 1119)آوریل  1270الثانی را از جمادیخود  میرزا صالح شرح سفر
میرزا صالح و . دهدییعنی زمان حرکت از ارز روم به سمت تبریز، ادامه م (1115)نوامبر 
از طریق روسیه روانه انگلستان گشتند. در بازگشت با کشتی به استامبول و ازآنجا  انهمراه

خود را به شرح  ۀاز سفرنام ییهافرصت را غنیمت شمرد و بخش اوروانه تبریز شدند. 
انگلستان  به شرح وضعیتبخش  نیترداد  اما مفصل اختصاص اوضاع روسیه و عثمانی

، هامارستانی، بهاحگاهیماعی، تاریخی، جغرافیایی، تفر: وضعیت سیاسی، اجتاختصاص دارد
نظیر و هم با دقت کممردم، صنعت، تجارت و موارد دیگر و آن یهایسرگرم
 مانند.های بیپردازینکته
 ها. رو يم و رو 0-9

لیکن نگرش و ، فر  داردقبلی  یهاسفرنامه باسفرنامه میرزا صالح ازلحا  شکل و محتوا 
هستند که در  ییهاها همانموضوعی مسافران قبلی است و هاشهیاندمان تصورات او ه

خان ایلچی و میرزا هادی علوی میرزا ابوطالن اصفهانی، میرزا ابوالحسن یهاسفرنامه
میرزا صالح را تصحیح و بازنویسی و  محمدعلی شهرستانی سفرنامۀ. میدیشیرازی د

کتاب  لگیر است که چرا نام او در پشت جلداسماعیل رائین آن را منتشر کرد. شهرستانی د
-91: 1731شیوه تصحیح چاپ نشده است )ن. : شهرستانی،  ۀبارثبت و پیشگفتار او در

پس از ورود به روسیه چند روزی را در قرنطینه به سر بردند. میرزا صالح او و دیگران  (.95
 یهایماریاز انتقال ب : نخست پیشگیریداندیاستقرار در قرنطینه را ناشی از دو دلیل م

)میرزا صالح شیرازی،  شوندیواگیردار به کشور، دوم شناسایی افرادی که به کشور وارد م
او نزدیک سه سال پس از تصرف مسکو توسح ناپلئون وارد این شهر شده (. 73: 1743

به روسیه را  یهایطور مشروح و مفصل چگونگی لشکرکشی فرانسواست. میرزا صالح به
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فراهم روسیه  دربارۀتا حد امکان اطالعات دقیق  کوشدیکه م دیآی. به نظر مدهدیشرح م
دانیم، در هنگام طور که میو نقاط ضعف و قوت روسیه را مشخد کند. همان ثبتنموده، 

م( گهشته بود.  1117ورود میرزا صالح به مسکو نزدیک دو سال از عقد قرارداد گلستان )
که جنگ  کردندیها گمان منکرده بودند. آن هضمرا هنوز  شکست از روسیه هایرانیا

اند. کردن خود بودهکه درصدد آماده دیآیدیگری درخواهد گرفت، بنابراین به نظر م
 باره با عنایت به اینآوری اطالعات دراینتوجه میرزا صالح به قدرت نظامی روسیه و جمع

گر نیز توجه دارد. نظام مالکیت ارضی در گرفته است. البته او به امور دیانجام ینیبشیپ
افتادگی روسیه و بینی خاص خود آن را یکی از دالیل عقنو با روشن پسندیروسیه را نم
، زمین و سدینوی. او مداندیپترزبورگ مروسیه یعنی سن ۀاقتصادی شهر عمد رکوددلیل 
دارند رعایای ده  هرکدام از امرا که دهی موروثی»ت هر دو مملو  مالک هستند: رعیّ

شکل مجازات مجرمین  (.35، )همان« مزبور بالکلیه مملو  و عبد مالکان دهات هستند
 : پسنددیها را نمویژه بیگاری کشیدن از آنبه

. سبن رفتندیقراول م [سربازان]ها را دیده که با سالدات [زندانیان]جمعی کثیر از مجرمین و دوستاقیان 

ها تقصیر آنها و عصر آن یازاه ها بخاصی که تقصیرکار هستند، از برای تنبیه آنآن تحقیق نموده، گفت اش

  (.17، )همان.نی باید مشغول به کار فعله شوندمدت معیّ

که به نظرش شایسته ستایش هستند. یکی از این امور  ندیبیاما در روسیه اموری را نیز م
را  وقایع اتفاقیهه در هفته دو دفعه ازجمله بناهای مسکو این است ک»انتشار روزنامه است: 

بنای دیگری که به  (.109، همان «)فرستند[]میفرستنیدر کاغه چاپ کرده به اطراف م
سسه دیگری که توجه او را در ؤم (..17، )همان مدارس است سینظر او مثبت است، ت س
. از وجود نامدیم «دارالشفا» راها هستند که او آن هامارستانیب کندیروسیه به خود جلن م
 : کندیمردم به نیکی یاد م ریکالسکه برای تراب

ازجمله چیزهای دیگر مسکو که هم به جهت مردم راحت است، گاری کوچک است »
ونقل مردم را نموده و هر دو هزار کالسکه کوچک در کوچه و برزن ایستاده حمل ناییتخم

  (.207 همان،) کس یک میل راه رود چیزی قلیل کرایه داده
روابح زن و مرد در روسیه اظهارنظر  باره در سفرنامه نویسان پیشین نیز مانندمیرزا صالح 

 : نگردیکه او با دیدی مثبت به این روابح م دینمای  اما از محتوای کالمش چنین مکندیم
ها دیوانه عشق شده بودند، به این قامت در آنجا دیدم که آنبعضی از جوانان خوش»

دید و بعضی از جوانان  توانندیدر این والیت دختران در مجالس پسران را ممعنی که 
  (.17 :همان« )دختران را دیده به یکدیگر مایل شده
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نظام  در باره  اما دهدیاداری روسیه نشان نم چندان اشتیاقی به توصیف نظامی سیاسی و
 .کندینظر نمصرف زوایااداری انگلستان از وارسی  سیاسی و

 وتعيت  يا ی و ا تماعی انگلستان .0-0

راتی که در انگلیس مقرّ دهدیر مو تهکّ نامدیرا والیت آزادی م میرزا صالح انگلستان
ر یا از روی بصیرت ساری است و قوانینی جاری است که ویژه این سرزمین است. این تهکّ

که ممکن است،  ترس از حاکمان ایران است ت آنعلّع داشت یا از او توقّ توانیاست که م
و تبلیغ آزادی  نقدرا ایران غیرمستقیم حکومت مطلقه پادشاه  خواهدیهم کنند ماو را متّ
 :سدینویکند. او م
قواعد دولت داری و قوانین مملکت انگلند مخصوص است به خود انگلند. به این معنی که  

ها کنده و ها جانمرتن. سالقسم  نینحو منتظم است و نه به ا نیکدام از ممالک دنیا نه به اهیچ

تا اینکه به این پایه رسیده است. بالجمله کلیه دولت انگلند منقسم  اندختهیها رها خورده و خونخون

  (719همان، ) .ثالثای کامن یا وکیل عامه مردم و الرد و یا خوانین اییثان ،اوالی پادشاه :به سه قسم است

ویژگی  نیتربرجسته .نامدیم« کیل عامه مردمو»جالن است، نمایندگان مجلس عوام را 
. برای نمایاندن آن، داستانی داندیقدرت پادشاه م محدود بودنسامان سیاسی انگلستان را 

 : کندیتعریف م
بنیاد کرده به نام نامی خود. یک نفر استاد  [خیابان آکسفورد]کوچه )ای( در اکسفرد استریت 

ر میانه کوچه واقع است مدت شش ماه است که هرچه سعی کار، مرد فقیری دکانی دارد دصنعت

خود  [پرنس]...طرفه اینکه پرنش کندیکه دکان او را داخل به کوچه اندازند قبول نم کنندیم

ت و آزادی که او را والیت آزادی ای به او ضرر مالی یا جانی رساند. والیتی به این امنیّهذرّ تواندینم

پهیرفته که از پادشاه الی گدای کوچه کالی موافق نظام والیت انتظام ینوعبهو در عین آزادی  نامندیم

  (.203 :همان ) د هستندمقیّ

 اخالفعصران و تفاوت اساسی بینشی خود را با بسیاری از هم این بیان میرزا صالح با
که مردم انگلستان شهروند هستند و با  داندیمعلت آزادی را این . کندیخود روشن م

ندارد، صدراعظم  ایرانکه در کشور  داردمرد فقیر شهروند حقوقی یت فر  دارند. رع
 حقو  شهروندی میرزا صالح ت سلطان است.رعیّ نیز مانند هر ایرانی دیگر صدراعظمچون 
قول نهفته دیگری که در محتوای همین نقل ۀ. نکتگهاردیت محقی رعیّدر برابر بی را

 «فسق و فجور»و  «لعن و لهو»زادی در اینجا آزادی است، در  او از آزادی است. آ
ادشاه در چهارچوب قانون نیست، بلکه آزادی شهروند برای دفاع از حقو  خود در برابر پ

ظریف دیگر در این قول قرار دادن آزادی در کنار نظم است. شاید میرزا صالح  ۀاست. نکت
ست. مردم در یک جامعه استبدادی کرده ا متوجه نبوده است که به چه بغرنج اساسی اشاره
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که بخش دیگر آن نظام حاکم و جلوه شخصی  دهندیبخشی از نظام استبدادی را تشکیل م
در . آزادی کنندیت آزادی را مغایر نظم تلقی مآن رهبر مستبد است. مردم و حاکمیّ

دت م کوتاه یهاومرجنظمی و ناامنی همراه است. هرجبا شورش و بیجوامع  گونهنیا
ازاین تهکر مدت است. پس ساز استبداد مقاوم درازرو ، زمینهازاینبا عنوان آزادی سیاسی 

 .دهدیهوشمندانه، جزئیات والیت آزادی را شرح م
کارگیری به نامدیم «وکیل رعایا»و نمایندگان را  «مشورت خانه»یا  «خانه عام»پارلمان را 

تر از که درکی عمیق دهدیایندگان نشان ماین عبارات برای بیان مفهوم پارلمان و نم
ترجمه  «مجلس»را  «نپارلما»کسانی دارد که یک قرن بعد به تقلید از مملکت عثمانی 

نیست. کسانی که در ایران در اواخر  لیدلیباین فهم و ترجمه  (.252،275 :همان) کردند
را پهن « کومت قانونح»ت را گهاشت و بساط قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بنای مشروطیّ

میرزا صالح و  کهیدرحالت ثیر تحوالت مملکت عثمانی بودند، کردند، مستقیمای تحت 
برخی افراد دیگر در نیمه اول قرن نوزدهم مستقیمای با جوامع غربی در تماس بودند و 

: 1531  تاریخ جهانی فیشر، 1541از وضعیت جوامع غربی داشتند )دودا،  واسطهبالدریافت 
  (.1599  یاشکه/پریچ، 1577پورگاشتال، -  هامر24-195

قواعد دولت داری و قوانین مملکت انگلند مخصوص »میرزا صالح تشخید داده بود که 
(. در  این نکته تا امروز برای 719: 1743)میرزا صالح شیرازی، « است به خود انگلند

 حاوی« شهروندان هنمایند» یا« وکیل رعایا»بسیار در این منطقه از دنیا دشوار است. مفهوم 
تنها در کشور ما بلکه در بسیاری نه «پارلمانتاریسم»بحران  ۀدهندنکته ظریفی است که نشان

 نیویژه در خاورمیانه است. یکی از دالیل عمده امانده جهان سوم بهعقن یاز کشورها
لمان در فرآیند است. نهاد سیاسی پار «ترعیّ» و «شهروند» فاوت بینبه ت توجهیب ،بحران
)ن. :  انسان شهروند باشد ازهایگوی نتا پاسخ شکل گرفتت به شهروند ل رعیّتحوّ

نه  هستند« وکیل شهروندان» به همین دلیل نمایندگان پارلمان(. 170-177: 1752هابرماس، 
، فهمدیمرا « وکیل شهروندان»همان « وکیل رعایا»میرزا صالح تحت عنوان  .«یتوکیل رع»

باید از « مجلس»مفهوم «. قوانین مملکت انگلند مخصوص است»، دیگویمدلیل  به همین
« پارلمان»است در حالی « وکیل رعایا»متمایز تعریف شود. مجلس محل « پارلمان»مفهوم 
وکیل  کهیدرحالدارد، نماینده شهروند قدرت و اختیار است. « نمایندگان شهروندان»محل 

اختیار رعایا یعنی حاکم مستبد است. مجلس وکیل احنرعایا موظف و مکلّف در برابر ص
که پارلمان رعایا در بهترین صورت نهاد مشاور پادشاه و یا رهبر مستبد است، درصورتی

لین نمایندگان ملت حافظ منافع شهروندان در برابر قدرت اجرایی و مسئول در برابر موکّ
کرد در  مغشوش از عمل ت سبنبه تمایز بین شهروند و رعیّ توجهیخویش است. ب
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و « محله جلسه»یعنی « مجلس»در این منطقه از دنیا « پارلمان»شد، به همین دلیل  لمانپار
بحران  تمایز بنیادی علت ی و اینریگمیتصمیعنی محل « پارلمان»نه  شودیمفهمیده « شور»

 پارلمانتاریسم در ایران تا به امروز است. 
، ولی بغرنج را دهدیعیت از شهروند را تشخید مکه میرزا صالح تفاوت رجالن این
نوکر »است:  مقابل صاحبان قدرت شاد در شهروند ش ن و منزلت، اگرچه از کندیدر  نم

« . هرکس در منزل خود نشسته خدمتی دارندستدیایکمتر در مقابل آقای خود آمده م
عیین سرنوشت خود در ت« پارلمان»از طریق شهروند  (.217 :1743)میرزا صالح شیرازی، 

. شهروندان استبرای مسافران ایرانی جالن  یریگمیتصمو این شرکت در  مشارکت دارد
، مسافران ایرانی به شرح چگونگی این شوندیم ظاهردید قدرت حاکم هتجا که برای هر

. استشرکت شهروندان در انتخابات  ،این تظاهر . یکی از موارد عمدهپردازندیتظاهر م
: سدینویو م دهدیازجمله چگونگی و چرایی انتخاب شهردار لندن را شرح م حمیرزا صال

 (.250همان، « )ت به انتخاب شخد مزبور نیستواحدی از ارکان دولت را مدخلیّ»
که از  کندیشهروند زن در چهارچوب همین مناسبات است که نقش نویی در جامعه پیدا م

زبانی به این رزا صالح این نکته را با زبان بیت زن متفاوت است. میعنوان رعیّنقش او به
که در انگلستان زنان در کنار مردان به کارهای گوناگون اشتغال  کندیصورت بیان م

که  ندیبیم او (.213همان، « )بیشتر دختران و زنان درفروش اجناس مشغول هستند»دارند: 
شرکت در سرنوشت خود و  برایگی الزم شایست از تا شودو تربیت  داده شهروند باید تعلیم

انتشار علوم و کتاب و تصانیف در انگلند » او به همین دلیل به. برخوردار شود کشورش
که اگر  شودیمتوجه خاص دارد و دچار این توهم باطل  (.717همان،  «)خصوصای در لندن

د، شهروند تعلیم داده و تربیت شون گونهنیادر محیح اجتماعی کامالی متفاوت به  هایرانیا
 در ی که بیشتر ایرانیان مسافر اروپا داشتند و ناکام شدند. همین فکر انگیزه اوفکر ،شوندیم

 و انتشار روزنامه برای نخستین بار در ایران بود که نتیجه آن دیده شد.آوردن صنعت چاپ 
ایا که دولت شهروندان در تمایز با حاکم رعبود  ییهارفاه شهروندان یکی از عرصه نیت م

سبن کنجکاوی مسافران ایرانی  . این وظیفه دولت در جامعه شهروندیدر آن درگیر بود
منتخن موظف به خدمت به شهروندان و کوشش برای حاکم و  ی. دولت شهروندشداروپا 

 است وظیفه در این چهارچوب ها است. خدمتگزاری دولتفراهم آوردن رفاه عمومی آن
رو هستیم. در جامعه رعایا ا با دو بینش از وظایف دولت روبهو نه صفت عالی او  بنابراین م

رعیت موظف و مکلّف به خدمت به دولت و تبلور شخصی آن یعنی حاکم مستبد است، 
بنابراین اگر کسی از طبقه حاکم استثنائای در کنار خدمتگزاری به رهبر مستبد و رئیس رعایا، 

. شودیم« قهرمان ملی»و حتی اشد، قهرمان ها داشته بچشمی هم به رعایا و رفاه آن ۀگوش
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چیزی بیشتر از  تیدرنهاق و ، در صورت تحقّشودیمنسبت داده  ریرکبیامیی که به هابرنامه
یکی ، آندیگوییکی برایش شعر م ی معمولی در غرب نیست.هادولتبرنامه انتخاباتی 

این  و کندیرا قلمی م، سومی تاریخ موافقان و موانع تراشی معاندان سدینویداستان م
 . ت بازتابیی در جامعه سنّسینوخیتار شودیم

و نقش دولت در  دیدندیتمایز وظیفه دولت را م اینمسافران ایرانی ازجمله میرزا صالح 
بیمارستان،  سیرفاه شهروندان چون ت س برای ت مینو کوشش دولت  یجامعه شهروند

که از  داندیرا مرکزی م مارستانیزا صالح ب. میرستودندیپست، ایجاد مدارس را م سیت س
, 712 :1743)میرزا صالح شیرازی، « ذاتی و خیرخواهی و مروتت و نیکبوی آدمیّ»ها آن
صورت کم بهمبانی نظری مکتن اصالت انسان را دست توانی. از این بهتر نمدیآیم (213

یف کرد. او در تعر «تمروّ»و  «خیرخواهی»، «ذاتینیک»، «تآدمیّ»آرمانی در چهار کلمه 
، چون کندیمراسالت پستی را ستایش م ۀ، شیوکندیکرد پست توجه مهمین راستا به عمل
فرصتی هم برای و  ردیگیو از همین فرصت بهره م ندیبیای در خدمت مردم مدر آن وسیله

ونقل مراسالت مصحوب کوچ کیخسرو مخترع حمل» کند:به صحرای کربال زدن پیدا می
 است.  (701همان، « )زرگ پادشاه ایران بودهب

ها سیاست خارجی آن به است، لیکن نظام اجتماعی و سیاسی انگلیس ۀشیفتمیرزا صالح 
را دارد و در  او از دیپلماسی همان در   هایرانیاست. او نیز نظر کلی بسیاری از ا نیبدب

ایران تا آن  دیگویو م نددایطلبانه ماست. سیاست خارجی انگلیس را فرصتشدهشناخته
داشته ت دارد که نقشی در مبارزه این کشور علیه روسیه و فرانسه اندازه برای انگلیس اهمیّ

  بنابراین او نیز چون میرزا ابوالحسن خان و میرزا محمدهادی علوی شیرازی شکست باشد
کار ما اینکه بالفعل  نیترچیزها مشکلاز همه: »داندیناپلئون را به زیان منافع ملی ایران م

ناپالیان را گرفته و محبوس نموده و احتیاجی که سابقای آن دولت را به دولت ایران بوده رفع 
 (.175 :همان« )شده است

 مردم انگليس.0-3

 دیگویبرای اثبات ادعای خود ماو . است هایسیانگل یهایژگیر و خودخواهی از وتکبّ
ای به نمایش اند، در موزهاسپانیا غنیمت گرفتهرا که از  ییهاسالح یهایسیکه انگل
تکبر اهالی انگریز و خودبینی »را تخفیف و خود را تکبیر کنند:  هاییایاند تا اسپانگهاشته
 (.709 همان،« )اند یعنی اسلحه اسپانیاها نام اوطا  )اطا ( مزبور اسپانش ارمری گهاردهآن

کرنل »ها ندار آات ادعای خود برخورد مهماناثب برای او .هستند نیزطلبی فرصت هاانگلیسی
 :آوردیممثال ها به لندن را در هنگام ورود آن «دارسی
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مقصود کرنل دارسی این بود که اخاللی کرده که ما بدیدن سرکور اوزلی نرویم و  دانمینم 

ز زحمت و جالوقتی ظهور کرده و ما هم بالفعل در نظر بهابن [رسم]بقاعده کلی کمون  نکهیباا

 تصدیع چیزی نداریم. خالصه بنده را اعتقاد آن است که اگر بتوانم درصدد زحمت سرکور اوزلی

  (177همان، ) .برنیایم

ها است. به گفته او این نکته را برای به گمان او سود طلبی آن هایسیسومین ویژگی انگل
 .«ت ندانندهمه اهالی این والیت را مردمانی درس»وطنان: که هم آوردیآن م
بنده هر وقت : »کندیها تعریف م. از شیوه نهارخوردن آندارندصفات مثبت نیز  هاسیانگل

ادب  تیلهت از عمر خود بردم. همه با یکدیگر درنها ،نهار کردم [والیت]با اهالی آن وال 
پوشیدن لباس ۀباردرنکته بسیار جالن اظهارنظر او  (.775همان، « )گویی بودندو مها 
وان انگلیسی است. این اظهارنظر نشان از آن ویژگی است که میرزا صالح را از بسیاری از بان

و دختران زنان هم لباسی درنهایت لطافت : »کندیوطن او در این عصر متمایز مهمان مسافر
بار دیگر درجایی دیگر یکاو  (.740 :همان «)ها باز استها الی شانه آندست ،در برکرده

لباس زنان انگلند بهترین لباس کل دنیا : »کندیبانوان در انگلستان قضاوت م لباس ۀباردر
ت این قضاوت بدون شک کلی و ذهنی است، اما نشان از شخصیّ (.747همان،  «)است

 . شودیمدیده میرزا صالح دارد که درجاهای دیگر این سفرنامه نیز 
  دیگر حق حیات قائل است یاهصدر است. انسانی که برای انسانۀ میرزا صالح مرد سع

که پوشش بانوان  آموزدیوطنان خود مبه هماو انسانی که توانایی دیدن و شنیدن دارد. 
بینی بین اهلل کمتر از زنان انگریزی مرتکن اعمال »ندارد:  «اعمال شنیعه»ارتباط چندانی به 

رسوا و بدنام و اگر فرضای کسی مرتکن شود و کسی اطالع به هم رساند  شوندیشنیعه م
 (.747همان، « )کنندیبلکه مبالغ کلی جریمه به مرد و زن م

 در  فرنامم او هایرانيا.0-8

قضاوت کند  اما اینجاوآنجا مطالبی  هایرانیا دربارۀ اآشکار میرزا صالح قصد ندارد
وطنان خویش است. نخستین که به صورتی نقد رفتار، کردار و تصورات هم سدینویم

نظری و ورزی، حسادت، تنگکرد، غرض هایرانیا دربارۀاز نوشته او  توانیکه ماستنباطی 
لین سبن پیچانیدن این امور در زرور  خیرخواهی است. انتخاب او برای همراهی محصّ

ها . آنکنندیها غرض خود را زیرپوشش خیرخواهی پنهان م  اما آنشودیحسادت اطرافیان م
 : کردمیکه نبایستی به سرزمین کفر سفر  کنندیمیرزا صالح را نصیحت م

یک نفر از  کنمیجرئت نم ،دوستان در سرزنش برخاسته ۀهم ،مرخصی حاصل و مراجعت به منزل کرده

یا من خیال  نمودمی. اگر چاره داشتم مطلقای خود را به احدی نمزنندیدوستان را ببینم همه توبیخ و سرزنش م
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. دلم از سینه به تنگ و با بخت خود در رسدیال تنگ و به فکر من نمام یا مردم را وسعت خیباطل کرده

 جنگم. 

صفات  ونظری اول اینکه بخل، حسادت، تنگ :دو نکته را بایستی در اینجا در نظر داشت
در زمره مقوالت روانی هستند، اما نبایستی عامل اجتماعی را نیز نادیده گرفت.  دیگرانسانی 

گوناگون و فردی دارد، از  یهاشکل کرده است و موفقیتدر جوامعی که فردیت رشد 
. چنین زمینه اجتماعی در چند نسل بر روان شودیکاسته م ییهایژگیامکان بروز چنین و

ها همراه با تساهل، روی در چنین جوامعی تعامل انسان، ازاینگهردیم ریها نیز ت ثانسان
در . گویندمی« جامعه باز»ین روزها تسامح و بردباری بیشتر است. چنین جوامعی را ا
حرکات  و به شکلفردی سرکوب  یهاتیجوامعی که فردیت امکان بروز ندارد، خصوص

سبن بروز حسادت،  های. ظهور همین ناهنجارشودینامعقول و غیرمعمول فردی ظاهر م
اخالقی پیش  یها. ارزششودیافراطی آن م شکل نظری و صفات مشابه درتنگ
 کنندهنییتععنصر اصلی ، آراسته است توجیهات مههبی که همواره به زیورری داسرمایه

محتوای اخالقی  یهاصفات در زرور  ارزش طور که این، شودیمفکر، نگرش و رفتار 
نظری، بخل و صفات . امکان اینکه حسادت، تنگسازندیمرا  بیشتر هنجارهای رفتاری

سختی ه شود، در چنین جوامعی ممکن است. راست نامیدیا مشابه خیرخواهی و یا دروغ 
 یهااقلیت صاحن ارزش وامعی سبن شده است تافرهنگ در چنین جخرده حیات ۀادام

 تواندیسختی مبه اصلی فرهنگ اقلیت عنصرهای کهیطوربهه شود، مجبور به تقیّمتفاوت 
 . داشته باشدتظاهر بیرونی 
و او را به خاطر  دارندیز سفر فرنگ بر حهر مافرادی که او را ا به همین دلیلمیرزا صالح 

 ی اوخیرخواه تظاهر بهدروغ به که داندیمکسانی  کنندیپهیرش چنین سفری سرزنش م
ها برای میرزا گویند و خیرخواهی ظاهری آنکه دروغ می دانندیها خود نیز م. آنکنندیم

اما  لح به فرنگ فرستاده شوندی میرزا صاجابهمیل دارند  هاآن. برخی از صالح آشکار است
بینند که صعود و ها در یک رقابت سالم ممکن نیست و میازآنجاکه امکان شرکت آن

، از نندیبیاتفا  و بخت دارد، بنابراین خود را مجبور مسقوط اجتماعی افراد بستگی به
 های غیر مشروع وارد شوند.راه
عمومی مسافرت به دیار فرنگ در  دومی که در این قول نهفته است، عدم پهیرش ۀنکت

چون حکایت سفر ».. :سدینویمناصری  نامهفارسمیرزا حسن فسائی در  .استآن عصر 
کسی اقدام در این مسافرت نکرد تا قرعه این  نمودیوش اهل ایران غرین مگستان در گفرن

سفر به دیار وقتی (. 755: 1773، 1)فسائی، ج « فتندگکار را نام حاجی میرزا ابوالحسن خان 
قرن در  مناسبات غربیایرانی  هوادارانتصور کرد که  توانیفرنگ پهیرش نداشته باشد، م
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وضعیتی  ،اندرو بودهروبه برای پهیرش این مناسبات در ایران ییهاینوزدهم با چه دشوار
 حدس زد. زمانی توانیداستان را م ۀ. ادامبردیها را تا مرز افسردگی پیش مکه بیشتر آن

 ۀباردرکه دوستان موفق نشدند او را از سفر اروپا بازدارند، شروع به ساختن داستان 
ایران  ]سفیر شدن[« گریایلچی»او در لندن و قصد او برای  یهایولگرد و هاگهرانیخوش

 در انگلستان کردند: 
خیال کنند، آیا چه خرد سنجیده اوالی  زانیکه به ممردمان والیت ما هر چه شنوند بدون این ۀالحق عام

و ثانیای غرض او چه چیز است و ثالثای خود شاهد چه خود طبع و  دهدیکس شهرت را پیرامون دیگری م

ه که شنوند من مایل بمحض اینبه ،گونه خیاالت نمودهنظر ازایناند( و قطعمدر  و رفتار و کردار )بوده

  (747همان،  ).کنندیباور م ، مردمخود را ایلچی کنم چیبه ه خواهمیبودن هستم و مایلچی

در روسیه که  «ایلچی دولت علیه ایران»او به ایران را  هایبرخی گزارش سدینویاو م
خان ایلچی باشد، به انگلستان باز پس و به سر منظور او میرزا ابوالحسن احتمال دارد
ازآنجا ایلچی  پطرپورغ رفته وه برخی از نوشتجات بنده ب»است:  دهیرسانیگوراوزلی م

دولت علیه ایران در میان تعلیقه خود ملفوف و به نزد سر گور اوزلی فرستاده. بنده استاد 
 (.131همان، « )محمدعلی را به خانه سرگور اوزلی فرستاده که نوشتجات مزبور را آورده

 او به لندن برای سرگور یهانیست. اگر منظور از پس فرستادن گزارش معلوممعنی این کار 
برای سر گور اوزلی بوده است، پس  «ایلچی دولت علیه ایران»خدمتی خوش ،اوزلی

خبر و خدمت کار خود را برای گرفت  چگونه است، میرزا صالح خود از این امر با
 ؟است فرستادهینزد سرگور اوزلی م «نوشتجات»

 ۀهم جنبو آن کندینیز اظهارنظر م هایرانیا ۀباردردر یک مورد دیگر میرزا صالح 
. ازآنجاکه شودیدر قفقاز به حضور یکی از سرداران ایرانی شرفیاب ماو انتقادی دارد. 

شده بود، اجازه نشستن در حضور خود را به  «شرفیاب»منصن قبلی که او خدمتش صاحن
 «سردار»نشستن در حضور  «طمع»او داده و میرزا صالح را بدعادت کرده بود، میرزا صالح 

 نشاند: رده بود  اما بالفاصله سردار او را در جای خود میبعدی را نیز ک
مرا به خاطر چنین رسید که چون امیر خان سردار بنده را اذن به نشستن در مجلس خود داده شاید 

دیوانخانه ه دات فرموده در هنگام ورود ببندگان سردار هم بهمان طریق بنده را مورد مراحم و تفقّ

 (99همان،  ).بنده بیرون رفتسردار خیال خام از دماغ 

 ناممخود زندگی. 0-7
فرزند  «بضاعت کم استطاعت بادیه گرد وادی گمنامیفقیر حقیر بی»خود را میرزا صالح 

و  صدرۀ سعبا باز انسان میرزا صالح  (.44همان، ) حاج باقر خان شیرازی معرفی کرده است
ت قاجار متعهد بود و کوشش او به وطنش و دستگاه حکوم .آماده برای پهیرش نو بود
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داشت به خاطر آبروی دستگاه حکومتی  ظاهری آراسته داشته باشد. این تالش کار دست 
روزی به حمام او  همراه آورده بود. از ایران رنگ برای موهای خود او داد. میرزا صالح

ده ات داخل حمام گردیکرّاستاد حمامی به: »، در حمام مشاهده کردتا رنگ بگهارد رفت
مرمر او  یها. بعد از استفسار معلوم شد که سنگکندیزند و ناله و زاری مپای بر زمین می

میرزا صالح با پرداخت پول خسارت  (.179همان، « )امرنگین و خراب کرده یکلرا به
بار دیگر نیز آبروی ولیعهد . یکدادولیعهد ایران را نجات  «آبروی»و  کردحمامی را جبران 

، به شدپولی شد. به او پیشنهاد خرید و آن هنگامی بود که در انگلستان دچار بیایران را 
 : نماید دریافت مقابلوجهی در  و دختری تدریس زبان فارسی کند

صد تومان به بنده دهد درس نخواهم داد. در این من گفتم اگر دختر پادشاه هر درسی را یک

والیت فرستاده است که تحصیل  نیآدمی چند به ا ،نوالیت شهرتی یافته است که ولیعهد دولت ایرا

مراجعت کنند  که راضی خواهد بود که در میانه مردم شهرت یابد که نوکران پادشاه  ،علم کرده

 (137همان، ) .اندگهارده میایران از غایت احتیاج بنا را به تعل

انگلستان این عصر داری حاکم در دینی و سرمایهرا باید در برابر روحیه پا  این روحیه
برای  میرزا صالحتا تفاوت اندیشه میرزا صالح و مهمانداران او بر ما روشن شود.  ادقرار د
اس در برابر وسوسه خنّ لیکن، کردولیعهد ایران از تدریس خودداری  «آبروی»حفظ 
 : پوشیدو لباس فرنگی  تراشدولیعهد  ۀتوصی رخالفب را ریش خود نکرد،پایداری 

به علت اینکه در  ،کردمیی را گفتگو اینکه بنده لباس انگریز پوشیده باشم بنده قبول نمکرنل دارس

به لفظ  [عباس میرزا]کرد...و نیز نواب واال روحی فداه  توانستمیجا تحصیل با لباس ایرانی مهر

شت در سعی بلیغی در تعییر لباس بنده دا ،خانمبار  فرموده بودند که تغییر لباس مکن. چون قونونل

لباس انگریزی در برکرده و مالحظه عادت  ،کرایدن محاسبات مردم را طی کرده و ریش را تراشیده

نظر از قاعده و عادت مشتی پشم است، چهار ماه نتراشی باز اگر ریش است قطع ،و قاعده را نکرده

 (111ن، هما).بلند خواهد شد و همچنین مقید به لباس ایران بودن را نیز از عقل دور دانستم

از دور مساجد استانبول را  یهامناره در بازگشت وقتیبود.  پایبند به اسالم میرزا صالح
بسیاری و چند مناره که عالمات مساجد مسلمانان است، ظاهر  یهاخانه»، منقلن شد: دید

ه ها بت قلبی به همه دست داد و سجدات شکر باری را بجای آورد که بعد از سالاست. رقّ
میرزا صالح  (.402همان، ) «اندیدند که بانگ مسلمانی و عالمت اسالم را دیدهجایی رس

و ادیان  دانستیتنها به اسالم پایبند بود، بلکه اسالم را بهترین ادیان مهمچون بسیاری نه
سنگی تقدیس شده به او برای مثال کشیشی پاره  شمردیحقیر م دیگر را در مقایسه با اسالم

پاره مزبوره را گرفته به غالم بنده سنگ: »شودیسبن انبساط خاطر او م . این عملدهدیم
روی آن را به دور انداز. سایر  که بیرونمبار  دادم و به لفظ فارسی گفتم در وقتی ،خود
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اعتقادیم و کشیش مهبور یافت که ما بی داده و بنده را انفعالی دست داد رفقا را خنده دست
از  او در راه بازگشت دارد. پاره دوروحی میرزا صالح  (.751 :انهم« )میکنیو استهزاء م
مساجد استانبول منقلن شد، اما چند ماه قبل نیز در هنگام تر  لندن  یهادیدن مناره

مغشوش و دل (...بالجمله با1115شهر جوالیی ) 27روز جمعه »منقلن و پریشان بود: 
ه و خود در آن نشسته، از رود تمز پریشان اسباب خود را در کشتی کوچکی گهاردخاطر

او با  (.717 :همان «)کشتی خود گردیدهه نیم از ظهر گهشته وارد بوعبور کرده، سه ساعت
ای که تاکنون به همان نسبت که در ای برای ملت ایران به ارمغان آورد. هدیهخود هدیه

با خود »است:  شده خدمت روشنگری بوده، از آن برای نشر جهل و نادانی بهره گرفته
به ایران برم که به  [این والیت]جز تحصیل اگر توانم چیزی از اینوال اندیشه نمودم که به
ها بود که خیال بردن چاپ و صنعت باسمه یه آید، شاید خوب باشد و مدتکار دولت علّ

 (.739 :همان« )در سر من افتاده بود
 
 جريگجمينت. 3

اول اینکه او برای تحصیل به انگلستان  :اهمیت دارد تاز سه جه و سفرنامه او میرزا صالح
بود که از آن « معرفتکاروان اولین »قراوالن به قوی مینوی یکی از پیش و فرستاده شد

ای از روحیه و تجارب این روحیه و تجارب او نمونه اند.عصر تاکنون راهی اروپا شده
ر شد، مناسبات موجود در روپا مت ثّبا دیدن وضعیرت در اگروه اجتماعی است. میرزا صالح 

ت کشور خود مقایسه و آرزوی سعادت و پیشرفت وطن کرد. این اروپا را با وضعیّ
یی بازتابی است و با نوع گراتسنّی بازتابی یکی از خصوصیات ویژه جامعه دوستوطن

خاصی از آگاهی همراه است. آگاهی ملی در همان حال انزجار از وضعیت موجود تا حد 
ی شریک وطنانهمنفر از خود و کشور. میرزا صالح در این احساس دوگانه با بسیاری از ت

غربی را دید ها و هنجارهای ارزش نگرش، ،رفتار . اواندداشتهاست که سرنوشتی مشابه او 
مقایسه کرد. حاصل این مقایسه بازتابی تنفر از ها و هنجارهای غالن در ایران باارزش و

پاره دوم جالل آل احمد و علی  هزادخان و حسن تقیمیرزا ملکم بود. هاآنخود و بعدها 
علمی  انتقال دستاوردهای درصدددستاورد مثبت غرب را از منفی جدا و . او شریعتی هستند
 پس بود، رممکنیغت موجود آن زمان بود. این انتقال در وضعیرّبه ایران  غربو عملی 
برد،  تنهایی و فراموشیپناه به شد،رابر وضع موجود و مجبور به تسلیم در ب ماندناکام 
 افشار تسلیم شراب و افیون شدند. بابایحاجکسانی چون  کهیدرحال
دیگر مسافرهای ایرانی اروپا در اوایل قرن  یهادگاهید با میرزا صالح شباهت هاینظر
مه میرزا صالح کنیم. این دومین ویژگی سفرنا نظرصرفدارد، اگر از برخی تمایزها نوزدهم 
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شده در اوایل این سده نوشته یهاکه ما در سفرنامه پردازدیاو به همان اموری م است.
قدرت نظامی روسیه،  در باره آوری اطالعات. در روسیه توجه او معطوف به جمعمیادهید

 سیت س، نقد مالکیت ارضی و نظام بردگی، نقد نظام قضایی و تمجید از انتشار روزنامه
  و چگونگی رابطه زن و مرد در این کشور است. عمومی ونقلستان، وسایل حملبیمار

شهروندان در ، مشارکت ت کید بر حقو  و آزادی شهروندان ،تحدید قدرت پادشاه
توجه خاص دارد. در  او  هاآنیی هستند که او به هاموضوعخود در انگلستان سرنوشت 

، میرزا ابوطالن اصفهانی و میرزا محمدهادی خان ایلچیبا در  میرزا ابوالحسنآزادی از 
. مخالف استایران  در هایسیخارجی انگل استیس . میرزا صالح باعلوی شیرازی فر  دارد

  اما شیوه غها خوردن و داندیطلن و سودجو مفرصت ،را مردمانی خودخواه هاسیانگل
. داندیها نمعفیف بودن آن. پوشش بانوان را مغایر با کندیها را ستایش مپوشش بانوان آن

نظر، حسود، دورو و اسیر جهل و میرزا صالح ایران را گرفتار و اسیر و مردم را تنگ
 .کندییابی مخرافات ارزش

 تغییر اجتماعیعنوان ابزاری در خدمت گیری از نوشتن بهسومین ویژگی سفرنامه او بهره
ی در جامعه فکر سازبه اهمیت ان ملکم خمیرزا قرن گهشت تا نزدیک به نیم ، اگرچهاست

حکومت  معتقد بود کهاو  ی جدید از قبیل روزنامه پی برد.هارسانهاستبدادی با استفاده از 
ها نظام اداری آن استقراراز صنعت غرب و  برداریقانون، تحدید قدرت پادشاه، تقلید و الگو

تمایالت اسالمی  ضمن نقد عادات و رسوم خرافی مردم، او. استتنها راه نجات کشور 
که مرتون و  ردیگیای قرار مکه در برابر آن روحیه یاهیروحبود، تی سنّ او . روحیهداشت

و در بستر چنین ذهنیتی، صنعت، نظام  انددهیدینی نامماکس وبر روحیه پروتستانی و پا 
 اداری منطقی و عقلی در اروپا قوام یافت.
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1. Introduction 

Persian language had been prevailed by various factors in Anatolia, 

and had been the official and administrative language of there for 

more than five centuries; therefore, the most important aspect of Iran's 

cultural relations with Anatolia is the penetration and expansion of 

Persian language and literature in the region. 

The first stage of this process began by the conquest of the Great 

Seljuks on the Byzantine Empire’s territory in this area (463 AH), and 

continued to the end of the Great Seljuk period (552 AH). This stage, 

in fact, was still in the genesis. During this course, there were still no 

other influential factors affecting the development of Persian 

language. The conquest of the Great Seljuks on the Byzantine Empire 

was in some way as a result of the Seljuk sultans being influenced by 

the Iranian political and cultural traditions under the Iranian 

bureaucrats. Therefore, the role of the bureaucratic class in this case 

has special significance. 

2. Methodology 

By using descriptive-analytic method, this article seeks to study the 

function and role of the bureaucratic system in the development of 

Persian language in Anatolia only during the Great Seljuk period, 

while explaining the bureaucratic system of the Great Seljuk tribes and 

the place of the Persian language in this system. The paper will 

answer the question of how Persian language was expanded in 
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Anatolia? And what role did Khwaja Nizām- al-Mulk play in this 

field?       

   
3. Discussion 

The Seljuk dynasty belonged to the tribes of Oghuz, who lived in the 

northern shores of Jaxartes, which they migrated to Transoxania and 

Khorasan at the end of the fourth century. They dominated Khorasan 

by crushing the Ghaznavid army in several times before 431/1040. 

Then, an alliance was created between the Iranian bureaucrats and the 

Seljuk Turkmens as a result of the unfamiliarity of the Seljuks with 

the managerial customs of the civilized regions and the frustration of 

the Iranian officials from the Ghazni court. Hence, by establishing a 

firm bond between the Persian officials with the Seljuks, the Persian 

language was also widely spread wherever the Seljuk’s domination 

was widespread.  

Among these officials, Khwaja Nizām- al-Mulk has the most 

influence on the formation, strengthening and consolidation of the 

Seljuk bureaucratic system and on the expansion of their territory. At 

first, he arrived at the court of Chaghri beg, and later, he became the 

Vizier (Prime Minister)  of Alp Arsalan, and he founded the rule of 

Alp Arsalan by the suppression of sultan’s rivals, and over the course 

of ten years, he was the Prime Minister. After the death of Alp 

Arsalan, despite the existence of many claimants for the monarchy, 

Khwaja Nizām- al-Mulk placed Malikshah on the throne, and he 

himself was appointed his Vizier and took the title of Atabak. So, he 

was in charge of the ministry for thirty years. He was the main 

administrator of the Seljuq rule and guarantor of the discipline of their 

territory, who led the Turkmen tribes to the Christian regions of the 

Caucasus and Anatolia for regulating the relations between Turkmen 

and the Seljuq monarchy. The ultimate goal of this policy can be 

found in his words, which if the Turkmens won, "a province would be 

added to the Seljuk’s countries and, if they were killed, the 

government would be at ease". Nizam al-Mulk encouraged Turkmens 

to be present in the western frontiers. He, also, forced the 

displacement of some tribes in those areas.  

The Turkmens' migration to Anatolia and their systematic advance 

in Byzantium led to the severe reaction of the Byzantine Emperor, 

who took care of the invading Turkmens. Turkmens sought help from 

the Seljuqid Sultan, and the Sultan also supported them, and in 461 
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AH/1071, he countered Byzantine Emperor and imprisoned him in a 

heavy defeat in Malazgird. After taking the eastern part of the 

Byzantine Empire and obtaining a certain tribute, he tried to liberate 

Emperor and restore him. As a result of the battle, in addition to 

healing the relationship between Turkmens and the Seljuqid Sultan, 

the Seljuq territory was developed and the way was paved for the 

establishment of Turkmen (now almost loyal to the Sultan) in 

Anatolia. These lands were handed over to the Turkmen emirs by the 

Central Court. According to available evidence, they were subordinate 

to the Seljuk Sultan and regarded themselves as the vassal 'Moqta' 

under the Seljuk sultan. Therefore, the Central Office was able to 

organize and monitor the administrative situation of the region in 

these newly taken areas. 

By existing evidence, Nizam al-Malik had used Persian as the only 

official language of the Seljuk bureaucratic system, and it seems that it 

remained the official language until the end of his rule. According to 

Nizam al-Mulk's regulations in order to consolidate the administrative 

system and the rule of the Seljuks in the Anatolian region, Persian 

language also found place in these regions by the administrative 

agents, because he deployed a large number of Iranian agents and, 

since these agents were Persian, this language became the 

administrative and official language in Anatolia. This situation 

transformed Anatolia into one of the most important centers of support 

for Persian poets and poets after the Mongol invasion 

4. Conclusion 

At the beginning of their migration to Iran, Seljuks brought a large 

number of Turkmen tribes to the country. Being influenced by Iranian 

political-administrative thought, they were led to create a centralized 

government similar to the Iranian model, but, reserving the previous 

tribal ideas, the Turkmen tribes became a decentralized force. Since 

the time of Alp Arsalan, the Seljuq sultans, in addition to many other 

factors, have been influenced by the Iranian bureaucrats, and at the 

head of them, Khwaja Nizam al-Mulk, to emigrate to Anatolia in 

order to get rid of the negative results of this decentralized trend of 

Turkmen.  

By the migration of these tribes and the full support of Seljuk sultan 

and Nizām- al-Mulk, before, during and after the battle of Malazgird,  

they took a large part of Anatolia from the Byzantine Empire and 

added it to the Seljuk territory. On the other hand, the Shafi’i Khwaja 
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Nizām- al-Mulk, as the actual founder of the Seljuk regime, placed the 

Persian language as the dominant and official language of this 

bureaucratic system, and by founding the Schools of 'Nizamia', he tried 

to cultivate the Shāfi’ī religious bureaucrats, who were able to develop 

and continue his thoughts about the bureaucratic system. Due to Sultan 

Alp Arsalan and Malikshah's inexperience,  Khawaja Nizām- al-Mulk, 

who had been the Vizier for 30 years, took responsibility for all the 

political, military, administrative, economic and cultural affairs.  

After the conquest of Anatolia, Khwaja developed the Seljuk 

bureaucratic-administrative system by sending official agents to 

administer the new occupied territory in Anatolia. Along with the 

expansion of the administrative system, the Persian language, also, 

became popular in Anatolia, because it had become the official and 

administrative language of the Seljuk territory due to his and other 

bureaucrats' efforts. This bureaucratic system was prevailed and 

consolidated in Anatolia, during the sixth century. Therefore, Persian 

became the official language of the region, which continued until 

several centuries later. 

Key words: Bureaucratic system, Persian language, The Great Seljuks, 

Nizām-al-Mulk, Anatolia 
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 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 ندانشگاه شهید باهنر کرما

 1751تابستانو  بهار، پنجمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

  یآناتول در یآار  زبان گسترش و الملکنظام خوا م
 9یمحسن رحمتدکتر                                                                                                          

         

  چکيده
 ترکمن التیا استقرار و حمالت نینخست با یآناتول در یفارس بانز گسترش و نفوذ آغاز
 انیسلجوق یوانید -یادار نظام عملکرد. است مربوط منطقه درآن یهجر پنجم قرن در یسلجوق
 روش با تا است صدد در مقاله نیا. است بوده مؤثر امر نیا تحقق در عوامل، ریسا کنار در بزرگ
 در و یوانید نظام نقش به ،یآناتول در یفارس زبان گسترش درون نییتب ضمن ،یلیتحل -یفیتوص
 ،یفارس زبان که دهدیم نشان مطالعه نیا. ببخشد یشتریب وضوح هیقض نیا در الملکنظام آن رأس
 وارد نیسرزم بدان ،یهجر پنجم قرن در یآناتول بر یسلجوق ترکمن التیا غلبه از پس بار نینخست
 منطقه یدربار و یرسم زبان عنوان به هامدت چنانکه نهاد  شگستر به رو بعد قرون در ،شده
 تیتثب ،شده سیت س یرانیا مجرب کارگزاران و ساالرانوانید توسح یسلجوق یوانید نظام. درآمد
 التیا تیهدا قیطر از ،یرسم زبان عنوان به یفارس زبان از استفاده با یوانید نظام نیا. افتی

 یفارس زبان گسترش در یآناتول به یوانید نیم مور اعزام قیطر زا هم و یآناتول یسو به ترکمن
 .است داشته یتوجه قابل سهم یآناتول در
 
 .یآناتول الملک،نظام خواجه بزرگ، انیسلجوق ،یفارس زبان ،یوانید نظام: جديکل جهاواژه
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  مقدّمم. 9

ا فراز و فرود تا امروز هم مادها آغاز شده و ب ۀروابح فرهنگی ایران با آناتولی از دور     
ترین جنبۀ این روابح، نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در تداوم یافته است، ولی مهم

که بیش از پنج قرن به عنوان تنها زبان رسمی و اداریِ آن منطقه درآمده بود.   استآناتولی 
از  را گرانبهایی آمده که گنجینۀوجودد ادبی در آناتولی بهدر طول این دوره، آثار متعدّ

میراث فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در خود دارد. ت مل بر تاریخ رواج زبان فارسی در 
دهد: دورۀ پیش ازسلجوقیان روم، دورۀ سلجوقیان روم آناتولی، سه دورۀ متمایز را نشان می

و دورۀ عثمانی.  بدیهی است که در هر دوره، وضعیت زبان فارسی در این منطقه، تحت 
 ثیر عوامل مختلف قرار داشته و در حال تغییر بوده است.  ت 
 م رح و بيان مسئل. 9-9

زبان فارسی تحت ت ثیر عوامل مختلفی در آناتولی، رواج یافته بود.  نخستین مرحله از   
فات امپراتوری روم روند نفوذ و گسترش این زبان در آناتولی، با غلبۀ سلجوقیان بر متصرّ

را در بر  ه. (992)آغاز شده و تا پایان دورۀ سلجوقیان بزرگ ه. (،477)شرقی در این ناحیه
واقع، هنوز در حکم تکوین است. در این دوره هنوز دیگر عوامل گیرد. این مرحله، درمی
زبان فارسی دخیل نبوده و یا کمتر ت ثیر داشتند.  از آنجا که غلبۀ سالجقه بر  ر بر توسعۀمؤثّ

فات شرقی آن به نحوی معلول تزاع بخش وسیعی از متصرّامپراتوری روم شرقی و ان
و آموزش  سیاسی و فرهنگی ایران، تحت القا ت ثیرپهیریِ سالطین سلجوقی از سنن

ای پیدا ، نقش طبقۀ دیوانساالر در این قضیه نیز اهمیت ویژهاستساالران ایرانی دیوان
ضمن تبیین نظام دیوانی  تحلیلی، -کند. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفیمی

سلجوقیان بزرگ و جایگاه زبان فارسی در این نظام، چگونگی عملکرد و نقش نظام 
فقح در دورۀ سلجوقیان بزرگ مورد بررسی  را در آناتولی دیوانی در گسترش زبان فارسی 

 قرار دهد.
 .   پيشيوم پژوهش9-0 

ن مورد توجه پژوهشگران گسترش زبان فارسی در آناتولی و ابعاد مختلف آن تا کنو
بندی تاریخ گسترش زبان ( ضمن دوره1714دی قرار گرفته است. چنانکه مدرسی)متعدّ

فارسی در آسیای صغیر به معرفی چهار گروه اجتماعی به عنوان حامالن و ناقالن زبان 
فارسی به آن دیار پرداخته، ولی به جایگاه نظام دیوانی سلجوقیان بزرگ در این امر توجهی 

 نداشته است. 
گویی در قلمرو عثمانی  پرداخته و عبدالکریم ( به رواج پارسی1741حسین نخجوانی)

های ترکمان نشینت فرهنگی در دربار امیر/الف( نیز اصوالی به معرفی کلی1799ّگلشنی)
آناتولی و آثار شاعران و ادیبان دربارشان پرداخته و فقح به یک اشارۀ مختصر به رسمیت 
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ای است. او همچنین در مقالهسی در نظام دیوانی سلجوقی بسنده نمودهزبان فار
است. /ب( فقح به معرفی آثار ادبی فارسی در قلمرو عثمانی پرداخته1799دیگر)
( نیز با  تمرکز بر آثار ادبی موجود، به بحث پیرامون زبان فارسی در آناتولی 1775ریاحی)

ن بزرگ هنوز اثر ادبیِ قابل توجهی در آناتولی سلجوقیا ۀپرداخته ولی از آنجا که در دور
( نیز به 1759است. مصطفی لعل شاطری)تولید نشده، از پرداختن بدان اجتناب نموده

بندی عوامل فراز و فرود زبان فارسی در قلمرو ترکان عثمانی پرداخته، ولی درباره دسته
( با تمرکز بر  1751ربانی) اند. زهرادورۀ سلجوقیان، به ویژه سلجوقیان بزرگ بحث نکرده

وضعیت اداری و فرهنگی سلجوقیان روم، دو گروه از نخبگان حکومتی و غیر حکومتی در 
دربار سلجوقیان روم را شناسایی نموده و به نقش و عملکرد آنها در قبال رواج فرهنگ 

خارج از محدودۀ  شدهمطرحآناتولی پرداخته است. بنابراین، به طور کلی مباحث  ایرانی در
 زمانیِ این مقاله یعنی سلجوقیان بزرگ است. 

 ت و ترورت پژوهش. اهمي3-9ّ 
نحوی باعث مجاورت ایران با آناتولی و دیرینگی روابح فرهنگی بین دو سرزمین، به     

 و ایران فرهنگی پیوند وجوه ی نیست که یکی ازمهمترینپیوند این دو گشته است. تردید
فارسی است که بیش از پنج قرن زبان رسمی آناتولی بوده و  آناتولی در دوران گهشته زبان

ا دوران معاصر تداوم داشته بعد از آن ت ثیرات عمیق این زبان بر فرهنگ و ادبیات آناتولی ت
تواند به در  بهتری از حوزۀ اقتدار فرهنگی توجه به این امرو پژوهش دربارۀ آن میاست. 

 ایران کمک نماید. 
  .بحث و برر ی 0
 پيدايش نظام ديوانی  لجوقی .0-9 

گردد که میبایل اغوز در شمال رود سیحون بازمنش  خاندان سلجوقی  به آن دسته از ق       
ده و در اثر تنگی بعد از گرویدن به اسالم در  نیمۀ دوم قرن چهارم، به ترکمان موسوم ش

: 1775  میرخواند،11: 1542کردند)مروزی،چراخور و فشار دیگر ایالت به ماوراءالنهرکوچ
وجود نیروی ایلیاتی مقتدر،  (.Sevim-Bosworth,1998: 144-146  273و 4/277

افراسیاب در ماوراءالنهر باعث شد تا آنها بتوانند در منازعات سیاسیِ درونِ خاندان آل
مندی از این نیروی نظامی ایلی این نند. سلطان محمود غزنوی نیز به امید بهرهکمداخله

: 1577ه.  بخش قابل توجهی از آنها را به خراسان کوچاند)حسینی،417ترکمانان، در سال 
 (. 729، 741، 291: 1734  بیهقی،4/271: 1775  میرخواند،7و2
این ایالت با ساکنان خراسان، عالوه بر خشونت ذاتی، تعارض نوع و سطح معیشت      

باعث نارضایتی اهل خراسان شده و به همین خاطر محمود، آنها را به نقاط مختلف 
سال بعد درگیری (. چند9/79: 1513  ابن خلکان،729، 741، 33: 1734کرد)بیهقی،پراکنده
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اچار به تگین، حکمران افراسیابیِ ماوراءالنهر، آنها را نبقایای ترکمانان سلجوقی با علی
، 797، 790، 729، 717، 711تا703،710نمود )همان:  427مهاجرت به خراسان در سال 

ه.  چند بار  471سپس تا سال  ،(909، 433و5/437: 1717اثیر،   ابن575، 579و574، 714
ه. ، چغری بیگ بر مرو  421سپاه غزنوی را در هم کوبیدند. نخستین بار در از اواخر سال 

رل بر نیشابور مسلح شدند. تالش سالطن مسعود برای راندن آنها ثمری و اندکی بعد طغ
ه.  در جنگ دندانقان، اردوی سلطان مسعود را از  471نداشت وسرانجام در رمضان سال 

جا مسلح شدند اندند و خود بر آنرهم پاشیدند و برای همیشه غزنویان را از خراسان 
  141تا125، 113، 312تا399، 321، 311و313، 317تا319، 301، 772تا723، 979)همان: 
 (. 294و4/297: 1775میرخواند،
مشغولی به حوادث غزنین، های درباری و دلاستغرا  سلطان مسعود غزنوی در عیاشی     

ضاع تی اوهند و گرگان،  عمالی وی را از توجه به خراسان غافل ساخت و در چنین وضعیّ
جا به وجود های فراوان درآنسین دیده و نابسامانیشدّت آاجتماعی و اقتصادی خراسان به

(. همین امر مایۀ رنجش خاطر  12تا31: 1713  ابن فند ،971و970، 95آمده بود )همان: 
  برای 371، 971: 1734ها به ترکمانان شد)بیهقی، برخی از بزرگان خراسان و پیوستنِ آن

 (. 34تا32:  1711اطالع بیشتر ن. : کلوزنر،
خبر و به سو، سلجوقیان از آداب و رسومِ ادارۀ نواحی متمدّن کامالی بیاز یک   

دیوانساالران ایرانی نیازمند بودند و از طرف دیگر سرخوردگی دیوانیان ایرانی از دربار 
داد  به این امیدکه با استفاده از غزنه، آنها را به سوی اتّحاد با ترکمانان سلجوقی سو 

تبار غزنوی، بر امور استیال ایالت، ضمن کنار زدن سالطین غالمنیروی رزمی و نظامی این 
آل و باستانی ایرانشهری، ضمن تبدیل سلجوقیان به شاهان ایده ۀاندیش یبا القا ،یافته

آرمانی، موقعیت ممتاز خود را در جامعه بازیابند. به همین دلیل است که حکومت سلجوقی 
ه یا خاندان حکومتگر  بعد از اسالم است که بر نژاد، نخستین سلسلبه عنوان حکومتی تر 

 ی ایرانشهری به تمام و کمال احیا هاهمۀ قلمرو ساسانی مسلح شده و در عصر آنها اندیشه
 (.    Lambton,1968:215 گردید )ن. :

ساالران به سالجقه وگسترش دامنۀ قلمرو سلجوقیان بر صفحات با پیوستن این دیوان     
ت داشت، به ران، نظام دیوانی شر  ایران که در آن زبان فارسی رسمیّمرکزی و غربی ای

این نواحی نیز منتقل شد. بدین معنی که در نواحی مرکزی و غربی ایران که در زمان آل 
بویه، از نظر اداری هنوز زبان عربی غلبه داشت، زبان فارسی گسترش یافته و هواداران 

گوی در این نواحی از قرن علمی و شاعران پارسی بسیاری یافت که با داوری از روی آثار
ت زبان فارسی را استنباط توان استقبال گستردۀ ساکنان این مناطق از رسمیّپنجم به بعد، می

ساالران کرد. بدین ترتین پیدا است که با ایجاد پیوند محکم و استوار میان دیوان
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شد، زبان سلجوقیان، گسترده می گوی ایرانی با دربار سلجوقی، در هر جا که سلطۀپارسی
توان به ابوالقاسم جوینی معروف به یافت. از این وزیران میفارسی نیز در آن رواج می

ساالر پوژگان، ابومحمد دهستانی، ابوعبداهلل حسین بن علی بن میکال و عمیدالملک 
بر تشکیل،  (،  اما بدون تردید بیشترین ت ثیر41تا73:  1714کندری اشاره کرد)نک: اقبال،

تقویت و تحکیم نظام دیوانی سلجوقیان و گسترش دامۀ نفوذ و قلمرو آنها را خواجه 
 الملک داشت. نظام
          
 الملک و نظام ديوانی  لجوقياننظام .0-0
به دنیا  410یا  401الملک در سال خواجه حسن بن علی توسی معروف به خواجه نظام     

شده نان معروف خراسان بودند که با توجه به مشکالت حادثآمده بود. پدرانش از دهقا
شغل اجداد صرف نظر کرد و به نظام  ۀبرای دهقانان در اواخر قرن چهارم، پدر وی از ادام

، 2/121: 1513خلکان،   ابن12تا31، 37: 1713دیوانی غزنوی وارد شد)ن. : ابن فند ،
به همکاری با فاتحان جدید روی  نشینی غزنویان از خراسان، (. با شکست و عقن170

بیگ شد و به سفارش آن دو، آورد. او نخست از طریق علی بن شاذان وارد دربار چغری
بیگ در (. با مرگ چغری10/203 : 1717اثیر، ارسالن درآمد) ابنجزو خادمان الن

کوکن بختش  ،ارسالن به جانشینی وی، نظام الملک وزیر وی شدهه.  و تعیین الن497
بیگ به جای ه. ، و به رغم انتخاب سلیمان بن چغری499و به اوج نهاد. با مرگ طغرل در ر

اثیر،   ابن70 : 1711کاتن، ارسالن)نک: عمادوی، شورش برخی امیران به هواداری الن
های حکومت الملک فرصتی داد تا با با سرکوبی رقیبان، پایه(، به نظام10/25 : 1717
ر ساخته و در طول ده سال، سکان امور جامعه را دردست بگیرد) ارسالن را استواالن

 (.25تا27: 1772نیشابوری، 
ه. ، و به رغم وجود مدعیان زیادی برای سلطنت، خواجه  479ارسالن در با مرگ الن    
ت ایرانی، به جانشینی وی تعیین و با سرکوبی الملک، فرزند او ملکشاه را نیز طبق سنّنظام

(. 91و90 : 1711  عماد کاتن، 401: 1711خت سلطنت نشاند)نک:ابن شادی،رقیبان به ت
در ازای این اقدام، عالوه بر صدارت عظمی و ریاست دیوان مرکزی، عنوان اتابکی ملکشاه 

(. او سپس به مدت بیست سال دیگر 10و10/35 : 1717اثیر، دار شد)ابنرا نیز عهده
بلوغ واقعی ه.  که ملکشاه به سن  410اسح دهۀ دار بود. سرانجام، در اووزارت را عهده

الملک تیره ساخت)ن. : عهد روابح  سلطان را با نظامرسیده بود، تعیین ولی
   94تا91: 1732  لمبتون،77و72: 1772  نیشابوری،291تا242: 1731الملک،نظام

Bosworth,1968: 81-83,.) ه ی بتوطئۀ قتل و ،در این میان رقیبان خواجه فرصت یافته
صحنه در  ۀه.  در منطق419در رمضان  ،ریزی کردهدست فداییان اسماعیلی را برنامه
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  ابن 171و2/170: 1513نزدیکی نهاوند، او را به قتل رساندند)ن. : ابن خلکان، 
 (.25و2/21: 1777اسفندیار،
ارسالن، حکومتِ دو پادشاهی )طغرل و چغری( در نزد الن که پیش از سلطنتازآنجا    

سالجقه حاکم بود و هر دو تا آخر سلطنت خود مشغول مبارزه با مخالفان بودند)نک: 
، 940تا972، 925و921، 911تا904، 5/457 : ج1717اثیر،   ابن25تا12: 1577حسینی، 
، 7و10/9  774و777، 721تا727، 712تا705، 709، 702، 955و951، 954، 997، 947و949
شان، فرصت استقرار یک نظم سیاسی و اداری را ران(، نه خود و نه کارگزا25تا29، 20

اداری برای  –الملک بودکه برای اولین بار یک نظام سیاسیبنابراین فقح نظام  نداشتند
(. در این 27: 1711  کلوزنر،70 : 1711کاتن، ریزی و ابداع کرد)عمادسلجوقیان طرح

ترین جایگاه را  برای وزیر تعیین لیعا ،اداری ایران -ت سیاسینظام، خواجه با اقتباس از سنّ
را وابسته به وزیر تلقی « صالح و فساد  پادشاه و مملکت»کرد چنانکه و توصیه می

(. خواجه در ابتدای وزارت، با دو معضل اساسی روبرو بود: 71: 1731کرد)نظام الملک، می
ران  ایالت یکی عدم وجود یک نظام سیاسی ساختارمند که رابطۀ سلطان با خلیفه و  س

های گسترده در کشور بود که در اثر کند. دیگر، ویرانیترکمن را نیز مشخد
( و 2/27: 1777جا  ابن اسفندیار،ها )نک: همانها و تاخت و تازهای ترکمنلشکرکشی
(، ایجاد شده بود. بدین سان 10/77 : 1717اثیر،بات و منازعات مههبی)ابنهمچنین تعصّ

از یک سوی،  :سویه داشتدو مورد یک دغدغۀ دولک، در هر المپیدا است که نظام
در جنبۀ   بنابراینمیهنی( -کشوری) ملی -دغدغۀ مههبی و از سوی دیگر دغدغۀ اداری

اندیشۀ سیاسی ایرانشهری برای تبدیل سالطین سلجوقی به  ینخستین، در حالی که با القا
کوشید )ن. : نظام و سلجوقی میشاهان آرمانی و ایجاد حکومتی با الگوی ایرانی در قلمر

های مههبی (، بر اساس دغدغه21تا5: 1717  اکبری، 71تا11،70، 19تا11: 1731الملک، 
  10/79 : 1717اثیر،ن. : ابنسعی داشت تا با تنظیم روابح خالفت و سلطنت)

(، حداکثر تالش را برای حفظ دستگاه خالفت در 210: 1732  لمبتون ،41: 1711کلوزنر،
ل فشار فزایندۀ سلجوقیان، انجام دهد. چنانکه برخی درباریان سلجوقی که سلطان را به مقاب

کند )نظام الملک، یمعرفی م« بدمههبان»کردند، به عنوان نابودی خالفت عباسی تشویق می
 : 1717اثیر، در جنبۀ دوم نیز با رفعِ لعنِ رسمی اشاعره و رافضیان )ابن(. 299: 1731
فع این منازعات مههبی و پیامدهای منفی آن گام برداشت و سپس با (، برای ر10/205

ت سیس مدارس نظامیه در جهت تحکیم و تقویت مههن شافعی )که خود معتقد بدان 
به بعد(  75: 1791مههن بود(، عالوه بر حمایت از طبقات مختلف مههبی )کسایی،

کرد با حمایت از سعیکرد دغدغۀ مههبی خود را مرتفع سازد و از طرف دیگر هم سعی
(، 14تا11: 1731الملک، این اندیشه به سلجوقیان )نظام یالگوی حکومت متمرکز و القا
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اقدامات آنها را در یک مسیر و مجرا قرار  ،گسیختگی ایالت ترکمن را مهار کردهلگام
 داری کوشید تا مستمریو گسترش وسیع نظام اقطاع تا قابل کنترل باشد. سپس با احیادهد 

شان های تحت تصرفگسیخته و سران آنها را به آبادانی زمینو معاش این ایالتِ لگام
های کشاورزی بازداشته و حتی آنها را به گسترش کردن زمینآنها را از ویران ،پیوند زده

دیوانی دورۀ  -ها تشویق کند. در سومین مرحله نیز با توسعۀ سیستم اداریآبادانی این زمین
تا بر همۀ امور استیال یافته و همه چیز را تحت کنترل و نظارت بگیرد. بدین  غزنوی کوشید

های سلف و ترتین او موفق شد با اقتباس از الگوهای پیشین، استفاده از تجربیات حکومت
 ریزی نماید. ایجاد تغییراتی در آنها نظام دیوانی و اداری سلجوقی را پایه

که بسیاری از مورخان متقدم و مت خر او را بنیانگهار این نقش او در این زمینه چنان بود     
( و بخش قابل توجهی از تالش محققان 79و74: 1791سیستم معرفی کرده )کسایی،

  27: 1711امروزی نیز صرف تعیین سهم او در این قضیه شده است)ن. : کلوزنر،
هۀ اول حکومت (.  در طول دو د:Lambton, 1968 225 ,211به بعد   112: 1732لمبتون،

سلجوقیان، رفتارهای خشن ترکمانان در مناطق متصرفی، چنان ت ثیر ویرانگری گهاشته بود 
 بود)عمادسامانی افکندهکه همۀ نهادهای قبلی را نابود کرده و کشور را در ویرانی و بی

الملک در سایۀ تدابیر فو ، (، اما نظام2/27: 1777  ابن اسفندیار،70 : 1711کاتن، 
خوبی توانست در اند  زمانی چنان آبادانی و عمران را به این کشور بازگرداند که در به

به عنوان یک الگوی ، المثل شدهت مردم ضربادوار بعد، زمان صدارت او، از نظر رفاهیّ
  عماد کاتن، 25: 1772   نیشابوری، 401: 1711شادی،دست نیافتنی درآمد)نک: ابن

(. با چنین شیوۀ مدیریتی، امکان توسعۀ قلمرو 10/39 : 1717اثیر،   ابن93 : 1711
سلجوقی نیز فراهم گشته و خواجه نیز با تسرّی نظام اداری خود بر اراضی مفتوحه، امکان 

جایگاه  ۀمندی هر چه بیشتر از این اراضی را فراهم کرد. با توجه به آنچه که درباربهره
همچنین با توجه به خردسالی ملکشاه در الملک در نهاد دیوانی اداری گفته شد و نظام

داری اتابکی وی توسح خواجه پیدا است که او چنان بر ی سلطنت و عهدههنگام تصدّ
برای شاه جزتخت و  صید »ح شد که دیوان و دستگاه و امور سلطنتی قلمرو سلجوقی مسلّ

: 1513الملک قرار داشت)ابن خلکان،و همۀ اختیارات در دست نظام« چیزی نمانده
(.  با این وصف است که اکثر اقدامات ثبت شده به نام ملکشاه و دوران وی را 2/121
 (.91 : 1711  عماد کاتن، 74: 1779الملک دانست)ن. : عوفی،توان عملکرد نظاممی
صدور عالم و پیشوای  یمقتدا» در سایۀ چنین وضعیتی است که او را با صفاتی چون     

بیت قصیدۀ  ش ن و شهصدر جریدۀ وزرای عالی»یا (، 25: 1772نیشابوری، «)آدمدهاء بنی
اتفا  »که عوفی گفته:اند و یا چنان( و جز آن ستوده45: 1771کرمانی،«)قهارمۀ واال مکان

الملک واسطۀ عقد دولت و درّۀ قالدۀ جمهور فضال و اجماع زمرۀ عقال  است که نظام
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 (.74: 1779عوفی، «) سلجو  بودسلطنت آل
 نظام ديوانی  و گسترش زبان آار ی در آناتولی. 0-3
با توجه به نحوۀ گسترش زبان فارسی در آناتولی و جایگاه نظام اداری و دیوانی    

الملک توسی در تحوالت فرهنگی اجتماعی آن عهد، سلجوقیان و در رأس آن خواجه نظام
حور قابل ردّیابی و مطالعه نحوۀ اثرگهاری یا ایفای نقش نظام دیوانی در این پدیده در دو م

 است:
 ها بم  وج آناتولی .  نظام ديوانی و مها رت ترکمن0-3-9
حکومت ایرانی و نیل به اهداف  یساالران ایرانی با هدف احیاچنانکه گفته شد دیوان    

این الگوی حکومتی به سلجوقیان و تحکیم قدرت آنها مطابق  یطبقاتی خود از  طریق القا
دیوانی  –ساالران میراث اداریی به سلجوقیان پیوستند. با تالش این دیوانالگوی ایران

یافتۀ شر  ایران به دربار سلجوقی منتقل شده و مسئولیت اداره کشور بر فرهیخته و نظام
ترتین، در طول چند سال همکاری ساالران قرار گرفت. بدینعهدۀ این دیوان

 یسیاسی و طبقۀ حاکمۀ سلجوقی تحت القا ساالران ایرانی با سلجوقیان، نظامدیوان
 ساالران ایرانی از سنّتِ سیاسیِ  ایلیِ خود، دست کشیده و به سوی حکومت متمرکزدیوان

ترین نماد این ت ثیرپهیری از سنن سیاسی ایرانی مربوط به سو  داده شدند. از آنجا که مهم
ثی سلطنت بود  و این دو لۀ انتقال مورویک شخد بر کلّ قلمرو و همچنین مسئت حاکمیّ

الملک قضیه به طور هم زمان و در هنگام تصدی منصن وزارت توسح خواجه نظام
 الملک نسبت داد. توان نقش برتر در این ماجرا را به خواجه نظامگرفت، میصورت
ت اعضای خاندان سلجوقی و حاکمیّ ۀاز نظر ترکمانان سلجوقی، قلمرو، ملک طلق هم    

تِ سنّی، امکان تصدی ادشاهی( نیز حق همۀ آنها بود که بر حسن ارشدیّبر قلمرو) =پ
  70، 22: 1772کردند )نیشابوری،ریاست بر کل خاندان و حاکمیت بر قلمرو را پیدا می

Bosworth,1968: 63 همچنین این ترکمانان بر حسن سنن سیاسی قدیمی رایج در  .)
: 1779پادشاهی اعتقاد داشتند)نک: فرای، استپ و در میان قبایل تر ، به نظام سیاسی دو

(. چنانکه در آغاز غلبۀ سلجوقیان بر ایران مانند دیگر طوایف صحرانشین، 179و174، 195
دو حکومت در شر  و غرب به ریاست طغرل در ری و چغری در مرو شکل گرفت. بعد از 

طغرل هیچ ارسالن رسید و ه. ، نیز قلمروی او به فرزندش الن497بیگ درمرگ چغری
ادعایی نسبت به میراث برادر نداشت و برای وحدتِ دو بخش امپراتوری اقدامی انجام نداد. 

الملک به عنوان سرکردۀ دیوانساالران ایرانی، تصمیم به تغییرِ این هر با مرگ طغرل، نظام
ارسالن به عنوان تنها سلطان قلمرو ضمن اعالن سلطنت الن بنابرایندو شیوه گرفت  

ی، عمالی بر نظام و تفکر سیاسی  ایلیاتی دو پادشاهی خح بطالن کشید.  با توجه به سلجوق
(، 10/34 : 1717اثیر، ارسالن و اینکه او عضو ارشد خاندان نبود)ن. : ابنسن و سال الن
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ت به عضو ارشد خاندان را نیز منسوخ نموده ق حاکمیّت سیاسیِ تعلّمعلوم است که سنّ
ارشد خاندان سلجوقی از این امر  یان ایالت ترکمان و اعضااست. طبیعی بود که سر

  حسینی، 21: 1772رنجیده شوند. نخست قتلمش، حکمران گرگان و دامغان )نیشابوری، 
( و قاورت، 10/74 : 1717اثیر، (، و بعدها موسی یبغو، حکمران هرات)ابن71تا70: 1577

الملک شخصای با ین امر برخاستند. نظام( به مقابلۀ با ا41تا40: 1577حکمران کرمان)حسینی، 
( و با پشتیبانی سپاهیان دایمی و مجهز 10/77 : 1717اثیر، حضور در میدان جنگ)ابن

ن از غالمان تر  و افراد آزاد که طبق رسوم دیوانی ایرانی ترتین داده مرکّ
عیان را ناکام و سرکوب (، این مدBosworth,1968: 63ّ  214: 1732بود)لمبتون،

ترین معضل (. بدین ترتین، مهم73تا10/74 : 1717اثیر،    ابن22: 1772مود)نیشابوری،ن
ارسالن و ملکشاه سلجوقی یعنی دورۀ تثبیت قدرت حکومت سلجوقی در دورۀ الن

ارسالن بعد خان سلجوقی، النسلجوقیان، تمرکزگریزی ایالت ترکمن بود. به اجماع مورّ
ها و ایالت تابعِ وی را ه. ، قصد کرد تا همۀ ترکمن497از شکست قتلمش بن اسراییل در 
  10/73 : 1717اثیر،  ابن22: 1772الملک مانع شد)نیشابوری،نیز به قتل برساند، ولی نظام

  437: 1772  مستوفی،2/234: 1772اهلل،  رشیدالدین فضل72: 1577حسینی، 
هر چند از »دهد:یح میالملک علت این اقدام را چنین توض(. نظام17: 1547آقسرایی،

است ترکمانان ماللتی حاصل شده است و عددی بسیاراند. ایشان را بر دولت حقی ایستاده
«) اندها کشیده و از جمله خویشاونداناند و رنجها کردهکه از ابتداء دولت خدمت

(. بدین ترتین او که مدبّر اصلی حکومت سلجوقی و ضامن نظم و 175: 1731الملک،نظام
ضباط قلمرو آنها بود، برای آنکه هم پادشاهی سلجوقی و هم کشور تحت فرمان را از ان

ضات ایالت ترکمن برهاند و هم ترکمانان را به عنوان بازوان قدرتمند ها و تعرّدرازدستی
اندیشد و آن، کوچاندنِ این ایالت ترکمن از رفتی میسلطنت سلجوقی نگه دارد، راه برون

 دّات غربی بود. داخلۀ قلمرو به سرح
ها و عالقۀ آنها به نقاط مرتعی، بدیهی بود که این مکان با توجه به زندگی ایلیاتی ترکمن    

آناتولی باشد که در این زمان جزو امپراتوری بیزانس بود. هدف نهایی این سیاست را در 
اذشاه اقلیمی در ممالک پ»توان یافت که اگر پیروز شدندسخن منسوب به نظام الملک می

)رشیدالدین « افزوذه باشند و اگر کشته شوند خاری از پای دولت بیرون آمهه باشد
 (.2/219: 1772اهلل،فضل
ینال آغاز ها به نواحی شرقی آناتولی در زمان طغرل و ابراهیمچه حمالت ترکمناگر     

اخت و ها از حدّ تاندازی(، ولی این دست955تا5/951 : 1717اثیر، شده بود)نک: ابن
ارسالن و ملکشاه و تحت تدابیر خاصّ رفت. در عهد النگرانه فراتر نمیتازهای غارت

الملک الملک این امر به استقرار و اسکان ایالت ترکمن در آناتولی انجامید. نظامنظام
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  437: 1772عالوه بر کوچ اجباریِ برخی ایالت به این نواحی مرزی)مستوفی، 
ر ترکمانان را نیز به حضور در آن منطقه تشویق کرد. بدین (، دیگ17: 1547آقسرایی،

ها با سلطان سلجوقی، نواحی مرکزی و ترتین ضمن حفظ ارتباط و همدلی این ترکمن
ها رهایی بخشید و از طریق آنها به غربی ایران را نیز از تاخت و تازهای این ترکمن

 گسترش قلمرو سلجوقی کمک کرد.  
فات بیزانس، واکنش م آنها در متصرّها به آناتولی و پیشروی منظّشروع مهاجرت ترکمن    

شدید قیصر رومانوس دیوجانوس را در پی داشت که با لشکرکشی به نواحی شرقی قلمرو 
جستن به  دربار ای جز پناهخود، به دفع تاخت و تاز ترکمانان مشغول شد. ترکمانان چاره

و الهام از خواجه، به یاری و  نیز تحت القا الن نداشتند، سلطانارسسلطان سلجوقی الن
در مالزگرد با قیصر روم  م1031 ./  477 ها پرداخت و در سالحمایت از این ترکمن

مصاف داد و ضمن تحمیل شکست سنگین، او را به اسارت درآورد. او سپس با آزادی 
خه أرقی و فات روم شهایی از متصرّقیصر و بازگرداندن وی کوشید تا ضمن انتزاع بخش

  44تا40 : 1711ن، آن امپراتوری را مطیع خود نماید)عماد کاتن، خراج معیّ
  ابن 10/79 : 1717اثیر،   ابن27تا24: 1772   نیشابوری،92تا43: 1577حسینی،
(. اگر چه به گفته مورخان 217تا2/235: 1772اهلل،  رشیدالدین فضل111: 1517عبری،

برد، همراه اردوی تدارکاتی در تبریز یا همدان به سر می الملک در ابتدای جنگفو ، نظام
اما شیوۀ مدیریتیِ هوشمندانۀ او در تدار  ملزومات جنگی سربازان سلجوقی و 

های جانبی از آنها چنان بود که نقش عظیمی را برای وی در این پیروزی قایل حمایت
 (.71: 1791اند)نک: کسایی،شده
احساس نیاز ترکمانان به حمایت سلطان شدت گرفت. بنابراین، در به دنبالِ این رویداد،      

نتیجۀ نبرد مالزگرد، عالوه بر التیام رابطه فیمابین آنها با سلطان سلجوقی، راه توسعۀ 
قلمروی سلجوقی از طریق استقرار دستجات ترکمن ) حاال تقریبای وفادار به سلطان( در 

شد الملک به رؤسای این ایالت اجازه دادهیر نظامآناتولی باز و هموار شد. با مشورت و تدب
ف کنند و در توانند تصرّفات بیزانس را که میتا با پیشروی در آناتولی هر چقدر از متصرّ

جا، آن ناحیه به صورت دایمی و موروثی ر استقرار ایل و اتباع خود در آنآن، عالوه ب یازا
  رشیدالدین 23: 1772ن. . نیشابوری،شان قرار خواهد گرفت)در اقطاع خود و فرزندان

(. در پی این فرمان، امیر سَلتو ، ارزروم و مضافات آن، امیر اُرتق، 2/214: 1772اهلل،فضل
ماردین، آمد و مالزگرد، امیر چاولی، مرعش و هرنوس، امیر منگوچک، ارزنجان، کماخ و 

ر را در تصرف کوغونیه و امیر دانشمند، نواحی قیساریه، سیواس، توقات و نکیسا
 جاها(. درآوردند) همان

بدین ترتین، طبق دستور، این اراضی از طرف دیوان مرکزی به اقطاع دایمی این امیران     
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الملک ترکمن درآمد. البته این بدان معنا نیست که مستقل بودند، بلکه مطابق  آنچه که نظام
کرد آنها توسح دربار آورده در باب وظایف مقطعان و حدود اختیارات آنها و بازرسی عمل

عبری، ( و همچنین شواهدی که در دیگر منابع آمده)ابن133، 47: 1731الملک،)نظام
شود که آنها مطیع سلطان سلجوقی بوده و خود را به عنوان مقطع از (، معلوم می113: 1517

هم  دادن ودانستند. بنابراین، دستِ دیوان مرکزی برای سامانسوی سلطان سلجوقی می
 نظارت بر اوضاع اداری منطقه در این اقطاعات تازه بدست آمده، گشاده بود. 

ویژه اتباع قتلمش بن ارسالن اسراییل، که به صورت بخشی دیگر از ایالت ترکمن، به    
های بین روم و شام در حدود الرها) اورفا تبعیدی به مرزها رانده شده و در سرزمین

(. 17: 1547مدتی را در وضعیت نامناسن گهراندند)آقسرایی،امروزی( مستقر شده بودند، 
های سیاسی وارد ساختند تا از این طریق بندیسرانجام، بعد از مدتی خود را در دسته

برمشکالت معیشتی خود فائق آیند. بدیهی است که به علت خشم سلطان، اجازه و توان 
لها کوشیدند تا با دشمن سلجوقیان مراوده با امیران ترکمن متبوع دولت سلجوقی نداشتند، 

یعنی رومیان متحد شوند. از آنجایی که قیصر روم نیز در این زمان، به خاطر بیم از 
رساند، لها با نقفور ابلستانی، از سرداران خوردن صلح با سلجوقیان، به آنها یاری نمیهمبه

با محاصرۀ شدید روم که علیه قیصر عاصی شده بود پیوستند و او را یاری دادند تا 
حاد بسیار (. دربار سلجوقی از این ات119ّ: 1517عبری،قسطنطینیه، بر آن شهر مسلح شود)ابن

ناخرسند و بیمنا  بود که وجود این ایالت در قسطنطینیه بتواند به عنوان ابزار تحریک 
تا با جویانۀ رومیان باشد، لها سردار بزرگی چون برسق را م موریت داد برای حمالت تالفی

تحت فشار قرار دادن رومیان، این ترکمانان را مراجعت دهد.  اگر چه اقدامات برسق برای 
تحت فشار قرار دادن روم به جایی نرسید، ولی او با استفاده از حیله و نیرنگ توانست فرزند 
ارشد قتلمش را به خود جلن کرده و پس از قتل وی، اتباعش را پراکنده سازد)همان: 

 (.  31: 1577ی،   حسین117
شاه سپس به جلن آنها سپس بر فرزند دیگر قتلمش به نام سلیمان گرد آمدند. سلیمان     

دیگر دستجات پراکنده ترکمن و به تقویت سپاه خود از این طریق پرداخت)تاریخ آل 
گرفتن از سرنوشت برادرش، کوشید تا از طریق (. او با عبرت35: 1733سلجو  درآناطولی،

فات روم تحت وتاز در متصرّامیران ترکمن متابع آن و با تاخت با دولت سلجوقی و همراهی
عنوان غزوه، برای بهبود وضعیت خود اقدامی کند. اگر چه تا این زمان دولت روم شرقی 
چنان ضعیف شده بود که ترکمانان از هر سو به شهرهای آن حمله برده و با غزوات خود 

(، اما اندکی بعد، حمالت 113: 1517بودند)ابن عبری،  عرصه را بر رومیان تنگ کرده
جویانۀ قیصر روم، امیران ترکمن را تحت فشار قرار داد. سلیمان و اتباعش با اغتنام تالفی

نشاندن رومیان ، در عقنفرصت، به حمایت و همراهی با این امیران ترکمن برخاسته
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.  با اغتنام فرصت از غفلت ه433(. سپس سلیمان، در 23: 1547کوشیدند)آقسرایی، 
اثیر، آن را به ملکشاه تحویل داد )ابن ،ف کردهحکمران رومی انطاکیه، آن شهر را تصرّ

(. 437:  1772  مستوفی، 20تا15: 1547 آقسرایی،117: 1517  ابن عبری،10/175 : 1717
یر حلن داد، اماز آنجا که انطاکیه خراج معلومی را به حکمرانان سلجوقی حلن تحویل می

ف در صدد قتل سلیمان بن قتلمش برآمد ولی با مقاومت سلیمان، او کشته و حلن نیز تصرّ
شهرهای نیکومدیه، نیقیه و قونیه را ، فات روم حمله کردهجاها(. او سپس به متصرّشد)همان
  تاریخ آل سلجو  در 111: 1517  ابن عبری،10/171 : 1717اثیر، ف گرفت)ابندر تصرّ
(. امیر ارتق، که روابطش با دربار تیره بود، برای بهبود این روابح و 35: 1733آناطولی،

به نبرد با او شتافته، وی را  ،ر اینکه سلیمان بر سلطان عاصی شدهخوش آمد سلطان، به تصوّ
 (. 115: 1517  ابن عبری، 10/143 : 1717اثیر، ه.  به قتل رساند)ابن431در 
شدت ه، پسند خاطر دربار سلجوقی آمده و بر روابح آنها بهفتح انطاکیه به نام ملکشا     

ت ثیر گهاشت. چنانکه دربار سلجوقی از موضع تند و خصمانۀ سابق علیه خاندان قتلمش و 
ها، به آنها نیز اجازۀ اتباع ترکمن وی عدول کرده،و به طور ضمنی همچون دیگر ترکمن

الملک فرصت تر فتح انطاکیه به نظامقپیشروی در قلمروی رومیان داده شد. به عبارت دقی
تر رفتار داد تا سلطان ملکشاه را متقاعد نماید که با خاندان قتلمش مهربان

(. عالوه بر این، حدود مرزی قلمروهای امیران ترکمن آناتولی 21: 1772کند)نیشابوری،
چراگاه و دقیقای تحدید و مرزبندی نشده بود، لها هر از گاهی، این امیران بر سر تصرف 

(. دربار و 2/219: 1772اهلل،جا رشیدالدین فضلشدند)همانمراتع با یکدیگر درگیر می
دیوان مرکزی نیز گویا برای اجتناب از تیرگی روابح خود با این امیرنشینان، از مداخله در 

کرد. اینک که سلطان با خاندان قتلمش بر سر مهر آمد، به صالح این اختالفات پرهیز می
الملک، فرزند سلیمان با نام داود یا قلج ارسالن را به عنوان رییس خواجه نظامدید 
ها و مسئول رسیدگی و حلّ و فصل اختالفات فیمابین آنها تعیین کرد ترکمن

 (. 434: 1772  مستوفی، 32: 1577  حسینی، 21: 1772)نیشابوری،
آورده بود  و برای حل ستدهقلج ارسالن نیز با اغتنام فرصت و از ریاستی که ب       

اختالف امیران ترکمن به سوی شر  عطف عنان کرده و ابلستان و ملطیه را از قلمرو 
(.  بدین ترتین او 35: 1733ف گرفت )تاریخ آل سلجو  در آناطولی،دانشمندیه در تصرّ

 فات خود در نواحی مرکزی آناتولی را توسعه داده و قونیه را به عنوان پایتخت خودمتصرّ
ترین امیرنشین ترکمن را در آناتولی تشکیل دادندکه تعیین کرد. بدین ترتین آنها غربی
های بر دیگر امیر نشین وقیان روم بود و بعدها با استیالهستۀ اصلی و اولیۀ حکومت سلج

 ترکمن، همۀ آناتولی را زیر سلطه گرفت و تا دو قرن بعد به حیات خود ادامه داد.  
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 نی و ر ميت زبان آار ی در آناتولی. نظام ديوا0-3-0

باز در ایران باستان، بخش قابل توجهی از درباریان مشغول ادارۀ جامعه از طریق از دیر    
دادند ای را تحت عنوان دبیران شکل میشاه بودند. این افراد طبقه هایاجرای اراده و دستور

  1/15: 1777ن اسفندیار،آمدند)ابکه یکی از طبقات ممتاز جامعۀ ساسانی به حساب می
بعد از اسالم  (. شیوۀ اداری ساسانی را اعراب نیز در دورۀ200تا157: 1730سن، کریستن

شدند. با  بقه برای ادامۀ انجام وظیفه ابقانتیجه، بخش اعظم افراد این طاقتباس کردند و در
ری جداگانه کدام در دفتو لزوم تقسیم کار، این دبیران هرع وظایف اداری توجه به تنوّ

در دوران بعد از اسالم  بنابراین  شدنامیده می« دیوان»مشغول کار بودند که در اصطالح 
ساالران شناخته شدند و دبیر فقح به کاتبان این مستخدمان دولتی، به عنوان دیوانیان یا دیوان

توجه به (.  با 27تا15: 1733ها یا شاغالنِ دیوان رسایل اطال  گردید)نظامی عروضی،نامه
شدند، قاعدتای مشاغل آنها به جامعۀ طبقاتی ساسانی و اینکه دبیران جزو اشراف محسوب می

رسید. آنها برای کسن مهارت در کار و توانایی حفظ صورت موروثی به فرزندان شان می
کسی آموزش ی داشتند و راز کار خود را به هرهایجایگاه در مقابل رقیبان، گویا رازنامه

چنانکه  با   ،ت برتر خود را نگه دارندد. بدین ترتین توانستند در نزد اعراب موقعیّنمی دادن
گرفتن  ت آنها ایجاد نشد و آنها با فراتغییر زبان دیوان از پهلوی به عربی نیز تغییری در موقعیّ

 کردند. زبان عربی همچنان خود را حفظ
تشکیالت دیوانی و اداری موجود در  های نیمه مستقل ایرانی در شر ،با استقرار دولت     

م به آن زبان، زبان فارسی و گسترش تکلّ یدربار خالفت، اقتباس گردید، اما با احیا
د جای خود را در نظام دیوانی تدریج، زبان فارسی جدید نیز از آغاز قرن سوم به بعب
که هنوز این ساالری سامانی، در قرن سوّم، زمانی چنانکه زبان رسمی، در دیوان ،کردباز

ای و ارتباط حکومت جنبۀ محلّی داشت، پارسی دری بود امّا با تبدیل آن به حکومت منطقه
گردید و به فرمان امیر احمد بن اسماعیل زبان مستقیم با بغداد، لزوم تغییر در آن احساس می
های یعنی در این نظام دیوانی، نامه  (731: 1772تازی نیز به دیوان افزوده شد)مستوفی، 

گوی را به پارسی و نامه به دربار خلیفه و دیگر امیران عرب را به تازی ملو  پارسی
بودن نوشتند. این امر، تبحّر در هر دو زبان را برای دبوانیان الزامی کرده و به انحصاریمی

داد. این ساختار زبانی در دیوان، در تمام دورۀ سامانیان تداوم داشت و این شغل کمک می
، عقیلی، 22: 1733یان نیز با اقتباس نظام دیوانی خود از سامانیان)نظامی عروضی، غزنو
چه (، آن را ادامه دادند. اگر475، 115، 277، 919، 720: 1734  بیهقی، 192تا190:  1774

وزیر سلطان محمود، زبان فارسی را به عنوان تنها زبان دیوان انتخاب  ،ابوالعباس اسفراینی
ل بعد احمد بن حسن میمندی دوباره زبان عربی را به زبان دیوانی افزود و کرد، ولی چند سا

 (.197: 1774   عقیلی، 42تا40: 1771همان روال عهد سامانیان ادامه یافت)کرمانی،
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در این ساختار نیز همچون دوران قبل از اسالم، دیوانیان به لحا  ارتباط با حکمرانان،     
و اشرافی باقی ماندند. با توجه به اصطکا  منافع میان  همچنان به عنوان یک قشر متنفه

، 97:  1779فرای، دار )نک:امیران سامانی و به دنبال آن غزنوی با دهقانان و اشراف زمین
هقان، عدّۀ زیادی از آنها با شدن شرایح برای طبقۀ دنتیجه، نامساعد( و در217، 170
طبقه خارج ساختند. بخشی از آنها نیز با  کردن اراضی و مهاجرت به شهر  خود را از آنرها

: 1711ورود به دربارهای حکّام تحت عنوان دیوانساالران مشغول به کار شدند)کلوزنر،
گری و باستانی در (. این روند، عالوه بر تقویت دیوانیان، به گسترش عالیق اشرافی34تا32

 میان آنها کمک کرد.
نی آن، زبان فارسی همچنان غالن شده ولی با توجه با غلبۀ سلجوقیان و تکوین نظام دیوا    

الملک کندری به وزارت، یقین باید دانست که  نظام دیوانی در عهد به شیوۀ انتخاب عمید
اند)عماد رفتهطغرل و کندری دو زبانه بوده که در آن زبان پارسی و تازی هر دو به کار می

(. البته همچون دورۀ 41: 1771نی،  کرما10/71 : 1717اثیر،   ابن71 : 1711کاتن، 
رفته و زبان فارسی بیشتر در محاورات و غزنوی زبان عربی به عنوان زبان پایه به کار می

الملک بر رسد که با  استیالی نظام.  به نظر میشده است.استفاده میاحکام دیوان رسایل 
همۀ صفات نیکی که  زیرا در میان ،دیوان و دربار سلجوقی این وضعیت تغییر کرده باشد

اند، هیچ کس دربارۀ فصاحت و بالغت او و یا مهارت وی در الملک برشمردهبرای نظام
اند)نظامی توجّه به شعر و ادب برشمردهگوید و حتّی او را بیزبان عربی سخن نمی

(. از این قضیه و همچنین از قیاس او با اسفراینی و فخرالدین علی بن 77: 1733عروضی،
  192: 1774  عقیلی، 41تا40: 1771ه دیوان را فارسی کرده بودند )کرمانی،حسین ک
( و همچنین با توجه به نگارش نخستین متن تاریخِ سلجوقیان به زبان 74: 1547آقسرایی،
الملک، توان استنباط کرد که نظام(، می72: 1537، عدیم  ابن13: 1517عبری، پارسی )ابن

انه زبان رسمی نظام دیوانی درآورده باشد. اگر چه  به نظر زبان پارسی را به عنوان یگ
توان رسد که بعد از مدتی  دوباره زبان عربی به نظام دیوانی افزوده شده باشد، اما نمیمی

الملک مربوط دانست و گویا تا پایان حکومت وی زبان رسمی آن را به زمان حیات نظام
 ,Rypka  52: 1711  کلوزنر، 2/415: 1777نظام دیوانی، زبان پارسی بود)نک: صفا، 

1968: 550-551 .) 
اداری و اعمال سلطۀ  -الملک در راستای تحکیم نظام دیوانیبا توجه به تمهیدات نظام    

سلجوقیان بر اقصی نقاط امپراتوری، زبان پارسی نیز با م موران دیوانی به این مناطق رفت و 
ژه داشت. از آنجا که خواجه تا پایان عمر نسبت به در این میان، ناحیۀ آناتولی اهمیتی وی

به  حفظ تعادل در روابح فیمابین دربار و دیوان مرکزی با رؤسای ایالت ترکمن که عمومای
توان استنباط کرد که او برای تنظیم حساس و نگران بود، میآناتولی مهاجرت کرده بودند، 
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بار به قلمرو سلجوقی ضمیمه شده  و تنسیق امور حکومتی در این اراضی که برای اولین
های قلمرو سلجوقی، در ادوار قبل زیرا دیگر بخش  بودند، ترتیبی نیکو اتخاذ کرده باشد

دیوانی بود و اسناد و مدار   -غزنویان یا بویهیان جزو تشکیالت اداری -در عهد سامانیان
خه خراج در عهد توانست مبنا و معیار کار ااداری دیوانی آن  هنوز وجود داشت و می

سلجوقی قرار گیرد. اما آناتولی قبالی جزو قلمرو بیزانس  بوده که نظام اداری یونانی 
تعیین میزان خراج اراضی و درآمدهای آن نواحی و    بنابراینمخصوص به خود را داشت

ترتین اسناد مربوطه ) حتی اگر قرار بود اسناد و مدار  یونانی مربوطه به زبان فارسی 
زیرا این مناطق  ،الملک از آن غافل نبوده استگردد( کاری عظیم بوده که نظام ترجمه

هایِ نامفتوحِ رومی را نیز به دربار بایستی خراجِ معهودِ قیصر و یا شهر ،عالوه بر خراج خود
(. از جزئیات اقدامات خواجه در این زمینه اطاّلعی در 15: 1547منتقل سازند)آقسرایی،
بانان جیحون، برات انطاکیه و دیگر ن که به جای اجرت به  کشتیدست نیست، اما ای

خوبی گویای آن است که خواجه خراج این جا(، بههای رومی را تحویل داد)همانشهر
توانست به نواحی را در کنترل داشته است. چون او از م موران بومی برای امور دیوانی نمی

نشین به آنجا اعزام زیادی از نواحی ایرانی م موران بنابراینصورت رسمی استفاده کند، 
گوی بودند، زبان فارسی به عنوان زبان گردیدند و از آنجا که این م موران، ایرانی و پارسی
 ت پیدا کرد.  دیوانی و اداری در  آناتولی گسترش یافت و رسمیّ

با نسبت از فهرست اسامی کارگزاران دربار سلجوقیان آناتولی در اواخر قرن ششم که   
، 117، 239، 237: 1593بی، ای(، طبسی و اصفهانی و جز آن مشهور بودند )ابن بیآبی)آوه
توان استنباط کرد که خواجه تعداد زیادی ازکارگزاران نظام دیوانی را به آن (، می237

ناحیه م مور کرده باشد و حضور گستردۀ آنها در دربار سلجوقیان آناتولی تا دو قرن بعد 
داشت و تحت ت ثیر فعالیت فرهنگی آنها، اعضای خاندان حاکمۀ سلجوقی در سنن، ادامه 

که دربار سلجوقیان آناتولی به یک دربار چنان فرهنگ و آداب ایرانی مستحیل شدند 
کامالی ایرانی و فارسی زبان مبدّل گشت. در این زمینه، آنها حتّی از دربار سلجوقیان ایران 

های پادشاهان کیانی همچون کیقباد و کیکاوس و ن خود را با نامنیز پیشی گرفته و فرزندا
(. این قضیه منحصر به 410تا437: 1772کردند)ن. : مستوفی، کیخسرو نامگهاری می

های ترکمن حاکم نیز تحت ت ثیر آن قرارگرفتند خاندان سلطنتی نبود و دیگر خاندان
ی در این زمان به طور کامل (. همچنین سالطین سلجوق107: 1593بی، )ن. : ابن بی

گفتند)همان: گوی شده و عالوه بر آنکه در محاورات خود به پارسی سخن میپارسی
(. این وضعیت، 177، 17(، توان سرودن شعر به این زبان را هم داشتند )ن. :همان: 119

د گوی بدل کردربار قونیه را به یکی از مهمترین مراکز حمایت از ادیبان و شعرای پارسی
  25تا11: 1777،راوندی،239تا237، 117، 110، 137  104،  50، 11و 13)ن. : همان: 
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(. بعد از حملۀ مغول و مهاجرت عدّۀ دیگری از ایرانیان به آناتولی، 2/1711: 1777صفا،
رونق زبان پارسی در آن منطقه به آن حدّ رسید که زبان پارسی به عنوان تنها زبان دیوانی 

-Bosworth, 1995: 972   برای اطالع بیشتر ن. :74: 1547قسرایی،سلجوقیان درآمد)آ

973 .)   
 
 گيرج  نتيجم. 3
سلجوقیان، در آغاز مهاجرت خود به ایران، جمع کثیری از ایالت ترکمن را با خود وارد     

اداری ایرانی، به سوی تشکیل حکومت  –ایران کردند. آنها با ت ثیرپهیری از اندیشۀ سیاسی
رات بر اساس الگوی ایرانی سو  یافتند، اما ایالت ترکمنِ تابعه، با حفظ همان تفکّ متمرکز

ارسالن، سالطین سلجوقی، از زمان الن گرایش گریز از مرکز پیدا کردند. ایلی سابق،
ساالران ایرانی و در رأس آنها خواجه د دیگر، تحت ت ثیر دیوانافزون بر عوامل متعدّ

گریزِ ایالتِ ترکمن، نتایج منفی این گرایشِ مرکز منظور رهایی ازو به  بودند الملکنظام
با مهاجرت این ایالت و حمایت آنها را به مهاجرت به سوی آناتولی تشویق کردند.  

الملک از آنها در جریان نبردِ مالزگرد و قبل و بعد از آن، جانبۀ سلطان سلجوقی و نظامهمۀ
ضمیمۀ قلمرو سلجوقی ساختند. از ، ری بیزانس گرفتهبخش وسیعی از آناتولی را از امپراتو
دیوانی  -گهار واقعی نظام اداریمههن به عنوان پایهسوی دیگر خواجه نظام الملکِ شافعی

سلجوقیان، زبان فارسی را به عنوان زبان غالن و رسمی در این نظام دیوانی قرار داد و 
ن شافعی مههبی را تربیت کند که به ساالراها کوشید تا دیوانهمچنین با ت سیس نظامیه
الملک سال وزارت خواجه نظامهای وی در نظام دیوانی بپردازند. سیتوسعه و تداوم اندیشه

 -ارسالن و ملکشاه موجن شد که عمالی  زمام همه امور سیاسیتجربگی سلطان النو کم
. بعد ازفتح آناتولی، نظامی، اداری، اقتصادی و فرهنگی جامعه در اختیار خواجه قرار بگیرد

فی در آناتولی، به گسترش نظام خواجه با اعزام م موران دیوانی برای ادارۀ امور قلمرو متصرّ
ساالران، های او و دیگر دیوانکه با تالشسلجوقی در آنجا پرداخت. ازآنجا اداری -دیوانی

د، همراه با اداری قلمرو سلجوقی درآمده بو -زبان فارسی به عنوان زبان رسمی دیوانی
اداری، زبان فارسی نیز در آناتولی رواج یافته و با تحکیم نظام  -گسترش نظام دیوانی

دیوانی، از قرن ششم به بعد به عنوان زبان رسمی آن منطقه درآمد که تا چند قرن بعد ادامه 
 داشت.  

 
 کتابوامم

 و عربی الف. موابع آار ی
تصحیح عثمان توران.  .االخبار و مسايرة االخيار مسامرة(. 1547آقسرایی محمود بن محمد. ) -
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 آنقره: انجمن تاریخ تر .

تصحیح کارل یوهانس تورنبرگ. بیروت:  الکامل آی التاريخ.(.  1717اثیر عزالدین علی.)ابن -
 دارصادر.

. تصحیح عباس اقبال. تهران: کالله تاريخ طبر تان(. 1777ابن اسفندیار، محمد بن حسن.) -
 خاور.

. تصحیح نجاتی االوامر العالئيم آی االمور العالئيم(. 1593بی، حسین بن محمد جعفری.)ن بیاب -
 لوغال و عدنان صاد  ارزی. آنکارا: انجمن تاریخ تر .  

. تحقیق وآيات االعيان ألنباء ابواء الزمان(. 1513بکر.)ابن خلّکان، احمد بن محمد بن ابی-
 احسان عباس. بیروت: دارصادر.

. تصحیح ملک الشعراء بهار. چاپ اول. تهران: مجمل التواريخ و الق ص(. 1711شادی.)ابن -
 کالله خاور. 

، نقله إلی العربیه األب إسحق أرمله. قدّم تاريخ الزمان(. 1517عبری ابوالفرج گریگوریوس.)ابن-
 له األب الدکتور جان موریس فییه. بیروت: دارالمشر .

. تحقیق علی سویم. آنقره: مطبعۀ بغية الطلم آی تاريخ حلم(. 1537ابن عدیم، ابوالقاسم عمر.)-
 الجمعیۀ التاریخیۀ الترکیه.

. تصحیح احمد بهمنیار. تهران: کتابفروشی تاريخ بيهق (. 1713ابن فند  )علی بن زید بیهقی(. ) -
 فروغی. 

پژوه و . به کوشش محمد تقی دانشوزارت در عهد  الطين  لجوقی(.  1714اقبال عباس .) -
 یحیی ذکاء. تهران: دانشگاه تهران. 

های سیاسی عصر خواجه نظام الملک های باستانی بر اندیشهت ثیر نگرش»(. 1717اکبری، امیر.)-
 .21تا 5. صد3، شآ لوامة علمی پژوهشی تاريخ دانشگاه آزاد واحد محالت« طوسی

 اض. تهران: علم.. تصحیح علی اکبر فیّتاريخ بيهقی(. 1734بیهقی، ابوالفضل.) -

 (.  تصحیح نادره جاللی. تهران: میراث مکتوب.1733.)تاريخ آل  لجوق در آناطولی -

الهور: .، تصحیح محمد شفیعاخبارالدولم السلجوقيم(.  1577حسینی صدرالدین ابوالفوارس.) -
 نا.بی

حیح محمد تص. ال دور و آية السرورراحة(. 1777راوندی ابوبکر محمد بن علی بن سلیمان.) -
 اقبال، تهران : علی اکبر علمی.

نقش نخبگان در رواج آرهو  ايرانی در آناتولی دوره  برر ی(. 1751.)زهرا ربانی -
 . تهران: علمی و فرهنگی. لجوقيان روم

تصحیح  .)بخش تاریخ غزنویان، سامانیان و سلجوقیان( امع التواريخ (. 1772اهلل.)رشیدالدین فضل -
 تهران: دنیای کتاب.(. د در یک مجلّددو جل )احمد آتش
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 .پاژنگ :تهران . عثمانی قلمرو در آار ی ادب و زبان(. 1775) امین. محمد ریاحی، -

 . تهران: فردوس.تاريخ ادبيات ايران(. 1777اهلل. )صفا، ذبیح -

. تصحیح جالل الدین حسینی ارموی. آثارالوزراء (.1774عقیلی سیف الدین حاجی بن نظام.) -
 ران: اطالعات.  ته

. اختصره الفتح بن علی زبده الو ره و ع ره الفطره (. 1711عمادالدین کاتن االصفهانی.) -
 البنداری. قاهره: دارالکتن العربیه. 

 . تصحیح سعید نفیسی. تهران: ابن سینا.لباب االلباب (.1779عوفی محمد بن محمد.)   -

محمود محمودی.  ۀترجم د قرون و طی.بخارا د تاور(. 1779فرای ریچارد نیلسون.) -
 تهران:علمی و فرهنگی. 

الدین تصحیح جالل نسايم اال حار من لطايم االخبار.(. 1771کرمانی ناصرالدین منشی) -
 حسینی ارموی. تهران: دانشگاه تهران.

غالمرضا رشید یاسمی. تهران: ۀ . ترجمايران در زمان  ا انيان(. 1730سن آرتور.)کریستن-
 ی کتاب.دنیا

. تهران: دانشگاه مدار  نظاميم و تأثيرات علمی و ا تماعی آن(. 1791کسایی نوراهلل .)-
 تهران.  

 یعقوب آژند. تهران: امیرکبیر.  ۀ. ترجم االرج در عهد  لجوقینديوا(. 1711کلوزنر کارال .) -

ن: علمی و ترجمه عبدالحسین میکده. تهرا امپراطورج صحرانوردان.(. 1771گروسه رنه.) -
 فرهنگی.

مجلة هور و «. فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی»/الف(. 1799گلشنی، عبدالکریم.) -
 . 24تا19. صد 131، شمردم
، مجلم هور و مردم«. زبان فارسی در قلمرو ترکان عثمانی»/ب(. 1799گلشنی، عبدالکریم.)  -
 .3تا2. صد 132ش
مجلة  .«و افول  زبان فارسی در امپراتوری عثمانی عوامل رشد(.  »1759لعل شاطری، مصطفی.)-

 .171تا199. صد70، ش19س .مطالعات ايرانی دانشگاه کرمان

. ترجمه یعقوب آژند. تداوم و تحول در تاريخ ميانم ايران(.  1732لمبتون آن. کی. اس .) -
 تهران: نشر نی.

، 1ش آرهوگستان. امةن «.صغیر آسیای در پارسی ادب و زبان(. »1714مدرّسی فاطمه. ) -
 .17تا30صد

. انتخاب مینورسکی. لندن: انجمن موتخبات طبايع الحيوان(. 1542الزمان طاهر.)مروزی، شرف -
 سلطنتی. 

 . تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.تاريخ گزيده(. 1772مستوفی قزوینی حمداهلل .) -
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 خیّام. –. تهران: پیروز اروتم ال ف(.  1775میرخواند محمد بن خاوندشاه .) -
مجلة «. نفوذ زبان و ادبیات فارسی در ترکیه دورۀ آل عثمان(.  »1741نخجوانی، حسین.) -

 . 94تا42صد 70. شدانشکدة ادبيات و علوم انسانی تبريز

. تصحیح هیوبرت دار . تهران: علمی  يرالملوک (.1731الملک ابوعلی حسن طوسی. )نظام  -
 و فرهنگی. 

 . تصحیح محمد معین. تهران: امیرکبیر.چهار مقالم(.  1733عروضی احمد بن عمر. ) نظامی -
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1. Introduction 
The Reflection of actions has a special place in Islamic mysticism. 

Based on this component, it is believed that any good or bad act in this 

world has a reflection that causes the good or bad reaction, and in 

addition to the punishment of the practitioner in front of God, in this 

world also, everyone sees the result of his or her good or evil actions 

according to the kind of action. In this essay, by analyzing 

Shahnameh, the author tried to find that how Ferdowsi has 

demonstrated the reflection of actions in his works based on pre-

Islamic sources and Islamic mysticism. Among the cases in 

Shahnameh, that  practitioner sees the result of his or her good or bad 

deeds in this world, The following can be mentioned: Justice, nemesis, 

reconciliation, shedding innocent blood, breaking border, dishonoring 

the king, killing the king, oppression and claim of divinity, killing the 

child, breaking the covenant, killing innocent prisoners, take the 

power with force, etc.  
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2. Methodology 

The research method is based on content analysis, i.e., after 

gathering data from relevant resources and Shahnameh, the researcher 

tries to determine the subject of the study by by analyzing the data. 

This research attempts to answer the following questions: Are the 

reflection of actions represented in Shahnameh? In what cases did 

Ferdowsi represent the reflection of actions? 
 

3.Discussion 

In this essay, the researcher tries to list the manifestations of the 

reflection of actions in Shahnameh in order to illustrate the quality and 

the way of this Qur'anic and mystical concept in Shahnameh. 
1-1- Justice 

       Given the king's place in ancient Persia, it was evident that 

when the king was leading the truth, the world under his realm was 

also luscious, and if the devilish way and path were to proceed, the 

entire nature of the earth was pragmatic and drought would come 

down to the country; as when Anoushirvan practices justice, the 

reflection of his good action brings lush greenery, rain, abundance, 

comfort and security for the world. (Ferdowsi, 2007, vol. 7, pp. 

281,289) 
2-1-Grudging and Reconciliation 

At the time of the reign of Zo-Hamasp, Iranians and Turanians 

participated in a war against each other, which arouse God's wrath, 

and brought famine and drought to the two countries. Therefore, the 

armies became suddenly aware thinking that famine and drought were 

the result of the reflection of their actions and their antipathy. Thus, as 

soon as they reach the path of reconciliation and abandon hostility, the 

rain will fall, and both lands will be luscious and green. In other 

words, the reflection of the good actions of the armies and their 

tendency towards peace and reconciliation, in the rainbow board, will 

blow them out of the drought, and Ferdowsi himself also wisely 

recalls that " God saved the world from the drought and grew lively " 

(Ferdowsi, 2007, vol 1, p. 327) 
3-1- shedding innocent blood 

  As Garvi Zereh killed Siavash, who was innocent, by the command 

of Afrasiab, immediately the result of his evil act was presented and 

the darkness covered the earth and the time. (Ibid, 1386, c 2, p. 358). 
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It is interesting that as soon as Afrasiab kills Siavash, Ferdowsi 

immediately reminds that God created Keykhosrow having Siavash's 

blood, to take revenge of his father and show him that victory is for 

God. (Same, 2007, 2: 420) 

On the other hand, Ferdowsi clearly points out that Afrasiab will see 

the reflection of his disgraceful actions and will be punished due to 

killing Siavash, as at the end, he was killed by Keykhosrow 

(Ferdowsi, 2007, 3, p.397) 

Another example of shedding innocent blood is the killing of 

Foroud, Kheykhosrow's brother. Some scholars of Shahnameh 

believed that killing Foroud was plotted by Keykhosrow himself to 

kill his eldest brother, the great rival of the monarchy (Rezaei Dasht 

Arjaneh, 1392, pp.60-39). But, anyway, whether we know 

Kheykhosrow or Tus as the murderer of Forood, the consequences of 

the murder of the innocent Foroud throws the Iranians in a hardness as 

they kill their  horses and eat them (Ferdowsi, 2007, p. 3: 63). 

Ferdowsi, also, clearly condemned Iranians' defeat as a direct result of 

murdering the innocent Foroud (Ferdowsi, 2007, 3: 82) 
4-1- Breaking the border 

  When Pirooz, reign over the throne, he will seek to increase his 

dominion and narrow the realm of Hispanics and Turanians. But 

Bahram Gur had met the Minaret on the border between Iran and 

Turan, and vowed that the Iranians and the Hitalian would not have to 

cross the border. But Pirooz breaks the border, and as much as 

Khoshnavaz ask him to keep the promise of Bahram, and avoid the 

war; pirooz refuse and finally he and many Iranian people were killed. 

(Ferdowsi, 2007, 7: 37) 
5-1- Humiliation the king 

When Khosrow Anoshirvan goes to the land of Rome, where he 

gives him and his armies no notice, immediately God's retribution 

comes upon Romans and half of the castle collapses, and the situation 

of Romans becomes so difficult that the bishop of Rome apologize to 

Anoshirvan (Ferdowsi, 2007, 8: 80). 
6-1- Killing the King 

Yazdgerd takes refuge in Khorasan following the attack of Arabs. 

Farrokhzad sends Yazdgerd to Mahooy Soori and asks him to protect 

the king. Mahooy Soori accepts Farrokhzad's proposal, because he 

was the pastor of Yazdgerd who had been promoted him. But, after a 

few days, he breaks off his pact with Farrokhzad and kills Yazdgerd. 
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Therefore, it does not go far enough that he was punished as the 

feedback of his treason to the king and he and all three of his sons 

were burned. (Ferdowsi, 2007, p. 8: 485) 

Another case of the killing of the king is in the tragedy of Rustam 

and Esfandiar. As Rustam was forced to kill Esfandiar, as Zal and 

Simorgh had foreseen, after this massacre, he was killed by Shaghad 

himself, and his family was killed by Bahman (Ferdowsi, 2007, vol. 5: 

419). 
7-1- Defiance and arrogance 

Yazddir Bahram initially leads a good way in government, but since 

it has gone a long way, he brings the country into chaos and even 

claims to be God; Therefore, a horse comes from the sea and kicks 

him into death (Ferdowsi, 1386, p. 6: 362). 

Another example is about Jamshid that he is arrogant and calls 

himself God, so Farrah is separated from him three times in the form 

of the bird of Vareghan, and is stripped of his rule, and in the end, 

Zahak killed him  (Ferdowsi, 2007, 1: 52). 
8-1-The OppressionThought 

When Bahram Gore becomes a guest of female farmer and asks a 

woman about her kingdom, she complaints from some of the agents of 

Bahram and believes that this is due to the king's indiscretion. Bahram 

is angry and is going to oppress people. Surprisingly, only with the 

king’s wakefulness of thought, the milk of the cattle breaks out and 

the blessing of the farmer's house cleans up. In the following, when 

the king takes up the notion of oppression, the milk is flowing again in 

the beef lamb, and blessing and other abundance appear  (Same: 473). 
9-1- Child killing 

When Goshtasp, in order to keep the throne, sends his son to war 

with Rustam and kills him by Rustam, Pashootan clearly blamed 

Goshtasp for that ,and this was the reason that he lost charisma and in 

this world people blamed him (Ferdowsi, 2007, vol. 5: 429). 
10-1- Breaking the Promise 

When Rostam and Esfandiar pledged that other soldiers would not 

interfere in the war and only have a war of their own, Zavareh and 

Faramarz, the brother and son of Rustam, would interfere without 

Rostam being aware, and they killed Mehrnoush and Azarnosh, 

Esfandiar's sons. Esfandiar, who believed that this crime comes from 

the knowledge of Rostam, got angry and warned Rostam against the 
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reflection of his actions: If you die, by arrow/ it's the result of killing 

my two sons (Ferdowsi, 2007, p. 5: 366). 
12-1-Killing the innocent prisoners 

     When, despite the request of being safe by the elders in the 

Afrasiab's corps, Rustam killed them all, due to that, Iran experienced 

seven years of drought and hardship (Ferdowsi, 2007, p. 2: 412). 
13-1- Unfair Usurpation of power 

When Fairouz made Hormuz abdicate his throne aggressively, the 

reflection of that action was soon present in Iran going through seven 

years of drought and famine (Ferdowsi, 2007, 7: 16). It is surprising 

that when Firouz chose to practice justice and exempt people from 

taxes because of drought, it, immediately, started raining and 

everywhere became green. (Ferdowsi, 2007: 7: 17) 

 

4. Conclusion 

The Reflection of actions has a special place in Islamic mysticism. 

Based on this component, it is believed that any good or bad act in this 

world has a reflection that causes the good or bad reaction and in 

addition to the punishment of the practitioner in front of God, in this 

world, also, everyone sees the result of his good or evil actions 

according to his type of action. In this essay, the study of Shahnameh 

revealed that Ferdowsi with knowledge of Islamic mysticism, believed 

that except the adjuration in the hereafter, anyone will find the results 

of his actions also in this world. So he leads us to good deeds until the 

consequences of our evil actions cannot be ruled out us, as in the 

Indian religions, this law of action and reaction is referred to as karma. 

in Shahnameh, among the actions the results of which the practitioner 

sees as soon as done in this world, the following can be mentioned: 

Justice, nemesis, reconciliation, shedding innocent blood, breaking 

border, dishonor the king, killing the king, oppression and claim of 

divinity, killing the child, breaking the covenant, killing innocent 

prisoners, take the power with force.  

 

Keywords: : Ferdowsi, Shahnameh, Reflection of actions, Karma 
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 چکيده
فه، بر اساس این مؤلّ .دی در عرفان اسالمی جایگاه خاصی داردملکوت اعمال یا پادافره ایز   

اعتقاد بر این است که هر کنش نیک یا بد در همین دنیا، ملکوتی دارد که تبعات خیر یا شر آن 
گر در آن دنیا در پیشگاه خداوند، در همین شود و عالوه بر بازخواست کنشگر میدامنگیر کنش

بیند  چنانکه در ادیان هند نوع کارکردش، نتیجۀ خیر یا شر آن را میدنیا نیز هر شخصی متناسن با 
شود. در این جستار نگارنده با واکاوی کل نیز از این قانون کنش و واکنش، به کارما یاد می

شاهنامه به این امر دست یافت که فردوسی حکیم نیز عالوه بر معارف حکمی پیش از اسالم، با 
سالمی، بر این دیدگاه است که سوای از بازخواست روز قیامت، هر آگاهی از آبشخور عرفان ا

شود ما را به کردار نیک رهنمون می   بنابراینیابدشخصی در این دنیا نیز ثمرۀ اعمال خود را درمی
گر به محض انجام مواردی که در شاهنامه، کنش تا تبعات شر گناه، دامنگیرمان نشود. از جمله

توان به موارد زیر اشاره کرد: بیند، میآن را در همین دنیا می کنش نیک یا بد، ثمرۀ
کشی، داشت پادشاه، شاهوارگناه، مرزشکنی، خجویی، ریختن خون بیورزی، آشتیدادگری،کین

پناه، تسخیر دربندان بیکشتن ، فرزندکشی، عهدشکنی، گریبیداد کردن،جفاپیشگی و منی
 . غاصبانۀ قدرت و...

 

 .پادافره،کارماملکوت اعمال، ،شاهنامه فردوسی: کليدج هاجواژه
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 مممقدّ .1
ملکوت عبارت از باطن جهان است و ملک عبارت از ظاهر آن و به حقیقت، ملکوت هر  

فرهنگ (. در 1453 : 14نامه دهخدا، چیز، جان آن است که آن چیز به او قائم است )لغت
در . (931 :1771)سجادی، است لق، ملکوت به معنای عالم مجردات به طور مطعلوم عقلی

استعمال شده و اعتقاد براین است که حقیقت  اعمالمتون اسالمی ملکوت با مفهوم باطن 
م اعمال آن است که شود. مراد از تجسّم میهر عمل با عنوان ملکوت در روز قیامت مجسّ

و ملکوت  ها صورت باطنی و ملکوتی همان اعمال است و در واقع رفتارجزای اعمال انسان
 (.127:1777، شیرازی ینلهمکمل یکدیگرند)صدرالمت 

و مفهوم  کندکارهای انسان را نمودار می دۀشکل ظاهری و قابل مشاه ،مفهوم رفتار   
 ملکوتدر این جستار، مراد از دهد. محتوای واقعی و معنوی آن را نشان می ،ملکوت

دنیاست  به این معنا که هرکسی های انسان در همین کنشمثبت و منفی  اعمال، بازتاب
یابد  چنانکه در روایات نیز به این امر بازتاب اعمال نیک یا بد خود را در همین دنیا درمی

تمام افعال ما صورتی ملکی دارند که فانی و موقت است و آن همان است تصریح شده که 
صدور از ما  ملکوتی دارند که پس از شود و صورتیکه به صورت سخن یا عملی ظاهر می

گردد، اگر زیبا، نعیم ما و اگر زشت، شود. یعنی کردار ما به خودمان باز میهرگز فانی نمی
 (.270: 1733/9، ناصریجحیم ما خواهدبود)

شود، با آن مواجه می در این دنیا های تلخ  و شیرینی که انسانبخشی از مجازاتدرواقع 
ابتدا در این دنیا  ما جزاهای رفتار رتین کهبازکنش رفتارهای خوب یا بد ماست  به این ت

  چنانکه خداوند در قرآن مجید صراحتای گرددشود و باطنش در آن دنیا آشکار میواقع می
شود که اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری پیشه کنید، برکات زمین و آسمان در متهکّر می

قُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْ »: همین دنیا نصین شما خواهدشد
 (.59)اعراف،«السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ت و در نظام علّ»: که معتقد است نیز در خصوص ملکوت اعمالاستاد شهید مطهری 
بختی و نگونساری انسان در همین دنیا نیز معلول کنش های نیک و بد آدمی در تعیین نیک

ست و بازگشت نتایج اعمال انسان به وی، اختصاص به سرای آخرت ندارد. برخی مؤثر ا
طبیعی آن است. بسیاری از گناهان اثرات  ۀعلی و معلولی با جرم دارند و نتیج ۀکیفرها رابط

: 1732)مطهری،« آورد.وجود میه کننده بوضعی ناگواری در همین جهان برای ارتکاب
93.)  
وَإِنَّ جَهَنَّمَ ) یدر آیه «همحیط»اسم فاعل بر این دیدگاه است که ى شیخ بهاءالدین عامل    

اکنون جهنم بر به معنى استقبال نیست، بلکه مقصود این است که هم لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ(
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ما  اِنََّ اللَّهَ ال يُغَيَِّرُ» (. در تفسیر آیۀ شریفۀ 272: 3ج:1737 ،مجلسی )کافران احاطه دارد
نیز این دیدگاه وجود دارد که ملکوت اعمال ما  (11رعد، « )تَّیَ يُغَيَِّروا ما بِاَنفُسِهِمبِقَومٍ حَ

. در قرآن مجید هم به  (740خوب یا زشت در همین دنیا نصین ما خواهد شد)همان:
صراحت تاکید شده که هر عملی ملکوتی دارد و لها باید سخت مراقن اعمال خود باشیم  

نَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ ا»دن مال یتیم در حکم خوردن آتش است: چنانکه برای نمونه خور
(. امام صاد  نیز در 10)نساء:  «بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرا ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فی الْيَتامى

بازماندگان خورد، وبال این را در همین راستا معتقد است که کسی که ظالمانه مال یتیم می
شود، خواه در دنیاکه خداوند طبق آیۀ نه چشد و وبال کارش به او ملحق میخویش می
گهارند که پس باید بترسند کسانی که بعد از خود ذریۀ ضعیفی می»فرماید سورۀ نساء می
است و خواه در آخرت که خداوند از آن تعبیر به خوردن آتش کرده« ها هستندنگران آن
 (. 211: 1 : ج 1710)عیاشی،

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  »آیه اهلل مشکینی در معنای آیۀ شریفۀ 
معتقدند که هر کس نیکی  «فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ت، در همین دنیا نیز ثمرۀ نیک آن را درخواهدیافت.)مشکینی اردبیلی، کند، عالوه بر آخر
1712 :231.) 
کنند و ما را به های دیگری نیز هستند که بر ملکوت اعمال ت کید میدر قرآن مجید آیه   

هَل »اند: هایی از این زمرههای زیر مصدا شوند  چنانکه آیهکردار نیک رهنمون می
فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّة خَيرًا يَرَه ومَن يَعمَل »، (7،1،7اعراف/«.)انوا يَعمَلونيُجزَونَ اِالَّ ما ك

اِن تَكُ مِثقالَ حَبَّة مِن خَردَل يَأتِ بِهَا »، (8ـ  7، 55زلزال/«.)مِثقالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَه
اِنَّما تُجزَونَ ما »(، 3،136انعام/«)مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثالِها»، (61،13لقمان/«.)اللَّهُ

 (،9)يس، «و ال تُجزَونَ اِالَّ ما كُنتُم تَعمَلون»، (91،13طور/«)كُنتُم تَعمَلون
شود  چنانکه در یا قانون کنش و واکنش یاد می« کارما»در هند نیز از ملکوت اعمال به    

« آلود گناهکارگناه با کردار فرخنده، فرخنده توان شد و با کردار» اوپانیشاد چنین آمده که
 . در آیین بودایسم نیز:(1715:117)شایگان،

دهندۀ کنندۀ سرنوشت آینده عناصر حیات و سازمانسرشار اثر و تعیین  هر فعلی به خودی خود منش

نی تقدیر جهان است. هر فعلی خواه خوب و خواه بد، امکان دارد جریان هستی را در جهت معیّ

ای که از ثمرۀ ر آیندۀ نزدیک یا دور ظاهر ساخته و بروز بدهد. هر پدیدههدایت کند و آثار خود را د

گردد، بدون قید و شرط به عالم حیات تعلق دارد، ولی رات دیرینۀ اخالقی و روانی ظاهر میاین ت ثّ

ای است که فعل دیرینه ۀتفاوت است، چون نتیجاین پدیده به خودی خود خنثی و اصوالی بی
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شوم، ظهور پیوسته است. امکان دارد فعلی که من اکنون خودآگاهانه مرتکن میناخودآگاهانه به 

سرچشمۀ جریان جدیدی باشد. بدین ترتین نتایج و ثمرات کردار پیشین، نیروهای ناخودآگاهی 

 کیفیات و خاصیت عمل دیرینه دارند.ای متناسن با هستند که واکنش کنش پیشین بوده و نتیجه

 (730)همان:

ن شعرایی که مسلکی عرفانی دارند، شاید بیش از همه موالنا به ملکوت اعمال در بی    
نیک رهنمون دهد و به کنش های بد زنهار میوسیله ما را از کنشتوجه نشان داده و بدین

 شود:می
 چون که بدکردی بترس ایمن مبراش    

 فعررل تررو کرره زایررد از جرران و تنررت            
 نردا این جهان کوه اسرت و فعرل مرا    
 دراز ۀگرچررره دیررروار افکنرررد سرررای 

 هررین مراقررن برراش گررر دل بایرردت             
 

 

 زانکرره تخررم اسررت و برویانررد خررداش     
 همچررررو فرزنرررردت بگیرررررد دامنررررت   
 سرررروی مررررا آیررررد نررررداها را صرررردا     
 بررررازگردد سرررروی او آن سررررایه برررراز    
 کرررز پررری هرررر فعرررل چیرررزی زایررردت    

 (،179، ، دفترچهرررررارم1731)مولررررروی،
ان،دفتر (،)همررر415)همررران،دفتر ششرررم، 

 (214(،)همان،دفتر اول:2473چهارم، 
این نیز گفتنی است که نتیجۀ هر عملی از جنس خود آن عمل نیست و لها هر عمل نیک 

دهیم، ممکن است تبعات مثبت یا منفی آن را در این دنیا به اشکال یا بدی که ما انجام می
 ورزد:د میدیگری دریافت کنیم  چنانکه موالنا نیز سخت بر این امر ت کی

 دان کرره نبررود فعررل همرنررگ جررزا 
 ای شررکل دگرررتررو گنرراهی کرررده 

 گررر تررو را آیررد ز جررایی تهمترری    
 

 هرریچ خرردمت نیسررت همرنررگ عطررا  
 ؟دانرره کرری مانررد برره بررر   ،دانرره کشررتی

 کرررررد مظلومررررت دعررررا در محنترررری 
 (7449،دفتر سوم، 1731)همان،        

 ایآزردههررر غمرری کررز وی تررو دل
 ارلیک کی دانی کره آن رنرج خمر   
 ایرن خمرار اشررکوفۀ آن دانره اسررت   

 

 ایاز خمررار مررری برررود کرررت خرررورده  
 ؟از کرررردامین مرررری برآیررررد آشررررکار
 آن شناسرررد کآگررره و فرزانررره اسرررت  

 (7539،دفترپنجم، 1731)همان،        
با وجود اینکه اثری حماسی خلق  ایران سرایحماسه فردوسی، حکیم و شاعر بزرگ  

ها چه خیر و چه شر دارای بازتاب و پیامد مال انساناینکه اعملکوت اعمال و  بهکرده، نیز 
است. وی در سراسر شاهنامه مفهوم ملکوت تکوینی در دنیا و آخرت هستند، نظر داشته
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و  هایش، نشان داده استهای داستانهای گوناگون در رفتار شخصیتاعمال را در موقعیت
با آبشخورهای فکری و حکمی دهندۀ آن است که فردوسی عالوه بر آشنایی این امر نشان

عرفان اسالمی نیز آشنایی داشته و مفهوم قرآنی ملکوت  هایمیراثایران پیش از اسالم، با 
در شاهنامه نیز چون متون  است  بنابرایناعمال را به خوبی در اثر سترگ خود بازتاب داده

گر و کنشحکمی و عرفانی، هر کنشی، چه نیک، چه بد تبعات خاص خود را در بردارد 
ر گویا فردوسی، چون حکیمی بیند. به عبارت دیگدر همین دنیا بازتاب کنش خود را می

یک از اعمال پهلوانان سترگ، به ما نمایش گهاشتن تبعات نیک یا بد هر، با به وارسته
آموزد که اگر خواهان زندگی آرام و شادی هستیم،  باید راه و روش اهورایی را در می

 صفتی بپرهیزیم. اهریمن پیش گیریم و از
 لم.  رح و بيان مسئ9-9

ملکوت اعمال یکی از اصول بنیادین عرفان اسالمی است که هم در قرآن و هم در متون 
است. در این جستار نگارنده در پی تبیین این امر است عرفانی، به کرات بر آن ت کید شده

ه است و حدود و ثغور آن به چه که این امر تا چه حد در شاهنامۀ فردوسی تبلور پیدا کرد
 شکلی است؟

 پيشيوة پژوهش.9-0

سید است و تنها دربارۀ بازتاب ملکوت اعمال در شاهنامه تاکنون اثر خاصی منتشر نشده
ثیر آن در رفتار از دیدگاه  بررسی ملکوت اعمال و ت» ای با عنوان:نی در مقالهابوالقاسم حسی

(، اما به 95-71: 1771عمال پرداخته)حسینی،به بررسی ملکوت ا «روانشناسی اسالمی
است و از این رو جستار پیش رو نخستین ای نکردهشاهنامه یا دیگر متون نظم و نثر اشاره

 پردازد.ی فردوسی میاثری است که به بررسی ملکوت اعمال در شاهنامه
 ترورت پژوهش. 9-3

های سترگ یکی از حماسهاز آنجا که شاهنامۀ فردوسی بزرگترین حماسۀ ملی ایران و 
رود، بایسته است که از ابعاد گوناگون نقد و بررسی گردد تا پرده از جهان به شمار می

های فرهنگی، شناختی، زیرساختشود و عالوه بر بعد اسطورهوجوه ناپیدای آن برداشته
نیۀ اجتماعی و سیاسی آن نیز نمایان گردد. از این رو با توجه  به اینکه فردوسی، به ک

نماید که با واکاوی اشعار ناب او از منظر مسائل آراسته است، بسیار ضروری می« حکیم»
عرفانی از قبیل ملکوت اعمال، روشن شود که آیا در شاهنامه، عالوه بر وجه  -حکمی

عرفانی چون ملکوت  -توان شاهد برخی مسائل حکمیشناختی، میحماسی و اسطوره
 اعمال بود؟
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 . بحث و برر ی0
ی فردوسی به شکل شود که نمودهای ملکوت اعمال در شاهنامهر این جستار کوشش مید

وار پیش روی خواننده قرار گیرد تا کیفیت و چگونگی تبلور این مفهوم قرآنی و فهرست
 عرفانی در شاهنامه به خوبی نمایان گردد. 

  . دادگرج0-9
شد و ای از الوهیّت پنداشته میکه سایهای چنان واال داشت در دوران باستان شاه، مرتبه      

 پرستیدند:گاه حتی چونان خدا او را می
پادشاهان در دید اقوام بدوی پرتوی از الوهیّت در خود داشتند و حتی گاهی تا مقام خدا پرستش  

از این رو کل روند باروری و شادابی طبیعت بستگی تام به سالمتی و سرزندگی شاه داشت.  .شدندمی

رفت و چیز بر وفق مراد پیش میراند، همهقتی که تندرست و پرنیرو بر اریکۀ قدرت فرمان میتا و

ترین سستی و رخوتی بر وجود پادشاه سایه طبیعت در سالمت کامل به سر می برد، اما اگر کوچک

 (722-259، 1714ماند. )فریزر، گرایید و باروری مسکوت میافکند، رنگ طبیعت به زردی میمی

بدیهی است که پادشاهان ایران نیز از این امر مستثنی نبودند  چنانکه مهرداد بهار نیز در        
 همین راستا معتقد است که: 

یک خویشکاری شاهان آسیای غربی از جمله شاهان هخامنشی،خویشکاری  بارورکنندگی و نماد و 

توانست هر سال بود،شاه باید می مظهر زمینی بودن خدای برکت بخشنده است که شاه باید پهلوان می

-های سنتی نوروز شرکت کند.اگر شاه قادر نبود چنین کاری بکند،دیگر نمیدر شکار و تیراندازی

 (231:1714توانست پادشاه شود. )بهار،
 کند: مهرداد بهار در ادامه باز بر صبغۀ الوهی پادشاه در ایران باستان اشاره می      

دا در نزد مردم و موظف به حفظ و پاسداری مسکن او )معبد( بر زمین بود، بلکه شاه نه تنها نمایندۀ خ

آمد و در نزد خدا مسئول سعادت و رونق سرزمین وی بود. همچنین پیشکار وی به شمار می

این برگزیدۀ خدایان، گونه از آنجا که خوشبختی مردم وابسته به وجود این حلقۀ ارتباط مقدس، بدین

طری که ممکن بود وجود او را تهدید کند، خطری گران برای سرتاسر کشور شمرده شاه بود، هر خ

 (440-471: 1737می شد )بهار،

از همین روی با توجه به جایگاه خطیر پادشاه در ایران باستان، بدیهی بود که وقتی        
و اگر  کرد، دنیای تحت قلمرو او نیز خرم و سرسبز بودپادشاه راستی و دادگری پیشه می
پژمرید و خشکسالی بر کشور گرفت، کل طبیعت فرومیراه و روش اهریمنی در پیش می

 ،بازتاب نیک کنش او، کندپیشه می دادگرینوشیروان شد  چنانکه وقتی انازل می
 آورد: را برای جهان به ارمغان میسرسبزی، باران، فراوانی، آسایش و امنیت 
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 به تخت مهی بر هر آنکرس کره داد  
 آنکررس کرره اندیشررۀ بررد کنررد   هررر

 اگررررر پادشرررراه را بررررود پیشرررره داد
  اگررر شرراه بررا داد و بخشررایش اسررت 
 چو کسری بیامد برر تخرت خرویش     

 هرران چررون بهشررتی شررد آراسررته    ج
 جهررران پرررر شرررد از فررررّه ایرررزدی      
 جهرران چررون بهشررتی شررد آراسررته     

 م بهشررتشررد ایررران بکررردار خرررّ   
 هرررانی بررره ایرررران نهادنرررد روی      ج
 ی هروا را سرشرک     الب است گویگ

 بباریرررد برررر گرررل بررره هنگرررام نرررم     
 جهرران گشررت پررر سرربزه و چارپررای   
 همررره رودهرررا همچرررو دریرررا شرررده    
 زمینررری کررره آبررراد هرگرررز نبرررود      
 نگرره کرررد کسررری برومنررد یافررت       
 خمیررده سررر از بررار شرراخ درخررت      

 

 کنررررد در دل او باشررررد از داد شرررراد  
 بررره فرجرررام برررد برررا ترررن خرررود کنرررد

 کررس از داد شرراد گمرران هررربررود برری
  جهرران پررر ز خرروبی و آسررایش اسررت 
 گرررازان و همبرراز بررا بخررت خررویش   
 ز داد و ز خرررروبی پررررر از خواسررررته  
 ببسرررتند گفتررری دو دسرررت از بررردی  
 در و دشرررت یکسرررر پرررر از خواسرررته 
 همررره خرررا  او عنبرررر و زرّ خشرررت  
 بررررر آسرررروده از درد و از گفتگرررروی
 بررر آسرروده مررردم ز رنررج و بزشررک   

 ورزی ز بررررراران دژمنبرررررد کشرررررت
 در و دشررت گررل بررود و بررام و سرررای  
 بررررره پرررررالیز گلررررربن ثریرررررا شرررررده

 ندیدنررررد کشررررت و درود برررررو بررررر
 ای چنررد فرزنررد یافررت  برره هررر خانرره  

 برررره فرررررّ جهانرررردار پیررررروز بخررررت 
 ( 15و  211 :1717/3،فردوسی)           
 

  ويیورزج و آ تی.کين0-0

شوند و به انه با هم درگیر میتوزایرانیان و تورانیان کینهدر زمان پادشاهی زوتهماسن،     
قحطی و  شود ویازند، که قهر خداوند دامنگیرشان میسوز دست میجنگی چنان خانمان

آیند و دهد. از این رو سپاهیان ناگاه به خود میدو کشور را در تنگنا قرار میخشکسالی 
شان یشان را نتیجۀ ملکوت اعمال خود و دشمنی دیرینهتوشگیقحطی و خشکسالی و بی

از این رو به «. از ماست بر ما بد آسمان که »آورند:میدانند و به بانگ بلند فریاد برمی
گهارند، باران لطف پروردگار جویند و دشمنی را کنار میمحض اینکه طریق آشتی می

شود. به عبارت دیگر بازتاب کنش نوازد و هر دو سرزمین خرم و سرسبز میها را میآن
کردن، در هی ت بارانی ن و گرایششان به صلح و آشتی و طریق اهورایی پیشهنیک سپاهیا
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شود رهاند و خود فردوسی نیز حکیمانه یادآور میها را از خشکسالی میخوش و نزه آن
 که:

 فراخرری کرره آمررد ز تنگرری پدیررد    
 زبانسخن رفتشان یک به یک هم...

 ز هررر دو سررپه خاسررت فریرراد و غررو  
 سررپنج کجررا بهرمرران زایررن سرررای    

 بیررررا تررررا ببخشرررریم روی زمرررررین    
 سررر نامررداران تهرری شررد ز جنررگ   
 برررررآن برنهادنررررد هررررر دو سررررخن 
 پررر از غلغررل رعررد شررد کوهسررار    
 جهان چون عروسری رسریده، جروان    
 چرررو مرررردم نررردارد نهررراد پلنرررگ  
 مهررران را، همررره انجمرررن کررررد زو   
 فراخرری کرره آمررد ز تنگرری پدیررد    

 

 :آفررررین داشرررت آن را کلیررردجهررران 
 برررد آسرررماناز ماسرررت برررر مرررا  کررره

 فرسررررتاده آمررررد برررره نزدیررررک زو   
 نیامررررد بجررررز درد و انرررردوه و رنررررج
 سرررررراییم برررررر یکررررردگر آفررررررین 

 ز تنگرررری، نبررررد روزگررررار درنررررگ 
 کرررره در دل ندارنررررد کررررین کهررررن 

 زمین شد پر از رنرگ و بروی و نگرار    
 پررررر از چشررررمه و برررراغ و آب روان  
 نگرررردد زمانررره برررر او ترررار و تنرررگ  
 بررره دادار برررر، آفررررین خوانرررد نرررو   

 ن داشرررت آن را کلیرررد آفرررریجهررران
 (723 :1/ 1717،فردوسی)            

 گواه.ريختن خون بی0-3

گناه گردن ، شاهزادۀ نجین ایرانی را بیسیاوشچون گروی زره به فرمان افراسیاب،  
نماید و سیاهی زمین و زمان را زند، پادافره ننگین کنش اهریمنانۀ او در دم جلوه میمی

. جالن است که به محض اینکه افراسیاب، سیاوش (791 :2،ج 1717،همان)گیرد. دربرمی
خداوند کیخسرو را از تخم شود که کشد، بالفاصله فردوسی نیز یادآور میگناه میرا بی

 چیرگی از آن خداست: که سیاوش پدید آورد تا انتقام پدر را بگیرد و به او بفهماند
 چنررران شررراهزادۀ جررروان را بکشرررت  

 ردگرررارهرررم از پشرررت او، روشرررن ک 
 که با او بگفت آنکه جز تو کس است 

            

 

 ندانسررت جررز گررنج و شمشرریر پشررت  
 درختررری بررررآورد یرررازان بررره برررار    
 که اندر جهان کردگرار او برس اسرت   

            (420 :2/ 1717،همان)                       
 
ش را شود که افراسیاب بازتاب کنش ننگیناز دیگرسو فردوسی آشکارا یادآور می

شد  چنانکه در فرجام گناهی چون سیاوش گرفتار خواهدخواهد دید و به ملکوت قتل بی
 ای هرچه زارتر کشت:کیخسرو او را به شیوه
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 ز کررردار بررد بررر تررنش بررد رسررید      
 چررو جررویی برردانی کرره از کررار بررد     

 ریررز گررردد بمانررد نژنررد      چررو خررون
        

 مجرررو ای پسرررر بنرررد برررد را کلیرررد     
 برررر بررردکنش برررد رسررردبررره فرجرررام 

 مکافرررررات یابرررررد ز چررررررخ بلنرررررد 
       (753 :7/ 1717،فردوسی)              

 
فرامرز پسر رستم، به در پی تبعات سوء کشتن سیاوش، گفتنی است که وقتی 

، در کشدتازد و ورازاد )شاه سپیجاب( سردار توران را میخواهی سیاوش به توران میخون
کند و درواقع خود را بالیی از سوی وجۀ ملکوت اعمالش میجمالتی قابل توجه، او را مت

گناه، بر او نازل شده تا ی عاملیّت ورازاد در کشتن سیاوش بیداند که به واسطهخدا می
 جان او را بگیرد:

 کرره ایررن روز بررادافره ایررزدی اسررت 
 چنان لشرکر گشرن و چنردان سروار      
 همرری شررد فرامرررز نیررزه برره دسررت    

         

 بررد را، ز یررزدان برردی اسررت مکافررات  
 سراسرررریمه شررررد از یکرررری نامرررردار  
 ورازاد را پررررررای یررررررزدان ببسررررررت

 (713 :1717/2،فردوسی)              
گناه، کشتن فرود سیاوش، برادر کیخسرو است. نمونۀ دیگری از ریختن خون بی
آید و از این رو سپاهی خواهی پدر )سیاوش( برمیکیخسرو، پادشاه ایران، در پی کین

کند تا به کین سیاوش، افراسیاب و لشکرش را توران می ۀشن را به فرماندهی توس روانگ
کند که از راه کالت، جایگاه فرود، نروند تا کوبد. کیخسرو به توس سفارش میدر هم فرو

مبادا بین فرود و سپاه ایران درگیری پیش آید. از قضا توس بر خالف رای کیخسرو، راه 
بیند. توس، و از دور دو پهلوان )فرود و تخوار( را بر ستیغ کوه می گزیندکالت را برمی

گر سپاه است. بهرام نزد فرود کند تا ببیند چه کسی بر ستیغ کوه، نظارهبهرام را گسیل می
توس  .دهدشود و به توس خبر میبرد، بسیار شاد میرود و وقتی به هویت فرود پی میمی

 ،سپ( را به مقابله با فرود که قصد همراهی در کین پدر داشتهداماد )ریونیز( و پور خود )زر
آورند و در فرجام شوند و در نهایت با انبوه سپاه، بر فرود یورش میاما کشته می ،فرستدمی

کشتن گناهزنند. این عمل آنها، یعنی بیبه شکلی ناجوانمردانه از پشت، فرود را خنجر می
یار بدی داشت از جمله اینکه در پی آن برف و یخبندان فرود برای ایرانیان پیامدهای بس

. این نیز خورندگیرد و ایرانیان چندین مرحله از تورانیان شکست میهمه جا را فرا می
شده به وسیلۀ ای طراحیپژوهان، کشته شدن فرود را توطئهگفتنی است که برخی از شاهنامه

ترین رقین سلطنت را از پیش بزرگدانند تا با کشتن برادر بزرگش، خود کیخسرو می
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(، اما در هر حال چه کیخسرو و چه طوس 70-75: 1752روی بردارد)رضایی دشت ارژنه،)
شود و گناه، دامنگیر ایرانیان میشدن فرود بیرا کشندۀ فرود پنداریم، تبعات سوء کشته

 رند:خوکشند و میهای جنگیان را میرسد که اسپدرماندگی ایرانیان به حدی می
 یکی ابرر تنرد انردر آمرد، چرو گررد          

 هررا گشررت یررخ            سررراپرده و خیمرره 
 همرره کشررور، از برررف، شررد ناپدیررد   
 تبرره شررد بسرری مررردم و چهارپررای   

 خور و خواب و آرامگره تنرگ شرد         
 کسرررری را نبررررد یرررراد روز نبرررررد           

       

 ز سرررما، همرری لررن برره دنرردان فسرررد   
 نررخ  کشررید از بررر کرروه، بررر برررف،     

 به یک هفتره، کرس روی گیتری ندیرد    
 یکرری را نبررد چنررگ جنگرری برره جررای  
 تو گفتری کره روی زمرین سرنگ شرد     
 همری اسررن جنگری بکشررت و بخررورد  

               (77 :1717/7،فردوسی)             
، ایرانیان  دیگربار از تورانیان سخت های کشته شدن فرودلرزهپس از دیگرسو در پی   

و جالن است که فردوسی آشکارا، شکست ایرانیان را پادافره و نتیجۀ خورند شکست می
 داند:گناه میمستقیم کشتن فرود بی

 همرره دشررت، از ایرانیرران کشررته دیررد
 فررررراوان، کررررم آمررررد از ایرانیرررران         

 کره زیسرت  همه خسته و بسته برد هر 
 نررره آبررراد بررروم و نررره پروردگرررار         

 سررای نه تاج و نره تخرت و نره پررده    
 نررین اسررت رسررم سرررای جهرران   چ 

 مکافرررات ایرررن برررد کنرررون یافتیرررد      
        

 سرررر بخرررت بیرررداد برگشرررته دیرررد     
 برآمرررد خروشررری، بررره درد از میررران  
 شد آن کشته، بر خسته، باید گریسرت 
 نرره آن خسررتگان را کسرری خواسررتار    
 نرره اسررپ و نرره مررردان جنگرری برره پررای
 کرره کررردار خررویش از تررو دارد نهرران 
 داگرررررر چنرررررد ناگررررراه بشرررررتافتی   

               (12 :1717/7،فردوسی)                
کشتن  و ملکوت عمل کند که شکست سپاه ایران، پیامدآشکارا اعالم مینیز کیخسرو   

 فرود است: ۀناجوانمردان
 دمرررران ترررروس نررررامرد ناهوشرررریار     
 بررد آمررد برره گودرزیرران بررر ز ترروس  
 کنررررون الجرررررم کردگررررار سررررپهر      

 

  ؟حصررارچرررا برررد لشررکر برره سرروی    
 که نفرین بر او باد و بر پیرل و کروس   
 ز ترررروس و ز لشررررکر ببرّیررررد مهررررر

 (103، 7/)همان                         
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 . مرز کوی0-8

آید نشیند، در پی این برمیوقتی پیروز، پور یزدگرد و نوۀ بهرام گور، بر تخت سلطنت می   
تر کند، اما بهرام یتالیان و تورانیان تنگاش بیفزاید و عرصه را بر هکه بر گسترۀ فرمانروایی

ای برآورده بود و عهد کرده بود که ایرانیان و هیتالیان، گور در مرز ایران و توران، مناره
یک نباید پای را از این مرز فراتر نهند. پیروز برای اینکه هم عهد پدربزرگش، بهرام را هیچ

دهد که به کمک باشد، دستور میهپاس داشته باشد و هم بر قلمرو پادشاهیش افزود
های ژنده، منارۀ بهرام را از جای برکنند و پیشاپیش سپاه ببرند. پیروز با این کاله شرعی پیل
خواست هم بر قلمرو ایران بیفزاید و هم از عهد و پیمان جدش، بهرام عدول  نکند، می

از این بود که بار کج به منزل چراکه او پای را فراتر از مناره دراز نکرده بود! اما او غافل 
رسد. هرچه خوشنواز او را پند داد که عهد و پیمان بهرام را پاس دارد و از نمی
افروزی بپرهیزد، پیروز کوتاه نیامد و در فرجام ملکوت عهدشکنی دامنگیرش جنگ
 افتد و تعداد زیادی از ایرانیان را طعمۀ شمشیر حماقتششود و در چاه نادانی خود میمی
  .(73 :1717/3،فردوسی)کند می

نمونۀ دیگر حرمت مرزشکنی و پرهیز از گرفتاری در ملکوت شکستن عهد پادشاهان 
در زمان پادشاهی کیقباد، جنگی میان ایران و توران بینیم. پیشین را در میان تورانیان می

گردد و یخورند. افراسیاب نزد پدر بازمافتد که در فرجام تورانیان شکست میاتفا  می
پیمان را عهد و گهشتگان هروقت از اول اشتباه بود، چراکه هم جنگ ما که  گویدمی

  بنابراین بهتر است مرز را چنانکه از پیش معیّن شده، حرمت از آن سودی نبردند ،شکستند
گهاریم و گردن نهیم تا مبادا گرفتار تبعات سوء عهدشکنی و در هم فروریختن مرز از قبل 

 . (797 :1717/1،فردوسی)شویم  تعیین شده
 .خواردا ت پاد اه0-7

شد و ای از الوهیت پنداشته میای چنان واال داشت که سایهدر دوران باستان شاه، مرتبه   
پادشاهان در دید اقوام بدوی پرتوی از الوهیّت در »پرستیدند: گاه حتی چونان خدا او را می

(. فردوسی 259، 1714)فریزر، « شدند.تش میخود داشتند و حتی گاهی تا مقام خدا پرس
کند و سعادت یا شقاوت انسان را در گرو پیروی نیز خود به جایگاه خطیر پادشاه اشاره می

 داند:یا سرپیچی از پادشاه می
 دلرری کررو نرردارد تررن شرراه دوسررت   

 سرت شراه  اچنان دان که آرام گیتری  
 به شهری که هست انردرو مهرر شراه    

 نبایررد کرره باشررد ورا مغررز و پوسررت     
 چررو نیکرری کنرریم، او دهررد دسررتگاه    

 ن بررررروم راهانیابرررررد نیررررراز انررررردر  
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 نرردان برررود جهرران را دل از شررراه خ 
 یرابی بکروش  بهرره  شچو از بخششر 

 برره اندیشرره گررر سررر بپیچرری از اوی  
 کسی را که شراه جهران خروار کررد    
 همرران در جهرران ارجمنررد آن بررود  

 

 کررره برررر چهرررر او فررررّ یرررزدان برررود   
 گرروشکرره داری همیشرره برره فرمررانش 

 بتابرررد هرررم آنگررره ز ترررو بخرررت روی
 بمانرررررد همیشررررره روان پرررررر ز درد  

 کررره برررا او لرررن شررراه خنررردان برررود  
            (219 :1717/3،فردوسی)                  

رود و در به سرزمین روم می انوشیروان خسرو با توجه به چنین جایگاهی است که وقتی    
کنند، در حال، ملکوت توجهی مییانش بیو به او و سپاه نهندآنجا او را خوار وامی

و باد و بورانی شگرف  شودنازل می رومیانعهاب خدا بر  خوارداشت پادشاه به شکل
گیرد که توجهی به نوشیروان تاحدی باال میریزد و تبعات بیوزد و نیمی از باره فرو میمی

 :شوداسقف رومیان مجبور به پوزش و عهرخواهی می
 یکرری تیررره ابررر  همرران گرره بررر آمررد   

 وز ابر، اندر آن شارستان، براد خاسرت  
 چررو نیمرری ز تیررره شررن انرردر کشررید   
 همرره شارسررتان مانررد انرردر شررگفت    

 

 بغریررررد، برسرررران جنگرررری هزبررررر     
 به هرر برزنری، بانرگ و فریراد خاسرت      
 ز بررراره یکررری بهرررره شرررد ناپدیرررد    
 به یزدان، سرقف پروزش انردر گرفرت    

 (10 :1717/1،فردوسی)              
 کشی اه .0-6

زاد، یزدگرد را به ماهوی سوری برد. فرخدر پی حملۀ تازیان، یزدگرد به خراسان پناه می   
خواهد که شاه را چون جان عزیز دارد. ماهوی سوری با جان و دل، سپارد و از او میمی

ای بود که یزدگردش برکشیده بود و از زادهپهیرد، چراکه او شبانپیشنهاد فرخزاد را می
گهرد، ماهوی را سودای دانست، اما چون چند روز میین رو خود را مدیون یزدگرد میا

نعمت چینی، ولیشکند و با دسیسهزاد میافتد و پیمان خود را با فرخپادشاهی در سر می
بارتر اینکه ماهوی پتیاره حتی از کفش کشد. نکتۀ ت سفخود، یزدگرد را هرچه خوارتر می

دهد که بعد از کشتنش، تاج و کفش و لباس پادشاه گهرد و دستور مییو لباس شاه نیز نم
گهرد که پادافره این عمل ننگین را هرچه زارتر به را برایش ببرند. از این رو چندی نمی

 شوند:پردازد و خود و هر سه پورش طعمۀ آتش میبهایی سنگین می
 چو ماهوی براد آنکره برر جران شراه      
 دنررد سرره پررور جرروانش برره لشررکر ب  

 هم آنجرا، بلنرد آتشری برر فروخرت      

 هرگررررز مبینرررراد گرررراه   و نبخشررررود 
 همرران هررر سرره بررا تخررت و افسررر بدنررد
 پرردر را و هررر سرره پسررر را بسرروخت    
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 بزرگرران بررر آن دوده نفرررین کننررد  
 از آن تخررم کررس در زمانرره نمانررد   

 

 سررر از کشررتن شرراه، پررر کررین کننررد     
 وگر ماند، هر کرس کره دیردش برانرد    

            (419 :1717/1،یفردوس)              
دهد. کشی در داستان تراژدیک رستم و اسفندیار رخ میمورد دیگر تبعات سوء شاه       

در این داستان هم زال و هم سیمرغ رستم را از کشتن اسفندیار، شاهزادۀ فرهمند ایرانی و 
سیبی برساند، دارند، چراکه معتقدند اگر رستم، به شاهزاده آپهلوان دین بهی برحهر می

بخت ملکوت این عمل اهریمنی در هر دو جهان دامنگیرش خواهد شد و در هر دو دنیا تیره
شود افتد و در فرجام رستم مجبور میگلیم خواهد شد  پندی که البته کارگر نمیو سیاه

 بینی کرده بودند، بعد از این کشتار، هماسفندیار را جان بگیرد و چنانکه زال و سیمرغ پیش
خود در مرگی دلخراش در چاه نابرادری جان داد و هم تبارش را بهمن به خا  و خون 

 .   (415 :1717/9،فردوسی)کشید و همه بوم زابل به تاراج داد 
 کردن.  فاپيشگی و موی0-5

میرد، چون پوری ندارد، برادر کهترش یزدگرد به پادشاهی ایران وقتی بهرامِ شاپور می   
کند، اما چون چندی در ابتدا راه و روشی نیک در کشورداری پیشه می رسد. یزدگرد،می
نهد و با اقدامات گیرد و راه و رسم اهورایی را وامیگهرد، نابخردی پیش میمی

رسد که حتی ادعای کشاند و کار به جایی میاش، کشور را به آشوب میخردستیزانه
ید و به آادگری، اسپی از دریا برمیشکنی و بیدکند و به پادافره این حرمتخدایی می

 کشد:مرگی هرچه خوارتر او را با لگد می
 کشرری کرررد شرراه رمرره   چررو گررردن 

 ز دریررا بررر آمررد یکرری اسررن خنررگ  
 دمرران و چررو شرریر ژیرران، پررر ز خشررم 
 کشررران دم در پرررای برررا یرررال و برررش 
 ز شررررراه جهانررررردار بسرررررتد لگرررررام 
 چو زین بر نهادش، بر آهیخرت تنرگ  
 دم  پررس پرررای او شررد کررره بنرررددش  

 بغریررد و یررک جفترره زد بررر سرررش     
 ز خا  آمرد و خرا  شرد یزدگررد    

 

 کررره از خویشرررتن دیرررد نیکررری همررره  
 سرین گرد چون گرور و کوتراه لنرگ    

 چشررررمخایرررره و زاغبلنررررد و سرررریه 
 سررمّ و کفررک افگررن و شرریرکش سرریه

 برره نزدیررک آن اسررن شررد، شررادکام  
 نجنبیرررد، برررر جرررای، ترررازان نهنرررگ  

 سرررمسررنگ  ۀروشرران شررد آن برررار  خ
 نرردر آمررد سررر و افسرررش برره خررا  ا

 گرد؟چه جویی تو، زین بر شده هفت 
                (772 :1717/7،فردوسی)                   
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خواند، فرۀ ایزدی سه کند و خود را خدا میمیمورد دیگر جمشید است که تا منی پیشه    
وم به فریدون و بار شود که بار اول به مهر، بار دبار از جمشید در شکل مرغ وارغن جدا می

(، مردم او را تخت سلطنت فرو 79-71رسد. )زامیادیشت، بند سوم به گرشاسن می
دری و خون دل خوردن، ضحا  او را با اره به دو نیم کشند و بعد از صد سال دربهمی
 . (92 :1/ 1717،فردوسی)کند می
 . انديشة بيدادگرج0-8

سی صرفای نیت کنش بیدادگرانه و اهریمنی و شگفت است که در شاهنامه حتی گاه اگر ک  
ت ت، جامۀ عمل نپوشانده، بازتاب نیّیا اهورایی را در سر بپروراند، با اینکه هنوز به آن نیّ

نماید که این امر ناشی از آن است که مفهوم ملکوت با مفهوم شر یا خیر او در دم چهره می
های واقعی عملکرد اوست و ظاهر رفتار باطن عمل مرتبح است و معیار ارزیابی انسان، جنبه

ان اهلل ال ينظر الی » اند: معیار نیست  چنانکه پیامبر اکرم)ص(، در همین راستا فرموده
 (.1،8: 37مجلسی، بحاراالنوار، ج« ) صوركم و اعمالكم و انما ينظر الی قلوبكم و نياتكم

از زن نظرش را در مورد  شود و ی میزن پالیزبان برای نمونه وقتی بهرام گور مهمان
توجهی نالد و این را ناشی از بیپادشاهیش می پرسد، زن از ستم بعضی از کارگزاران می

اندیشد که حال آشوبد و با خود چنین میسخت برمیداند. بهرام از این سخن پادشاه می
ن پس ها ستم روا دارم تا زیدانند، باید چند ماهی بر آنکه مردم قدر دادگری مرا نمی

 دادگری مرا ارج نهند:
  شرناس چنین گفت پرس شراه یرزدان   

    درشرتی کررنم زیررن سررخن مرراه چنررد 
     شررن تیررره ز اندیشرره پیچرران بخفررت

 

 کرره از دادگررر کررس نرردارد سررپاس     
 کرره پیرردا شررود داد و مهررر از گزنررد    
 همرره شررن دلررش بررا سررتم بررود جفررت 

          (432 :7،ج1717،فردوسی)               
خشکد و ه تنها با اندیشۀ بیدادگری شاه، به ناگاه شیر در پستان گاو میشگفت است ک

بندد و زن پالیزبان به درستی این امر را ملکوت نیت برکت از خانۀ پالیزبان رخت برمی
 داند:بیدادگرانۀ پادشاه می

 تهررری دیرررد پسرررتان گررراوش ز شررریر 
 چنین گفت با شروی کرای کدخردای   
 سررررتمکاره شررررد شررررهریار جهرررران 

 دگر شرررد جهانررردار شررراهچرررو بیررردا
 بررره پسرررتانها در شرررود شیرخشرررک  

 دل میزبرررران جرررروان گشررررت پیررررر  
 دل شرراه گیترری دگررر شررد برره رای    
 دلررش دوش پیچرران شررد انرردر نهرران 

 گررررردون نتابررررد ببایسررررت مرررراه ز 
 بررودی برره نافرره درون نیررز مشررک    ن



 142 ...ۀشاهنام در اعمال ملکوت بازتاب یبررس/ 

 زنررررررا و ربررررررا آشررررررکارا شررررررود
 به دشت اندرون گرگ مرردم خرورد  

 خایررره در زیرررر مرغررران تبررراه شرررود 
 

 چررون سررنگ خررارا شررود    ل نرررمد
 خررررردردمنررررد بگریررررزد از برررری خ
 رانگرره کرره بیرردادگر گشررت شرراه   ه

 )همان(                                                                                               
شود و به محض شنود، از خواب غفلت بیدار میدر ادامه وقتی شاه سخنان زن پالیزبان را می

شود و برکت و نهد، دیگربار شیر در پستان گاو جاری میدادگری را وامیاینکه اندیشۀ بی
 نماید:فراوانی دیگربار چهره می
 ایررن سررخنها شررنود  چررو شرراه جهرران  

 ربه یزدان چنرین گفرت کرای کردگرا    
 گررررر ترررراب گیرررررد دل مررررن ز داد 

 پرسررررتن فرررررخ پررررا  یررررزدان ز
 پسررررتان گرررراوش بباریررررد شرررریر  ز 
 ای دادگررررربیررررداد را کرررررده  تررررو
 س چنررین گفررت بررا کدخررداین پررازا
 

 شرررریمانی آمرررردش ز اندیشرررره زودپ 
 روزگرررررررار ۀوانرررررررا و داننرررررررد ت

 ازیررن پررس مرررا تخررت شرراهی مبرراد  
 گررر برراره بررر گرراو مالیررد دسررت     د
 ن میزبررران گفرررت کرررای دسرررتگیر ز
 گرنرررره نبررررودی ورا ایررررن هنررررر  و
 بیرررداد را داد شرررد بررراز جرررای  کررره

 (437)همان:                                        
ۀ دیگر اعتقاد به ملکوت اعمال بیدادگری، در سخنان افراسیاب تجلی یافته است. نمون      

بیند کند. پس از آن در خوابی میجنگ با ایرانیان می ۀافراسیاب گرسیوز را با سپاهی روان
اش را جنگاوران ایرانی که در بیابانی خشک و پر از مار قرار گرفته و اطراف سراپرده

ماند و او را هاست و در فرجام تنها میهای آنای سپاهش بر سر نیزهاند و سرهاحاطه کرده
برند و در برابر تخت پادشاه، پهلوان جوانی او را به دو نیم بسته نزد کاووس میدست
اگر  شود کههراسد و متوجه میشدت میافراسیاب پس از دیدن این خواب به .کندمی

  رودشود و تاج و تختش از میان مییدست سیاوش کشته مه ب بیدادگری پیش گیرد،
ای جز آشتی و فرستادن گنج و زر برای ایرانیان ماندن از این بال چارهبرای درامان بنابراین
چراکه معتقد است در اثر بیداد و ظلم   تابدروی برمی بیدادگریبیند و از جنگ و نمی

 صیتش را از دست می دهد:چیز خاشود و همهها پنهان میپادشاه و نیّت بد او نیکویی
 ز بیرررررردادی شررررررهریار جهرررررران         
 نزایرررد بهنگرررام، برررر دشرررت گرررور        
 ببرررررّد ز پسررررتان نخچیررررر شرررریر            
 مرررا سرریر شررد دل ز جنررگ و برردی   

 هرررا شرررود در نهررران  همررره نیکرررویی  
 رشررررود بچررررۀ برررراز را چشررررم کررررو 
 شرررود آب، در چشرررمۀ خرررویش قیرررر
 همررری جسرررت خرررواهم ره ایرررزدی    
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 ز کرررژی گریرررزان شرررود راسرررتی     
 شود در جهران چشرمۀ آب خشرک    

            

 پدیرررد آیرررد، از هرررر سررروی، کاسرررتی 
 دارد بررره نافررره درون، بررروی مشرررک  

 (297 :1717/2،فردوسی)             
 . آرزندکشی2-1

رغم ادای دهد، اما علیوقتی گشتاسپ بارها وعدۀ تاج و تخت را به پورش اسفندیار می   
آشوبد و بر شود که تاج و تخت را به او واگهارد، اسفندیار برمینمیتعهد اسفندیار، حاضر 

شود که با پدر صحبت کند و اگر پدر باز از تفویض قدرت به او سر باز زد، به زور آن می
بیند، از بر اریکۀ قدرت تکیه زند. گشتاسپ که اسفندیار را خطر بزرگی بر سر راه خود می

تواند جان اسفندیار را که تنها کسی که در جهان مییابد طریق دستورش جاماسپ درمی
گوید که شده و آگاهانه پور خود را میبگیرد، رستم است. از این رو در اقدامی حساب

اگر رستم را دست بسته به دربار بیاوری، تاج و تخت از آن تو خواهد بود. اسفندیار 
ر این م موریت خود اوست)تو گناه است و طعمۀ اصلی دداند رستم بیرغم این که میعلی

را نیست دستان و رستم به کار /همی راه جویی به اسفندیار(، به طمع تاج و تخت، خطر 
نهد. در شود و در فرجام جان خود را بر سر این کار میگاه رهسپار میکند و به هالکتمی

او را متوجۀ  آشکارا برد،تابوت اسفندیار را نزد گشتاسن می بعد از اینکه پشوتن،فرجام 
گاهی کند که به خاطر تاج و تخت، فرزند خود را به ورطهملکوت عمل ننگینش می

جانکاه فرستاده و به این ترتین او را از سر راه خود برداشته است و به همین خاطر هم فرۀ 
 ایزدی از او گسسته خواهد شد و هم در این دنیا آماج نکوهش مردم خواهد بود:

 و بخرررردی  ز ترررو دور شرررد فّرررره  
 شکسررته شررد آن نررامور پشررت تررو    
 پسر را به خون دادی، از بهرر تخرت  
 بررردین گیتیرررت در، نکررروهش برررود 
 جهررانی پررر از دشررمن و پررر برردان   

 

 بیررررررابی تررررررو پررررررادافرۀ ایررررررزدی 
 از ایررن پررس، بررود برراد در مشررت تررو   
 که مه تخت بینراد چشرمت، مره بخرت    

 بررره روز شرررمارت، پرررژوهش برررود     
 نمانررررد تررررو را ترررراج، تررررا جرررراودان

               (425 :1717/9،فردوسی)                  
 . عهد کوی0-92
کنند که دیگر سپاهیان در جنگ مداخله نکنند و صرفای رستم و اسفندیار عهد می وقتی   

تن داشته باشند، زواره و فرامرز، برادر و پسر رستم، بدون اطالع رستم بهجنگی تن
کشند. ار، مهرنوش و آذرنوش را به خا  و خون میکنند و دو پور اسفندیعهدشکنی می
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آشوبد و آشکارا پندارد این عهدشکنی با اطالع رستم اعمال شده، برمیکه می اسفندیار
 دهد:رستم را نسبت به ملکوت عملش زنهار می
 وگررر کشررته آیرری، برره پیکرران تیررر  

 
 بررره خرررون دو پرررور گرانمایررره گیرررر   

 (777 :1717/9،فردوسی)                   
اما بدیهی است چون رستم حقیقتای در این ماجرا نقشی نداشته، ملکوت عملی که     

شود، اما نکتۀ مهم صراحت آشکار سخن خواند، دامنگیرش نمیاسفندیار در گوشش فرامی
اسفندیار است که اعتقاد دارد اگر عهدی شکسته شود، هم در این دنیا شخد خاطی 

که در فرجام نیز بهمن، پور اسفندیار فرامرز و زواره را جزایش را خواهدپرداخت  چنان
 گیرد. کند و جانشان را میطعمۀ شمشیر می

 .هرا  از گرآتارج در چوبرة ملکوت اعمال0-99

زند تا اسفندیار بیش بر طبل جنگ نکوبد و رو به سازش آرد، وقتی رستم هر دری می   
پا روی هویت خود گهارد و بی توجه به  توانداسفندیار را کارساز نیست و رستم که نمی

-داند که خطایی از او سر نزده و بهنام و ننگ و منش پهلوانی دست به بند دهد، اگرچه می

ناگزیر باید با اسفندیار پنجه درافکند، اما باز هم ترس از گرفتاری در تبعات کشتن شاهزاده 
ساید و از ار، سر بر آستان دادار میافکند که در مناجاتی با پروردگچنان لرزه بر اندامش می

خواهد که مبادا پادافره کشتن شاهزادۀ ایرانی دامنگیرش شود  اگرچه او را گناهی او می
ای جز پنجه در افکندن با پور گشتاسپ برایش باقی نمانده و این امر آشکارا نیست و چاره

ذهن و زبان نیاکان ما،  نمایاند که اعتقاد به ملکوت اعمال چقدر دراین نکته را بازمی
 نهادینه شده بوده:

 همی گفرت کرای پرا  دادار هرور    
 همرری بینرری ایررن پررا  جرران مرررا    
 تررو دانرری کرره بیررداد کوشررد همرری  
 کرره چنرردین بپرریچم کرره اسررفندیار   
 تررررو، ای آفریننررررده مرررراه و تیررررر  

 

 و زور دانرررررش و فررررررّ  یهفزاینرررررد 
 ترررررروان مرررررررا هررررررم روان مرررررررا 
 همرری جنررگ و مررردی فروشررد همرری  

 یچانررررد از کرررررارزار مگررررر سررررر بپ  
 برررره بررررادافره ایررررن گنرررراهم مگیررررر  

 (411 :1717/9،فردوسی)                   
 پواه. کشتن دربودان بی0-90

کند ریزی پیشه می، رستم خونمهان و بزرگان سپاه افراسیابرغم زینهارخواهی علیوقتی 
تاری دامن زند، ملکوت عمل چنین کششدنشان گردن میرغم تسلیمو همۀ آنان را علی
 افکند:بر ایران سایه میخشکسالی و سختی گیرد و  هفت سال ایرانیان را می
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 ز باران، هوا خشک شد هفرت سرال   
 شد از رنج و سختی، جهران پرنیراز    

                            

 دگرگونه شرد بخرت و برگشرت حرال     
 برآمررررد بررررر ایررررن روزگرررراری دراز

              (412 :1717/2،فردوسی)                   
 . تسخير غاصبانة قدرت0-93

هرمز و فیروز داشت. وی قبل از مرگ، هرمز را به عنوان  هاینامیزدگرد دو پسر به   
جانشین خود قرار داد، اما فیروز از انتخاب پدر سخت در خشم شد و از شاه هیتال کمک 

از سلطنت کنار زد و غاصبانه بر  خواست و با لشکری از هیتالیان به هرمز حمله کرد و او را
که فیروز دست خود را به خون برادر آغشته  شاهنامهاریکۀ قدرت نشست.  البته بر خالف 

تاریخ طبری، طبقات  کند، بنا بر کند و تنها او را غاصبانه از سلطنت خلع مینمی
، المعجم فی آثار ملو  العجمالتواریخ و القصد،تاریخ ثعالبی، ناصری،مجمل

کشد تا به سلطنت ، برادر خود هرمز را میالصفاروضهو الههن، تاریخ یعقوبی روجم
 – 31: 1717(، )بهار، 177: 1777(، )سراج جوزجانی، 779- 721: 1719طبری،  (برسد.
(، ) مسعودی، 702 – 701: 1717(، )حسینی قزوینی،235 – 234: 1714(، )ثعالبی، 32
( که 337-330: 1771رخواند، (، )می201 – 200: 1731(، )ابی یعقوب،  291: 1731
حال چه فیروز صرفای برادر خود را از سلطنت خلع کرده باشد و چه او را کشته باشد و درهر

و سلطنتش غصبی  سپس بر اریکۀ قدرت نشسته باشد، چون بر خالف عهد پدر اقدام کرده
سال خشکسالی و  شود و هفتگهرد که ملکوت عملش دامنگیر ایران مینمی است، چندی

 دهد:قحطی ایرانیان را در تنگنا و مشقت قرار می
 دگر سرال روی هروا خشرک شرد     
 سرره دیگررر همرران و چهررارم همرران
 ز بررس مررردن مررردم و چارپررای   
 همی بآسرمان انردر آمرد خرروش    
 ز کروه و بیابران و از دشرت و غرار    

 گونه تا هفرت سرال از جهران   برین
      

 به جوی اندرون آب چون مشک شد 
 کررس شررادمان خشررکی نبررد هرریچ ز 

 پیررری را ندیدنرررد برررر خرررا  جرررای
 ز بررس مویرره و درد و زاری و جرروش
 ز یرررزدان همررری خواسرررتند زینهرررار 
 ندیدنررررد سرررربزی کهرررران و مهرررران

         (17 :3،ج1717،فردوسی)               

کند و به خاطر خشکسالی خراج و مالیات می شگفت است که وقتی فیروز دادگری پیشه   
دهد و سر بر آستان بخشد و انبارهای گندم را در اختیار همه قرار میمردم می را به

زند و ملتمسانه از خداوند طلن باران ساید و به درگاه دادار سخت ضجه میپروردگار می
نماید و بارانی و تعالی، بالفاصله چهره میکند، ملکوت خضوع و یکدلی او با باریمی
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کند. نوازد و دیگربار سرسبزی و طراوت دل ایرانیان را شاد میخوش و نزه ایرانیان را می
فیروز از اول ستمکار و بدکنش بود. چون :» تاریخ بلعمیالزم به یادآوری است که  بنا بر 

ها این قحح بیامد توبه کرد. پس خداى عزّ و جلّ آن توبه پهیرفت، باران آمد و چشمه
 (:791: 1734)بلعمی، « بگشاد.

 خانرررررره بگهاشررررررتند  بفرمررررررود تررررررا 
 همررری بآسرررمان انررردر آمرررد خرررروش     
 ز کرررروه و بیابرررران و از دشررررت و غررررار  

 گونررره ترررا هفرررت سرررال از جهررران بررررین
 بررررره هشرررررتم بیامرررررد مررررره فررررروردین  
 همررری در بباریرررد برررر خرررا  خشرررک   

 

 برره دشررت آمررد و دسررت برداشررتند   
 ز بس مویره و درد و زاری و جروش  
 ز یرررزدان همررری خواسرررتند زینهرررار 
  ندیدنرررد سررربزی کهررران و مهررران   
 برآمرررررد یکررررری ابرررررر بررررراآفرین  
 همرری آمررد از بوسررتان برروی مشررک 

 (13: 3/ 1717)فردوسی،               
 
 گيرج. نتيجم3
ملکوت اعمال یکی از مفاهیم بنیادین عرفان اسالمی است که بر اساس آن، اعتقاد بر این    

دامنگیر است که هر کنش نیک یا بد در همین دنیا، ملکوتی دارد که تبعات خیر یا شر آن 
گر در در آن دنیا در پیشگاه خداوند، در شود و عالوه بر بازخواست کنشگر میکنش

 بیند. ی خیر یا شر آن را میهمین دنیا نیز هر شخصی متناسن با نوع کارکردش، نتیجه
در این جستار پس از واکاوی شاهنامه روشن شد که فردوسی حکیم نیز با آشنایی با    

می، بر این دیدگاه است که سوای از بازخواست روز قیامت، هر آبشخور عرفان اسال
یابد  بنابراین ما را به کردار نیک رهنمون شخصی در این دنیا نیز ثمرۀ اعمال خود را درمی

 شود تا تبعات شر گناه، دامنگیرمان نشود. می
یر شخد ها دامنگهایی که در شاهنامه، به محض اجرا شدن، ملکوت آنکنش از جمله    
جویی، ورزی، آشتیتوان به موارد زیر اشاره کرد: دادگری،کینشود، میگر میکنش

 کشی، جفاپیشگی و منی کردن،داشت پادشاه، شاهوارگناه، مرزشکنی، خریختن خون بی
ی قدرت، پناه، تسخیر غاصبانهدربندان بیکشتن گری،  فرزندکشی، عهدشکنی، بیداد
گناه، تسخیر غاصبانۀ قدرت، مرزشکنی، تن خون بیجویی، ریخورزی و آشتیکین
گری، فرزندکشی، بیداد ۀاندیشکردن، کشی، جفاپیشگی و منیداشت پادشاه، شاهخوار

پناه، غصن در بندان بیکشتن عهدشکنی، هراس از گرفتاری در چنبرۀ ملکوت اعمال، 
 .سلطنت
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1. Introduction 

   King, prince, and queen are among the most frequently used words in 

Iranian folktales. Several folktales are about theses fictional characters. Real 

events of society have been fictionalized by the creators of the folktales. 

Commonalties, as the listeners and supporters of these tales for over 

thousands of years, wanted to hear about their pains, insufficiencies, as well 

as the beauties and gifts of their society and everyday life in these tales. 

Therefore, the dedicated and talented narrators of folktales were 

continuously moving with the times and synchronizing themselves. In this 

way, folktales are a huge and unique collection of cultural and historical 

facts of Iranian society. 

   Folklore of each society are usually the result of the experiences and 

events of ordinary people of that society (Tamimdari 2011, p.22). Folklore is 

the logical continuation of social activities, and is, therefore, not luxury and 

fancy, and completes the work and social activities, and is a perfect tool to 

improve the quality of life (Zolfaqhari 2015, p.16). Obviously, the most 

important function of folktales, besides their entertaining feature, is their 

educational role (Tamimdari 2011, pp.56-57; Zolfaqhari 2015, p.16). 

  The content of folktales is very realistic (Zolfaqhari 2015, p.16; Jafari-

Qanavati 2007, pp.82-87) and shows adventures of ordinary people in 

society. On the other hand, these tales narrate the stories of people fighting 

against the tyrants and powerful people (Zolfaqhari 2015, p.102); therefore, 

they rightfully reflect people’s desire and ambition for freedom and justice 

(Zolfaqhari 2015, p.17). That is the reason why these folktales would shed 

light on the social and cultural dark sides of this country’s history. Former 
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studies have shown very good agreement between the events which happen 

in folktales with those that happen in societies. 

The ways in which they happen are a great part of collected history of Iran. 

Most likely, different ways of gaining power are mentioned in Iranian 

folktales, However, there has not been a study about this subject in folktales. 

 

2. Methodology 

In this paper, we want to study the power transition in folktales and 

compare them with the documented events in the history of Iran. The Iranian 

folktales used in this study are from the eastern, western, northern, southern 

and central regions of this country. 

Different ways of power transitions in Iranian folktales are by inheritance 

(from father to his son or daughter), marrying the monarch’s daughter, 

conquest, coup, soft coup and flying the Homa. By studying the history of 

Iran, one could find different examples for all these different methods, 

except for reaching to power by flying the Homa. 

 

3. Discussion 

It is said in many folktales that a person enters a city, while people were 

gathered in a place. The newcomer finds out that the monarch of the land is 

dead, and the gathering is for choosing the new monarch. The tradition of 

that city to choose the new monarch was to fly a bird, and everyone would 

accept the monarchy of the person whom the bird will land on. 

Flying the Homa is the weirdest way of choosing a monarch in folktales. 

One cannot easily find a similar case in history. To do so, we should look at 

the beliefs of our forebearers. In ancient Iran, there was a belief that a person 

deserves to be a monarch who has charisma. Companionship of charisma 

with monarch, was not only the proof of legitimacy of his reign, but also 

guarantied his victory against enemies and his success in managing the 

society. In case of not having charisma, one’s efforts will not pay off; if he 

was not monarch, he would not become one, and if he was, the foundations 

of his reign would become loose and weak and would be defeated by 

someone who has charisma. 

Deep influence of Zurvani Faith on Iranian beliefs is of great importance. 

The most important course of this faith, which has had a great influence on 

function of all Iranian society, is true belief in fate and determinism (Zaehner 

2005, pp.379-397). Believers in Zurvan accepted that the results of each 
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action has been determined before and could not be changed; so one has to 

be satisfied and happy with one’s share in life, control one’s emotions and 

let destiny play its role until it's time to pass away (Ibid, p.410). In this way, 

accepting fate, makes one happy and guaranties stability of the society. 

If it is written in one’s destiny that he is supposed to be the monarch, this 

means that he has charisma, and without doubt, he will become the monarch. 

Accepting the fact that you cannot fight against fate is very important and 

deserves attention. As sitting on a throne is fate and destiny of the person 

who has became the monarch, the whole society should accept his reign and 

should not try to dethrone him, as there is no way to change the destiny. 

In general, bird is the symbol of the celestial world (Chevalier & 

Gheerbrant 2009, vol. 2, p. 197). Moreover, every bird is representative of 

other symbols, for example, Hawk represents the Sun (Ibd, vol 2: 23) and 

Sun is a symbol of empire (Ibd, vol. 3, p.120); dream of an eagle or its 

observation, was a symbol of a mighty emperor (Ibd, vol. 4, p.296); in the 

Medes and Persis eras, eagle was the symbol of victory (Ibd, vol. 4, p.294-

295); in the standard of the Achaemenid empire was a golden eagle with 

tighten wings on a spear, which showed the power of Persians in winning the 

wars (Ibd, vol. 4, p. 295). Homa is a mythical bird, the decrypting of which 

relates to the concepts of the government and luck. Homa was the 

manifestation of charisma (Ibd, vol. 5, pp. 588-589). Head, is the symbol of 

activity of the active principle, consisting of the governing and commanding 

forces. Moreover, Head is the most noble part of human body and is where 

the king puts the crown on (Ibd, vol. 3, p.526). Sky is the symbol of mavara 

(supernatural world), power, survival and sanctity (Ibd, vol. 1, p. 186). 

Therefore, considering the belief in unchangeable fate and destiny in 

Zurvani Faith, which certainly majority of the society believed in for many 

decades, justifies choosing a monarch by flying and landing the Homa, 

which has been repeated in folktales for many times. Flying the Homa, and 

its intended landing (symbol of unchangeable destiny) from sky (symbol of 

mavara and sanctity) on head (the most noble part of the human body, where 

the crown is putted and the symbol of power of reign) of a person who has 

just entered a fictional city, points to the fact that the commonalties must 

know it was destiny that made him the monarch and it was a god blessing, 

and as he is their monarch now, not only should they not protest against him, 

but they should also welcome him and pretend to be happy. 
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These folktales have high frequency. Maybe the reason is to make people 

accept changes and try not to dethrone a monarch, after being chosen. 

Therefore, the rulers always immaterially supported these kinds of folktales. 

As the result of this kind of logic, the commonalties and even the elites of 

the society did not respect their will and in the power conflicts, not only did 

they not act actively, they did act very passively. 

It is obvious that in these kinds of tales, people are waiting for the entrance 

of a person, who could have defeated the last monarch. The gathering is not 

for choosing the new monarch but is for declaring royalty and happiness for 

the fortune of the newcomer. 

 

4. Conclusion 

   It is told in folktales that the power transition, besides becoming the 

monarch by inheritance from father to his son or daughter, or even son-in-

law, could be by conquest or coup. There are many similarities between 

events and their frequencies in folktales and real history of this country. 

Flying the Homa is such an example in the tales. The effect of Zurvani 

beliefs, e.g. the unchangeable fate and destiny, is a very important fact in 

power transition, which has an obvious manifestation in folktales. When 

people can accept the transition of power from one group to the other, and 

accept that as destiny, it is clear that the transition of power from father to 

one of his sons or from a king to one of his relatives would be accepted more 

easily. 

 

Keywords: Iranian languages, Khotanese, Weighing, Units of length, Units 

of Width and distance 
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 چکيده

ی و تاریخی های فرهنگتای عظیم از واقعیّمجموعه ۀایرانی دربردارند ۀهای عامیاناوسنه  
شدن زوایای تاریک تاریخ اجتماعی تواند به روشنها میایرانی است. دقت در افسانه ۀجامع

« انتقال قدرت»و « قدرت رسیدن شاهان»و فرهنگی کشور کمک شایانی کند. چگونگی به 
ن ایران را به خود اختصاص داده از شاهی به شاهی دیگر، بخش عظیمی از تاریخ مدوّ

ها و مقایسه رخدادهای در افسانه« انتقال قدرت»های مقاله در پی بررسی شیوهاست. در این 
« انتقال قدرت»ها روایت شده که با وقایع تاریخی هستیم. در اوسنه توصیف شده در آنها

جنگ و  ۀتواند نتیجمی ،عالوه بر رسیدن تاج و تخت شاهی از پدر به پسر یا دختر یا داماد
 ها و تاریخ از نظر نوع و فراوانی رخدادهاهای بسیاری بین افسانههتکودتا نیز باشد. مشاب
به شاهی بر او »و نشستن آن بر سر فردی که باید « مرغ سلطنت»دادن وجود دارد. پرواز

ها است. تاثیر باورهای های رسیدن به شاهی در داستانخواند، از جمله روش« آفرین
در انتقال قدرت، نمودی شایان توجه « رقابل تغییرتقدیر غی»و « قسمت»اعتقاد به « زروانی»

ها دارد. هنگامی که مردمی انتقال قدرت را از گروهی به گروهی دیگر نتیجه در اوسنه
بدانند، بدیهی است که انتقال تاج و تخت شاهی از پدری تاجدار به یکی از « قسمت»

 تر خواهند پهیرفت.سادهپسرانش و یا از شاهی به یکی از خویشاوندان نزدیکش را بسیار 

 .انهیعام افسانه خ،یتار سعادت، مرغ قدرت، انتقال هاج کليدج:واژه

                                                           

 17/05/1753 :مقاله نهایی یرشپه تاریخ                                02/02/1753ه: المق دریافت تاریخ 
 saadat@shirazu.ac.ir                                   :هنشانی پست الکترونیک نویسند

 .ا تاد ر تة ژنتيک دانشگاه  يراز، ايران .9
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 مممقدّ.1
از جمله پربسامدترین « وزیر»و « پسر شاه»، «دختر شاه»، «زن شاه»، «شاهزاده»، «شاه»
های عامیانه پیرامون این های عامیانه ایرانی هستند. شماری از اوسنهها در اوسنهواژه

مایۀ تخیّل است. رخدادهای واقعی در اجتماع، دستای شکل گرفتههای افسانهشخصیت
در طول هزاران سال شنونده و « تودۀ مردم»های عامیانه بوده است. وجودآورندگان افسانهبه

ها، دردها، کمبودها و همچنین اند که در افسانهو تمایل داشته ها بودهحامی این داستان
های موجود در جامعه و زندگی روزمرۀ خود را مشاهده کنند  بنابراین نعمتها و زیبایی

روزرسانی طور دائم در حال تغییر دادن و یا بهها، بهذو  اوسنهکوش و خوشراویان سخت
های فرهنگی و بدیل از واقعیتای عظیم و بیها، مجموعهاند. بدین ترتین اوسنهآنها بوده

 خود دارد.  تاریخی جامعه ایرانی در
دادهای زندگی مردم عادی همان هر جامعه اغلن زاییدۀ تجربه و روی« فرهنگ عامه»

های اجتماعی است ادامه منطقی فعالیت« ادب عامه(. »22: 1750داری، جمعیت است )تمیم
و به همین خاطر نه تنها تجمّلی و تفنّنی نیست که مکمّل کار و فعالیّت اجتماعی است و 

(. پرواضح است 17: 1754سن برای ارتقای کیفیت زندگی است )ذوالفقاری، ابزاری منا
کنندگی آنها )ذوالفقاری، های عامیانه، در کنار جنبۀ سرگرمکه مهمترین کارکرد اوسنه

: 1750داری، (، نقش تعلیمی و آموزشی آنهاست )تمیم97: 1750داری،   تمیم17: 1754
93 .) 

  13-12: 1719قنواتی، گرایانه است )جعفرییار واقعهای عامیانه بسمحتوای افسانه
دهندۀ ماجراهای زندگی مردم عادی جامعه است. از سویی ( و نشان17: 1754ذوالفقاری، 

کنندۀ مبارزه مردم با زورگویان و صاحبان قدرت است ها روایتدیگر این داستان
خواهانه و عدالت(  بنابراین در آنها آمال و آرزوهای 102: 1754)ذوالفقاری، 

(. از همین روست که 13: 1754خواهی انعکاسی شایسته یافته است )ذوالفقاری، آزادی
تواند به روشن شدن زوایای پنهان و تاریک تاریخ اجتماعی های عامیانه میدقت در افسانه

اند که های پیشین نشان دادهو فرهنگی این مرز و بوم کمک شایان توجهی کند. پژوهش
شود با آنچه های عامیانه روایت مینی بسیار باالیی بین رخدادهایی که در داستانهمخوا

است که در شدهپیوندد، وجود دارد. به طور مثال نشان دادهها به وقوع میکه در جمعیت
های عامیانه اکنون ازدواج با خویشاوند فراوانی باالیی دارد، در داستانهایی که همجمعیت
ز همان مناطق نیز، ازدواج با خویشاوند شیوع بیشتری دارد )سعادت، شده اآوریجمع
(. این همبستگی به حدی قوی است که امروزه به 72-27: 1757  سعادت، 71-40: 2003

توان به شاخصی در جمعیت دست یافت که بتواند فراوانی فعلی ازدواج با دشواری می
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بیرجند  ۀهای عامیاننانه در افسانههای زهمچنین خویشکاری  خویشاوند را برآورد کند
مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که خویشکاری شریرانه از بیشترین بسامد 

جویباری و جلیلیان نگرش منفی جامعه به زنان است )قربانی ۀبرخوردار است که نشان دهند
ن دهنده های عامیانه، نشاهای قهرمانان زن در افسانه(. تحلیل نقش11-51: 1757

-13: 1715های اجتماعی و آرزوهای دست نایافتنی زنان در جامعه است )بیات، محرومیت
های عامیانه ایرانی نیز مورد پژوهش قرار گرفته است )عرفانی (. نظام باورها در قصه119

 (. 111-55: 1754بیضائی و رحیمی، 
اهی دیگر، بخش از شاهی به ش« انتقال قدرت»و « قدرت رسیدن شاهان»چگونگی به 

عظیمی از تاریخ مدون این کهن مرز و بوم را به خود اختصاص داده است. به احتمال زیاد 
نیز پرداخته شده « یابی به قدرتهای گوناگون دستشیوه»ی ایرانی به های عامیانهدر افسانه

انه های عامیهای انقال قدرت در اوسنهاست. با این وجود تاکنون پژوهشی پیرامون شیوه
های عامیانه و در افسانه« انتقال قدرت»صورت نگرفته است. در این نوشته به دنبال بررسی 

های عامیانه مورد استفاده در این مقایسه آن با وقایع ثبت شده در تاریخ ایران هستیم. افسانه
 اند.آوری شدهپژوهش از مناطق شرقی، غربی، شمالی، جنوبی و مرکزی کشور جمع

 
 برر ی. بحث و 0
 انواع انتقال قدرت.9. 0

 ر يدن تخت  اهی از پدر بم پسر .0-9-9

گونه به پسرش رسیده است. این« تاجدار»از پدری « پادشاهی»ها در بسیاری از اوسنه
 :توان به دو دسته زیر تقسیم کردها را میداستان
ش شود ولی میرد تا پسری جانشین پدر تاجدارهایی که در آنها شاهی نمیداستان الف.

ها، شاه پهیرش همگانی دارد. در شمار زیادی از افسانه ،شود که این شیوهچنان روایت می
برد. در اکثر و چون فرزند پسری ندارند، در غم و اندوهی جانکاه به سر می به پیری رسیده

دون شود و باتفا  موارد شاه با استمداد از نیرویی ماوراء طبیعی، صاحن فرزند میبهقرین
  973-971: 1733، رحمانی، «افسانه طاهر و زهره)»یابد اینکه پادشاه بمیرد، خاتمه می

: 1711هارا و وکیلیان، ، تاکه«آبی ۀپرند»  92-21، 1717ساتن، ، الول«گیستیغ و چلجان»
  727-713الف: -1757شیرازی نارنج و ترنج، ، انجوی«سوارکون اسننیمه»  707-710
: 1717: 1717، کیانی، «داستان یان اقول»  103-100: 1710، آزاده، «ارمحمد تجملک»

، قتالی، «الجواهرقصر مکلل»  59-57: 1735، آذرشن، «شمشیر هفت محمدی»  111-129
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خانم زهره»  232-274: 1711، بهرنگی و دهقانی، «شاهزاده حلوافروش: »703-719: 1715
  71-47  1711دوست، ، میهن«سین سحرآمیز»  45-47: 1734، آقامحمدی، «و طاهامیرزا

 (.731-739: 1713، صرفی، «اسن چهل کره»
از « انتقال قدرت»ها، شاه دارای یک یا چند فرزند پسر است و در شماری از داستان ب.

ها بیان شده که شاهی از پدر به پسر به ارث گیرد. دربرخی از افسانهپدر به پسر صورت می
، خزاعی، «خنجر پادشاه)»اند این شاهان دارای یک فرزند پسر بوده رسیده است، احتماالی

، وکیلیان، «کره سیاه»  19-5: 1733، صالحی، «خسرو به گل چه کرد؟»  179-115: 1712
، «راز گل با صنوبر»  150-114: 1712، وکیلیان، «انگشتر زنهامارون»  95-75: 1712

راز »  73-97: 1717ساتن، ، الول«ر  خیانت قاضی و وزی240-274: 1735رحمانیان، 
-1754شیرازی، ، انجوی«دالرام و شاهزاده»  121-115: 1751، پا ، «جواهرات چشمه

 (. 703-255ب: -1754شیرازی، ، انجوی«خورشیدملک»  191-197ب: 
« اسن با وفا»ها، شاه چندین )و اغلن سه( فرزند پسر دارد. در در شماری از اوسنه

ها، شاه رسد. اما در بسیاری از داستان( تاج به بزرگترین پسر شاه می220-200)آذرافشار، 
به « آزمون»به منظور اینکه از میان سه پسرش، یکی را به جانشینی انتخاب کند، از آنان 

دهد و به آورد. جالن اینکه فرزند سوم، شایستگی بیشتری از خود بروز میعمل می
، صرفی، «ابراهیمملک»  77-74: 1713، صرفی، «مدمحملک)»شود جانشینی برگزیده می

  431-477: 1712ساتن، ، الول«امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان»  75-44: 1713
پسر »  23-15: 1735، رحمانیان، «انس پری»  27-3: 1713جویی، ، امیری کله«برادرها»

برگ »  132-177 :1751، پا ، «باغ سین»  147-141: 1751، پا ، «پادشاه و قورباغه
دیو باد »  41-73: 1713دوست، ، میهن«نی»  25-29: 1713دوست، ، میهن«خا  ظلمات

شاهزاده »  177-171: 1711دوست، ، میهن«پااسن سه»  52-14: 1711دوست، ، میهن«هند
 (. 97-47: 1712، اردالنی، «چهل مادیون»  209-115: 1711دوست، ، میهن«شجاع

آمده، بسیار ساده، سطحی و ابتدایی عملاتفا  موارد، آزمون به در اکثریت قرین به
 قدرت رهبری فرد برگزیده باشد  مثالی ۀدهندتواند نشانآزمون نمی ۀکه نتیجطوریهب ،است

گوید که هر کدام از شما که توانست همسری انتخاب کند که پادشاهی به سه پسرش می
پسر پادشاه و )»ید، همو ولیعهد من خواهد شد ترین کیک را برای من آماده نمامزهخوش
بار ( شاهی سه291-293: 1713)صرفی، « سه پسر»(. در 147-141: 1751، پا ، «قورباغه

آورد تا جانشینش را انتخاب کند. موضوعات مورد آزمون از سه پسرش آزمون به عمل می
شتری برای شاه و به ترین انگترین فرش برای شاه، آوردن قشنگعبارتند از آوردن قشنگ
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: 1712)اردالنی، « پسر شاه پریون»ها(. در همسری برگزیدن بهترین دختر )توسح شاهزاده
کند، ولی در پسران را وصیت می ،(، شاهی سه پسر دارد. وی در هنگام مرگ109-112

گوید. در ادامه داستان مورد اینکه چه کسی شاه شود و چگونه کشوداری کند سخنی نمی
شود که شویم که شخد دیگری شاه شده است. در داستان نیز مشخد نمیمیمتوجه 

 چگونه انتقال قدرت صورت گرفته است.
های انتقال قدرت از اهمیت بسزایی برخوردار در طول تاریخ پرفراز و نشین ایران، زمان

عیان از مدّ اند. اینپرداختهدر این هنگام مدعیان متعددی با هم به نزاع می است. معموالیبوده
عیان درون خاندانی از بین پسران، برادران و اند. مدّدرون یا از بیرون از خاندان حاکم بوده

عیان برون خاندانی از میان مشاوران، فرماندهان لشکر، اند. مدّی بودهبرادرزادگان شاه متوفّ
اند. دهکرسر بلند می ،ای و کسانی که در حاکمیت سهمی جزیی داشتهحکمرانان منطقه
مشخد « ۀقاعد»شده و چون ، در جامعه خال قدرت ایجاد می«شاهی مستبد»پس از مرگ 
های خونین وجود نداشته، مدعیان قدرت راهی جز نزاع« تعیین جانشین شاه»و روشنی برای 

های عامیانه بخوبی و (. این موضوع در داستان19-10الف: -1752اند )کاتوزیان، نداشته
( روایت شده که 23-15: 1735)رحمانیان، « انس پری»ه است  مثال در روشنی گزارش شد

محمد و طلسم ملک»ی مدعی بودند که شاهی حق اوست. در هر کدام از پسران شاه متوفّ
( روایت شده که شاهی سه پسر دارد که پس از 11-10: 1712ساتن، )الول« دختر شاپورشاه

 رسند. به شاهی میمردن وی این سه پسر یکی پس از مرگ دیگری 
مردم  ۀجامعه و تود ۀنبود مال  قانونی مشخد برای جانشینی و اینکه قشر نخب احتماالی
ها اند، باعث شده که در افسانهپهیرفتهاندیشی شاهان برای تعیین جانشین را نمیچاره
ها، ها و مفاد آزمون بسیار سطحی و حتی مبتهل روایت شوند. البته در برخی از اوسنهمال 

تواند قدرت مدیریت و تدبیر کند واقعا میشرایطی که پادشاه برای تعیین جانشین بیان می
( 230-273: 1751)جعفری و جعفری، « لیاقت»در اوسنه  مثالی  فرزندان را به خوبی بیازماید
گوید که سه خطر مهم، کشور و حکومت خواند و به آنان میپادشاهی دو پسرش را فرا می

کند که عبارتند از: خطر ناشی از تخرین سد، شورش مردمی به خاطر تهدید میآنان را 
گوید کسی که بتواند این خطرها را مرتفع فقر و تنگدستی و بیداری همیشگی دشمن. او می

 کند، وارث تاج و تخت خواهد شد. 
خواهد پسر خود را بکشد ولی پس از ها آمده است که شاهی میدر تعدادی از اوسنه

شاهزاده و )»کند کشد و تبعیدش مییا یکی از اطرافیان، او را نمی« وزیر»یدن سخن شن
(. همچنین روایت شده که پادشاهی قصد داشته تا پسرش 17-73، آذرافشار، «خاتونملکه
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هایی (. جالن اینکه در عالم افسانه به روایت112-171، آذرافشار، «ابر)»را مسموم کند 
، «شاه و پسرش)»کند تا به شاهی برسد د جان پدر میخوریم که پسر، قصبرمی
شیرازی، )انجوی« محمد و دیو یک لنگوملک»(. در 207-200ب: -1757شیرازی، انجوی
( شاهی سه پسر دارد. کوچکترین پسر شاه، پس از کشتن دو برادر و 157-152ب: -1757

( 122-110: 1711، )بهرنگی و دهقانی« محمدملک»نشیند. در پدرش، بر تخت شاهی می
کشد تا به شاهی برسد. به این ترتین دو برادر بزرگتر از خود را می ،ترین پسر شاهکوچک

هایش ای که برای حفظ قدرتش، به کشته شدن برادرزادهعجین نیست کار شاه افسانه
 (.174-172: 1711هارا و وکیلیان، ، تاکه«تقدیر نویس)»دهد رضایت می

شدن، پدران خود را در تنگنا قرار داده تا پسرانی که برای شاه ودهدر طول تاریخ کم نب
همچنین اند  نبوده شمار پسرانی که با کشتن پدر برجایش نشستند و   گیری کنندکناره

که که با قساوت قلن اطرافیان خود را به کام مرگ فرستادند تا به قدرت بسیار بوده کسانی
به دلیل سوءظنی که نسبت به فرزند  شاهانی که صرفای برسند. از سوی دیگر کم نیست شمار
دادند آنان را زندانی کنند یا از نعمت کردند، دستور مییا یکی از اطرافیان خویش پیدا می

بینایی محرومشان کنند یا آنان را بکشند. جالن اینکه این کارها را از دیگران مخفی نیز 
 توطئه ۀرس عبرت باشد تا از انعقاد نطفخواستند برای دیگران دزیرا می ،کردندنمی

، به فراوانی بار بدون منطقگونه برخوردهای خشونتپیشگیری شود. در طول تاریخ، این
توان و می ای عمل کردههای عامیانه در این مورد شبیه آیینهبنابراین اوسنه  استاتفا  افتاده

 مشاهده کرد. نشان کشت و کشتار برای رسیدن به شاهی یا حفظ آن را
 . ر يدن  اهی از پدر بم دختر0-9-0

( پس از مردن شاهی که فرزند ذکوری ندارد، 21-19: 1719)خزاعی، « ابراهیم ادهم»در 
کند که پسر دخترش )نوه وی( پس از مادرش به رسد  شاه وصیت میشاهی به دخترش می
هی به دختر یکی از ( پادشا230-273: 1751)جعفری و جعفری، « لیاقت»شاهی برسد. در 
ها است. در رسیدن زنان رخدادی با بسامد بسیار پایین در اوسنهشاهیرسد. بهپسران شاه می

  اندو شمار اندکی از زنان به شاهی رسیده ایران اکثریت قرین به اتفا  شاهان، مرد بوده
 ی است.با تاریخ واقعی این مرز و بوم دارای تشابه بسیار باالی بنابراین افسانه

 . انتقال قدرت بم وا طم ازدواج با دختر پاد اه0-9-3

-97: 1713، صرفی، «تقدیر)»رسد ها، تاج و تخت به داماد شاه میدر برخی از داستان
: 1713جویی، ، امیری کله«بحری»  790-745: 1713، صرفی، «اسن طالیی بالدار»  97
-51: 1733، صالحی، «ب پادشاهخوا»  132-131: 1750، تسلیمی، «پسر  تنبل»  75-17



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

171 

، نادری، «چشم قورباغه قشنگه»  217-217، شبانی، «قصه پسر یتیم و دختر پادشاه»  102
کره اسن با »، 27-19: 1719الهی، ، رضوی نعمت«دختر پادشاه زرنگ و دانا»  47-99

: 1735، رحمانیان، «زاعلی میش»  92-41: 1719الهی، ، رضوی نعمت«هوش و سحرآمیز
، افتخارزاده و همکارن، «داماد فداکار»  237-277، آذرافشار، «نصیر و نسترن»  131-115
خیانت قاضی و »  107-53الف: -1754شیرازی، ، انجوی«آکچلک»  131-134: 1711
  149-127: 1717ساتن، ، الول«کره اسن دریایی»  73-97: 1717ساتن، ، الول«وزیر
، بالدی، «مغول دختر»  415-417ب: -1757شیرازی، ، انجوی«پسرخارکن و مالبارزجان»

: 1711دوست، ، میهن«طلسم شکن»  93-92: 1713دوست، ، میهن«عقیده»  5-20: 1711
، اردالنی، «دختر پادشاه و چوپان»  17-39: 1711دوست، ، میهن«دژ پوالدین»  72-34
رخ دهد یا اینکه  آمیز(. این انتقال قدرت ممکن است به طور مسالمت137-135: 1712

شدن شاه کشته ۀها شائبگیری کرده باشد. در برخی از افسانهداماد، شاه را مجبور به کناره
 (. 250-239، آذرافشار، «صمد)»توسح داماد وجود دارد 

گیرد، شاه پس از اینکه متوجه هایی که انتقال قدرت با مسالمت صورت میدر افسانه
مدیریت و رهبری جامعه است، قدرت را به وی واگهار  شود که دامادش دارای لیاقتمی
سفانه  گرچند چگونگی پی بردن شاه به لیاقت داماد نیز خالی از اشکال نیست و متا  کندمی

های سطحی است. هنگامی که شاه چندین دختر دارد، همسر گیری مبتنی بر ارزیابیتصمیم
: 1712، اردالنی، «کره ابر و باد)»د شوترین دختر به عنوان جانشین شاه انتخاب میکوچک
کره »  10-37: 1711، بالدی، «شهر سنبل»  157-119: 1751، پا ، «اسن بادی»  17-52

-34: 1717، جعفری قنواتی، «اسن شاه پریان»  75-71: 1757سن، ، کریستن«اسن سیاه
: 1713ی، ، صرف«شاهزاده و دختر پادشاه»  244-247: 1713، صرفی، «کلو شاه عباسی»  33
، بهرنگی و «آلتین توپ»  203-201: 1750پور و جباره، ، حسام«کره سیاه»  231-237

(. در مورد فرزندان پسر 41-72: 1712ساتن، ، الول«کره دریایی»  30-70: 1711دهقانی، 
رسد، آیا این دو توافق تصادفی است یا نیز، اغلن کوچکترین پسر به جانشینی شاه می

که در ادب حماسی نیز ازدواج با دختر همراه با انتقال قدرت به بل توجه ایندلیلی دارد؟ قا
 (.11-99: 1757داماد است )آیدنلو، 

از طبقات پایین جامعه برخاسته و در هنگام  شود، معموالیدامادی که جانشین شاه می
 تواند انعکاسی ازخواستگاری مورد تمسخر قرار گرفته است. آیا این عدم تناسن نمی

رخدادهای واقعی در هنگام انتقال قدرت از یک سلسله به سلسله دیگر باشد؟ در تاریخ 
متعلق به طبقات پایین جامعه  گهاری کنند، معموالیای را بنیانکه توانستند سلسلهکسانی
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نگرند. این اند که اعیان و اشراف به آنان به چشم حقارت میکردهبودند. لها احساس می
ضعف خود، تمایل  ۀاجتماعی و پوشانیدن نقط ها برای دستیابی به وجههرسیدهدورانبهتازه
های سلسله پیشین و یا با دختران اعیان و اشراف، وصلت کنند. خانماند تا با شاهزادهداشته

اند تا با جعل کردهدر تاریخ شواهد فراوانی وجود دارد که حاکمان جدید، سعی می
 ند که از نوادگان شاهان پیشین هستند. به مردم بقبوالن نامهنسن
 .  و 0-9-8

دهند ( به شاه ظالم و طماعی اطالع می33-37: 1735)رحمانیان، « میراث با ارزش»در 
قرار « ال قبا بودهیک»که قصرش در محاصره سربازان شخد کچلی که تا چندی پیش 

مقابله کند، به دست و تواند با دشمن شود که نمیکه شاه متوجه میگرفته است. هنگامی
تا موقعی که تو شاه باشی هی ظلم و خیانت »گوید که افتد. کچل به او میپای وی می

گویم خا  قصرت را به کنی. یا تاج و تختت را با دست خودت به من بده یا االن میمی
 شود. گیری میبنابراین شاه از روی ناچاری وادار به کناره« توبره بکشند.

( قهرمان داستان )شاهزاده بهرام( برای وصال 20-5: 1711)بالدی، « خترمغول د»در 
شود. پس از که نادیده عاشقش شده است، عازم محلی زندگی دختر می« مغول دختر»

رسد. پدر دختر، پادشاه سرزمینی است و شاهزاده ماجراهای زیاد به وصال محبوب می
گردد و جانشین پدرش نیز ه ایران باز میشود. پس از مدتی شاهزاده بهرام بجانشین او می

شود. در داستان روایت شده که وی کشورهای بین این دو سرزمین را نیز با جنگ می
 شود.می« هفت اقلیم»آورد و شاه دست میهب

سیاه( ( قهرمان داستان )کچل مم711-253: 1711)بهرنگی و دهقانی، « سیاهکچل مم»در 
پردازد، حتی موفق آوری نیرو میآهسته به جمعست، آهستهکه از طبقه پایین اجتماع ا

شود که با شاه فرنگ مبارزه کند و دختر وی را بگیرد. پس از آن به شهر خودش می
 آید. به ادامه داستان دقت فرمایید: می

اش. خودش و پیش ننه ۀراست رفت به خانسیاه با کبکبه و دبدبه وارد شهر شد و یککچل مم

سیاه با م پیش خود نگه داشت و به پادشاه محل نگهاشت. خبر به پادشاه رسید که کچل ممدختر را ه

خودش  نیا نیست، رفت به خانۀچهار نفر زبان نفهم دیگر و دختر پادشاه فرنگ که مثل و مانندش در د

دختر را سیاه که آن چهار نفر و و به تو هیچ اعتنا هم نکرد. پادشاه کسی را فرستاد به دنبال کچل مم

 گلی تو.زده و کاهشاه الیق قصر من است نه دخمه دودبفرست پیش من که دختر پاد

سیاه هم پیغام فرستاد که ای پادشاه یکی از این دو کار را بکن. یا همین دقیقه شکار اول و چهل کچل مم

دیدی از چشم خودت  مادیان مرا بده و از شهر برو بیرون و همه چیز را به من بسپار، یا در این صورت هرچه
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دیدی. این را هم بدان که قشون تو بیشتر از قشون پادشاه فرنگ نیست که از دست من عاجز و بیچاره شده 

بود. پادشاه و وزیر با هم نشستند و شور کردند و باالخره قرار گهاشتند که اگر جانشان را سالم در ببرند کار 

اش را هایش را برداشت و آمد و بر تخت نشست و ننهاه غالمسیاند. بعد از رفتن آنها کچل ممبزرگی کرده

 هم وزیر کرد.

( قهرمان داستان که از شهر و 171-129: 1733)رحمانی، « دختر پادشاه و بچه غرین»در 
در شهر اعالن شد که جنگ »شنود. شود و خبری میدیارش فرار کرده، وارد شهری می

را فتح کند، برایش شاهی این شهر داده  شدیدی شروع شده، هر کس بتواند این جنگ
توان شود که طرفین جنگ چه کسانی هستند ولی میالبته در داستان مشخد نمی« شود.می

بوده است و فاتح جنگ، شاه « مدعی شاهی»و « حاکم کنونی»استنباط کرد که جنگ بین 
ه انتقال قدرت آورد کدستههایی بتوان نمونهوفور مید شد. در تاریخ ایران، بهخواه

 توسح جنگ صورت گرفته است.
 . کودتا0-9-7

ها مشخد نیست. با این وجود دقت در برخی از اوسنه« کودتا»ها نامی از در اوسنه
( دختر 270-227: 1713)صرفی، « جوانمرد ۀشاهزاد»است. در کند که کودتا شدهمی

گهارد. سرش در میان میبرداشتن پدرش را با هممیانۀ کشتن و ازپادشاه ظالمی، اندیش
آنان این بوده تا شاه را بکشند و پس از آن دختر جانشین پدر شود و پس از مدتی او  ۀبرنام

( 30-93: 1712)خزاعی، « زادبانو حسین پری»نیز سلطنت را به شوهرش واگهار کند. در 
( 72-21: 1711 )بالدی،« نورالعین»خواند. در کند و خود را شاه میوزیر علیه شاه اقدام می

ها در راستای گونه جاسوسیر کنیم که اینوزیری مشغول جاسوسی از شاه است، اگر تصوّ
آوردن اطالعات محرمانه الزم به منظور انجام کودتا علیه شاه بوده، با واقعیت فاصله دستهب

 زیادی ندارد.
بردن شاه، وزیر و  ها، قهرمان داستان که داماد پادشاه است با از بیندر شماری از اوسنه

، رحمانیان، «انس پری)»کند مشاوران شاه و اعیان و اشراف، تاج شاهی را تصاحن می
، رحمانیان، «شانسقنبر خوش»  79-72: 1735، رحمانیان، «شکارچی»  15-23: 1735
، «ابراهیم گاوچران»  19-39ب: -1754شیرازی، ، انجوی«محبت علی»  200-207: 1735
-173ب: -1754شیرازی، ، انجوی«تعبیر خواب»  177-123ب: -1754شیرازی، انجوی
، «آوچی محمد»  197-147: 1717ساتن، ، الول«رفتن حسن کچل به دنیای دیگر»  147
  297-290الف: -1757شیرازی، ، انجوی«آکچل»  245-272الف: -1757شیرازی، انجوی
« سه فرزند پیر مرد»(. در 231-297الف: -1757شیرازی، ، انجوی«پادشاه گلیمه گوش»
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شود. ( یکی از نزدیکان شاه، پس از کشتن شاه، جانشین وی می270-295: 1713)صرفی، 
( روایت شده که شاه به تحریک وزیر 75-70: 1757)سادات اشکوری، « حسین کچل»در 

 ای بیابد و او را بکشد. این شخدکند تا بهانهمورد مید بیاز حسین کچل تقاضاهای متعدّ
رسد. جالن اینکه در این شکد و به شاهی میای، شاه و وزیر را مینیز با ترتین دادن برنامه

 العمل مردم جامعه نسبت به کودتا گزارش نشده است.ها ذکری از عکسداستان
ترین پسرش به شاهی میرد و بزرگ( پادشاهی می220-200)آذرافشار، « اسن با وفا»در 
محمد( با دو برادرش اختالف ترین پسر شاه )ملکبین کوچک داستان ۀرسد. در اداممی

کشد. پس از آن گفته کند و او، برادرانش به عالوه وزیر و اطرافیان آنان را میبروز می
را به پادشاهی خود انتخاب کردند. در داستان « ملک محمد»شده که مردم جمع شدند و 

های مخفیانه وزیر شاهی ظالم با کمک دختری( نوۀ 237-277آذرافشار، « )نصیر و نسترن»
شود که در حین جنگ، پدربزرگش را ق میکه پیرمردی دانا و فرزانه معرفی شده، موفّ

را  توان اینکنند. آیا نمیر و او را به شاهی انتخاب میبکشد. پس از آن مردم از وزیر تشکّ
پردازد، مخفیانه یان میکودتا دانست؟ کودتایی که در آن وزیر با زیرکی به پرورش ناراض

گیرد، جهت سرنگونی شاه نیروهای آنان را کند، تحت حمایتشان میکمکشان می
ریزی دقیق، شاه را به دست یکی از نزدیکانش کند و سپس با برنامهدهی و بسیج میسازمان
 رساند تا به تاج و تخت شاهی دست یابد.به قتل می

 . کودتاج نرم0-9-6

 ( روایت شده است که: 121-111: 1735)رحمانیان، « دل رحمحکایت پادشاه »در 
یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود یک پادشاهی بود که آنقدر مهربان بود که معروف شده بود به 

طور که نشسته بود روی تخت شاهی، یک دوریش فقیری آمد و رحم. یک روز همینپادشاه دل

اش کن! پادشاه حمی، بیا و یک آرزویی من دارم برآوردهقدر دل رگفت: ای پادشاه دل رحم تو این

رحم گفت: آرزویت چیست؟ درویش گفت: آرزویم این است که چند روز به جای تو پادشاهی دل

روم رحم، قبول کرد. گفت: باشد، حرفی نیست و بیا بنشین به جای من. من هم میکنم! پادشاه دل

 «سفر.

پایین و درویش رفت جای او. پادشاه دل رحم هم رفت خالصه، پادشاه دل رحم از تخت آمد 

سفر. سه روز که گهشت از سفر برگشت و گفت: حاال که به آرزویت رسیدی از تخت شاهی بیا 

پایین. اما درویش گفت: برو پی کارت، این تاج و تخت مال خود من است. بعد هم دستور داد پادشاه 

 دل رحم را بیرون کردند.
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نوعی دیگر از انتقال قدرت و به پادشاهی رسیدن فردی تصریح شده در این افسانه به 
نتوان آن را به لحا  منطقی توجیه کرد، است. وجود برخی ابهامات باعث شده است که 

مانند اینکه درویش چگونه در عرض سه روز توانست به موقعیت و قدرتی دست یابد که 
مردم نیست بلکه ذکری از  ۀسخنی از تودسادگی شاه را بیرون کند؟ در داستان نه تنها هب

انتقال »وزیران و مشاوران و بزرگان کشوری و لشکری نیز نشده و به نقش آنان در فرآیند 
 .پرداخته نشده است« قدرت
شود که ( شاهی متوجه می275-277الف: -1754شیرازی، )انجوی« دشاهاقبال و زمرّ»در 

صدا او را برکنار به همین خاطر مردم کشور یک ،اندحسودان، مردم را علیه او شورانیده
اش را از شهر بیرون کردند. کردند، دیگری را جایش نشاندند و شاه پیشین و زن و بچه

شود که حسودان چه کسانی بوده، چگونه علیه شاه تبلیغات کرده گرچند مشخد نمی
استان تصریح به نقش کنند، ولی در دبودند و مردم با چه فرآیندی شاه بعدی را انتخاب می

کار نیز با آرامش و بدون  مردم در برکناری شاهی از قدرت شده است. ظاهرای
 گیرد.کشتار و خونریزی صورت میوکشت

سلطان »  234-275الف: -1754شیرازی، ، انجوی«پادشاه یمن)»ها در برخی از اوسنه
، «شاهی رسیددرویش دروغینی که به پاد»  129-111: 1757سادات اشکوری « صاد 
کند که آید و درخواست می( درویشی نزد پادشاهی می241-272: 1717ساتن، الول

پهیرد. درویش دست به قدرتش را برای مدت کوتاهی در اختیار او گهارد. شاه نیز می
تغییراتی مانند افزایش مستمری وزیر و کارگزاران دولتی و بخشش نیمی از مالیات تمامی 

گردد ولی یا او را به شهر ند. پس از انقضای مدت مورد توافق، شاه بازمیزافراد جامعه می
شدن درویش، از حمایت او دهند یا اینکه اطرافیانش ضمن ابراز تمایل به شاهراه نمی

گونه انتقال گیرد. ایننتیجه بدون درگیری انتقال قدرت صورت می. درکنندخودداری می
بنامیم. در کودتای « جنگ نرم»یا « کودتای مخملی»توانیم ها را میقدرت در اوسنه

مخملی، انتقال نرم قدرت بدون درگیری و کشت و کشتار وجود دارد. برای یافتن موارد 
 تاریخی چنین انتقال قدرتی نیاز به جستجوی بیشتر در منابع تاریخی است.

 «مرغ  عادت». پروازدادن 0-9-5

شود که مردم در یک فردی وارد شهری می ها روایت شده کهدر شمار زیادی از اوسنه
شود که پادشاه آن سرزمین مرده و تجمع برای انتخاب وارد متوجه میاند. تازهجا جمع شده

ای را پرواز پرنده« شاه جدید»شاه جدید است. در آن شهر رسم بوده است که برای انتخاب 
ای که در اند. پرندهپهیرفتهینشسته، همه شاهی او را مهرکسی که می« سر»دهند، پرنده بر 
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ها، مشخد شود، متفاوت گزارش شده است  در برخی از اوسنهها پرواز داده میداستان
سلطان « )»باز»شود که پرنده مورد نظر چه بوده ولی در تعدادی از موارد این پرنده، نمی
سلطنت کاکایی که دختر اربابش رو به تخت »  129-111: 1757سادات اشکوری « صاد 
  37-77: 1717قنواتی، ، جعفری«فرهاد و فرخ»  157-115: 1712ساتن،   الول«رسوند
  17-14، آذرافشار، «گل و نسترن« )»کبوتر»(، 147-144: 1717قنواتی، ، جعفری«ابوصابر»
خداوند شایه گدا « )»گنجشک»( و 121-111: 1735، رحمانیان، «حکایت پادشاه دل رحم»

است. در برخی از روایات شده( گفته147-140: 1717قنواتی، جعفری ،«ایلیه گدایه شاه
-151: 1712، وکیلیان، «پیرمرد خارکن یا سعد و سعید)»دهند پرواز می« باریک»پرنده را 
« دوبار»ها، پرنده را ( ولی در برخی دیگر از داستان57-14، آذرافشار، «گل و نسترن»  209
، حلواچی نشلجی، «گل و نسترن»  129-111: 1757سادات اشکوری « سلطان صاد )»

نقل شمس و « )»بارسه»(، 37-77: 1717قنواتی، ، جعفری«فرهاد و فرخ»  103-103: 1757
الدین شمس»  253-210: 1733، رحمانی، «دختر پادشاه»  235-231: 1733، رحمانی، «قمر

( و یا 212-207: 1712 ، وکیلیان،«گل و نسترن»  272-293: 1715، قتالی، «و نورالدین
دهند. در ( پرواز می121-111: 1735، رحمانیان، «حکایت پادشاه دل رحم« )»چهاربار»

کند. بنابراین دهند، نتیجه تغییر نمیبار پرواز میتمام مواردی که پرنده را بیش از یک
یندی و فرود آن از آسمان بر سر یک فرد، فرآ« مرغ سعادت»فرآیند انتخاب شاه با پرواز 
شناختند، نهایت توده مردم نیز پس از اینکه پادشاه جدید را میدرکامال غیرتصادفی است، 

 شدند.متفر  می
 در انتخاب  اه« آيين زروانی»و « آره ايزدج. »0-0

سادگی ههاست. بترین روش انتخاب شاه در اوسنهعجین« مرغ سعادت»دادن پرواز
بهی برای آن یافت. به منظور یافتن مورد مشابه در توان با جستجوی در تاریخ مورد مشانمی

های دور توجه کنیم. در ایران باستان، این باور تاریخ، باید به باورهای نیاکانمان در گهشته
برخوردار « فره ایزدی»دارد که از « شاهی»رسیدن به « شایستگی»وجود داشته که شخصی 

، ال  مشروعیت حکومت او بوده، عالوه بر اینکه م«شاه»با « فره»باشد. همراهی 
قیتش در مدیریت جامعه نیز بوده است. در پیروزی او بر بدخواهان و موفّ کنندۀتضمین

رسیده و رسیده، اگر شاه نبوده به شاهی نمیهای فرد به ثمر نمیصورت نداشتن فره، تالش
شکست شده و از رقین دارای فره، اگر شاه بوده، بنیان حکومت او سست و لرزان می

 (. 110-37ب: -1752خورده است )کاتوزیان، می
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باشد، مال  )یا « فره»باید دارای « شاه»رغم اینکه ایرانیان باستان معتقد بودند که علی
شده که با استفاده از آن بتوان متوجه شد که چه های( عینی مشخصی ارایه نمیمال 

« فره»شده که وی دارای میفردی دارای فره است، تنها پس از پیروزی بر دشمن مشخد
های بسیار زیادی بین مدعیان تاج و تخت شاهی است. همین دلیل در طول تاریخ، درگیری

 به وقوع پیوسته است. 
در پندار ایرانیان شایان توجه است. در اینجا « کیش زروانی»نفوذ عمیق عقایدی از 
بوده یا « دین زرتشت»ل از آیینی کهن و مستق« پرستش زروان»برایمان مهم نیست که آیا 
های زرتشت وارد شده است؟ همچنین برایمان مهم نیست که بدعتی بوده که در آموزه

(. 175-101، 34-93: 1759آبادی خاستگاه این آیین غرب یا شر  ایران بوده است )دولت
است،  ثیر بسیار عمیقی بر عملکرد آحاد جامعه ایرانی داشته ترین آموزه این آیین، که تمهم

(. معتقدان به 753-735: 1714  زنر، 90)همان:  است« جبرگرایی»و « تقدیر»اعتقاد راسخ به 
از پیش مشخد شده و قابلیت تغییر ندارد  پس « فرجام کارها»پهیرفته بودند که « زروان»

باید در زندگی به سهم خود راضی و خشنود بود، احساسات خویش را فرونشانید و تا 
(. 410: 1714به سرای جاودان، یکسره خود را به دست تقدیر سپرد )زنر،  هنگام رهسپاری

، مایه سعادت و بهروزی فرد و تضمین کننده ثبات و پایداری «قسمت»ترتین، پهیرش نایبه
 شده است. در سطح جامعه قلمداد می

( شاهی در دشت و کوه به 275-277الف: -1754شیرازی، )انجوی« اقبال و زمردشاه»در 
شود. مواجه می ،شدهنامیده می« اقبال»که « مردیپیر»سیاحت مشغول بوده است که با 

از او روی برگرداند « اقبال»گوید که در زندگی هر کسی چند صباحی باید به او می« اقبال»
خورده، ولی هنگام آن در اختیار پادشاه گهارده شده است. شاه پس و برای او نیز چنین رقم

از خود است. « اقبال»دهد که همین آالن آماده برگشتن مسرش، پیشنهاد میاز مشورت با ه
شود که مردم علیه او در حال شورش هستند و او را از پس از مراجعت به شهر متوجه می

تاکید شده و تسلیم « سرنوشت»در « اقبال»کنند. در این داستان به نقش می« خلع»شاهی 
به « اقبال»ده است. جالن توجه اینکه در این افسانه، خوبی تصویر شهبودن در برابر آن ب

خدای زمان »، «زروان»شود. باید توجه داشت که بر شاه ظاهر می« پیرمرد»شکل یک 
 )ازلی( است.  « قدیم»و « کرانهبی

ست ا رسد، به معنی این)یا اقبال( فردی مقرر شده باشد که به شاهی می« قسمت»اگر در 
است و بدون شک و تردید به پادشاهی خواهد رسید. پهیرش « دیفره ایز»که وی دارای 

درافتاد، نکته بسیار مهم و درخور تامل است. چون نشستن بر « قسمت»توان با که نمیاین
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یافته، آحاد جامعه فردی است که به تاج و تخت دست« تقدیر»و « قسمت»، «تخت شاهی»
ل میل بپهیرند و نباید برای به زیرکشیدن وی قدرت را با کما ۀزدن او بر اریکنیز باید تکیه

از قدرت تالش کنند، چراکه راهی برای تغییر تقدیر و سرنوشت وجود ندارد، پس 
 نیست. « قسمت»ایی جز رضایت دادن به چاره
(، عالوه 153: 1711، 2نماد عالم ملکوت است )شوالیه و گربران، ج« پرنده»کلی طورهب

دیده « خورشید» ۀنشان« باز»در  الیمثای از نمادهای دیگر است  ندهایی، نمایبر آن هر پرنده
(، خواب 120: 7است )همان، ج« شاهنشاهی»( و خورشید نیز نماد 27: 2شود )همان، جمی

مادها و  ۀ(، در دور257: 4، نماد شاهی قدرتمند است )همان، جآنیت ؤعقاب یا ر
( و پرچم دوره هخامنشی، عقابی 259-254: 4پیروزی بوده )همان، ج ۀها، عقاب نشانپارس

ی قدرت و فتح ایی قرار داشته، این عقاب نشانههای بسته بوده که بر نو  نیزهطالیی با بال
ی است که ااسطوره ۀ، پرند«هما(. »259: 4ایرانیان در جنگ بوده است )همان، ج

بوده است « کیانی ۀفر»مظهر « هما»رمزپردازی آن با مفاهیم دولت و اقبال مرتبح است. 
نماد فعالیت اصل فعال، شامل نیروی حکومت کردن و فرمان « سر(. »915-911: 9)همان، ج

ترین قسمت بدن و محل نهادن شریف« سر»(. عالوه بر آن 972: 7دادن است )همان، ج
: 1، قدرت، بقا و قداست است )همان، جنمادی از ماورانیز « آسمان»است. « تاج شاهی»

117 .) 
طور هکه ب« آیین زروانی»غیرقابل تغییر در « تقدیر»و « قسمت»راین با توجه به اعتقاد به بناب

اند، انتخاب پادشاه با استفاده از قطع توده مردم برای چند ده قرن به آن باور قلبی داشته
های عامیانه بارها و بارها تکرار شده است، قابل پرواز و فرود همای سعادت که در اوسنه

)نماد عالم ملکوتی( و فرود « مرغ سلطنت»یا « مرغ سعادت»دادن پرواز خواهد بود. توجیه
« سر»غیرتصادفی آن )نشانی از تقدیر غیرقابل تغییر( از آسمان )نماد ماوراء و قداست( بر 

بودن نیروی گیری تاج شاهی و نشانی از داراترین قسمت بدن، محل قرار)شریف
باید بدانند « مردم ۀتود»ست که ا ای، اشاره به اینشهر افسانهرانی( فردی تازه وارد به حکم

است، دست یابد و چون به قدرت « موهبتی الهی»که « شاهی»که قسمت بوده که آن فرد به 
رسید توده مردم نه تنها حق و اجازه اعتراض ندارند که باید مقدم او را گرامی دارند و 

 اظهار خرسندی کنند. 
را « مرغ کیمیا»( مرد خارکنی، 241-247: 1751)جعفری و جعفری،  «مرغ کیمیا ۀقص»در 
شود که مرد خارکن مرغ کیمیا آورد. زرگری طماع، متوجه مییابد و آن را به خانه میمی

کند. وی به اغفال همسر خارکن ای طراحی مییافتن به آن نقشهدر خانه دارد. برای دست
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کند ولی دو پسر برای زرگر غهایی درست میکشد و پردازد. زن خارکن مرغ را میمی
خورند. پس از آن زرگر از خارکن، غافل از همه جا، یکی جگر و دیگری سر مرغ را می

شوند، از خانه فرار خواهد تا پسرانش را بکشد. پسران که متوجه خطر میزن خارکن می
مانی که سر )که کنند. در داستان گفته شده که هر کس سر مرغ کیمیا را بخورد تا زمی

غیرقابل هضم است( در بدنش باشد، شایستگی رسیدن به شاهی دارد. پس از فرار از خانه، 
رسد که پادشاه آن به تازگی از دنیا رفته پسری که سر مرغ خورده )بهروز(، به شهری می

کند. پس از چند روز، مردی سوار بر اسن در در حمام شروع به کار می« بهروز»است. 
آید. فرود می« بهروز»کند. باز شاهی بر سر را رها می« باز شاهی»ایستد و شهر میمیدان 

باز بر سر  دهند و مجددایبار دیگر باز شاهی را پرواز میپهیرند، یکمردم نتیجه را نمی
کند مردم پهیرفتند که باز شاهی اشتباه نمی»... نشیند. در داستان گفته شده است: بهروز می
 ...«  شاگرد حمامی لیاقت حکومت دارد. پس بهروز سلطان شهر گردید  و حتما این
( اتفاقات مشابهی روایت 11-39: 1712)اردالنی، « افسانه دو برادر و مرغ آرزوها»در 
شود، با تغییر سلسله شاهی روبرو پرواز داده می« مرغ سعادت»هایی که است. در اوسنهشده

با کشت و کشتار و خونریزی زیاد همراه بوده است، نه  تغییر هستیم. در عالم واقعیت این
شود. باید پهیرفت یکی ها که انتخاب در فضایی با آرامش کامل انجام میهمچون داستان

(. احتماال هدف 93: 1750داری، ها، کارکرد تعلیمی آنهاست )تمیماز کارکردهای اوسنه
، تعلیم این نکته مهم «عادتمرغ س»توسح « پادشاه جدید»از توصیف چگونگی انتخاب 

نیست  قسمت غیرقابل تغییر « تصادفی»رسیدن « تاج و تخت پادشاهی»است که به بوده
فردی است که همای سعادت بر سرش نشسته، این قسمت در عالم ملکوت از پیش 

بنابراین سزاوار و شایسته نیست که با آن به مخالفت برخاست و برای   مشخد بوده
که اگر مرغ است، همچنان« شکست قطعی»هر مخالفتی  ۀرد. نتیجشکست آن تالش ک

بر سر همان فرد خواهد نشست. پس عاقالنه و منطقی  سعادت را چهاربار پرواز دهند مجددای
را با طین خاطر « قسمت»است که در شرایطی که افراد قادر به تغییر مقدرات نیستند، 

 بپهیرند.
مردم، تغییر را  ۀرند. شاید دلیلش همین باشد که تودها بسامد باالیی داگونه اوسنهاین

بنابراین همواره   پهیرا باشند و پس از استقرار یک شاه، برای برانداری او تالش نکنند
این فکر جز این نیست  ۀاند. نتیجکردهها حمایت معنوی میدست اوسنهحاکمان از نقل این

ود ارزشی قایل نشوند و در تنازعات بر خ ۀمردم و حتی نخبگان جامعه برای اراد ۀکه تود
 سر قدرت، نه تنها به صورت فعال وارد عرصه نشوند که بسیار منفعالنه عمل کنند. 
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، «شاه»ست که ا این ،بدیل تقدیر در نیل به قدرتقهری پهیرش نقش بی ۀسفانه نتیج مت
مردم  ۀرابر توداست  بنابراین در بکند که به او تفویض شدهرا موهبتی تصور می« قدرتش»

ای کارگزاران حکومتی نیز خود را کند. در چنین جامعه)رعیت( احساس مسئولیت نمی
دانند. چون )به معنای شخصی که باید پاسخگوی کردارهایش باشد( نمی« مسئول»عمال 

کنند که باید دانند، در درونشان احساس نمیکارگزاران حکومت خود را مسئول نمی
ها و را کارهایشان با ناکامی قرین بوده است. آنان علت ناکامیپاسخگو باشند که چ

ها را در کنند، دلیل شکستها را در پندار، گفتار و کردار خود جستجو نمیشکست
ست که نیروی یا نیروهای ا دانند. تحلیل سخن آنان ایننداشتن برنامه عملیاتی مناسن نمی
 ت بخورد. های آنان شکسقادر قاهری باعث شد که برنامه

صدهزاران دریغ و افسوس که این شیوه مهموم و ناپسند تا امروز نیز جریان دارد. امروزه 
پهیرند  چراکه ها را نمینامند، ولی مسئولیت ناکامیکارگزاران دولت، خود را مسئول می

های علت قرین نبودن کارهایشان با موفقیت را به گردن کارشکنی رقبای داخلی و سیاست
« ابر و باد و مه و خورشید و فلک»اندازند. گو اینکه اری و دشمنی استکبار جهانی میاستعم

تر اینکه در این میان برای حاصل نشود، جالن« مطلوب»و هستند تا  وقفه بودهدر تالشی بی
اند و قادر به تغییر شرایح دانستهشوند، جز اینکه علم غین نمیخود نقشی قایل نمی

 اند.  نبوده )بخوانید تقدیر(
( به چشم 234-275الف: -1754شیرازی، )انجوی« پادشاه یمن»بسیار جالبی در  ۀنکت
آن شهر شاه نداشت و مردم شهر عهد بسته بودند که آن روز هر »... خورد، دقت کنید: می

آیند. غریبی که به شهر آمد او را شاه خودشان کنند. مرد دید که اهل شهر به طرف او می
این پیشامد قدری ترسید ولی چون مردم به او نزدیک شدند گفتند تو باید شاه ما مرد از 

 « بشوی و او را بردند و به تخت نشانیدند.
به وضوح روشن است که در این داستان مردم منتظر ورود فردی هستند که توانسته بر 

ظور اعالن وفاداری و ع مردم نه برای انتخاب پادشاه بلکه به منشاه پیشین غلبه پیدا کند. تجمّ
 رو آورده است.« تازه وارد»است که به « اقبالی»اظهار شادمانی به 

 . برکوارج  اه با مخالفت مردم0-3

فعالی وارد صحنه  ها مردم در امر انتقال قدرت به طور نسبتایدر شمار بسیار اندکی از اوسنه
: 1712)وکیلیان، « تر زنهامارونانگش»شوند تا شاهی را برکنار کنند. به قسمتی از افسانه می
پادشاهی در حال مرگ بود، به فرزندش وصیت کرد که بعد از »( توجه کنید: 114-150

من از ثروت و دارایی خودت به نحو احسن استفاده کن. بعد از مدتی پادشاه از دنیا رفت و 
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دشاهی خلع پسرش بر اثر قماربازی تمام مال و دارایی خود را از دست داد و او را از پا
را از سلطنت خلع کردند اما به فرآیند خلع « قمارباز»به صراحت گفته شده که شاه « کردند.
مشخد نیست که خویشاوندان شاه و وکال و بزرگان لشکری و  مثالی  استنشدهپرداخته

مردم  همچنین مشخد نیست که روال کار چگونه  ۀکشوری، شاه را خلع کردند یا تود
 فرآیند خلع شاه تا چه اندازه همراه با خشونت بوده است؟ بوده و باالخره

( مردم متوجه 147-140: 1717قنواتی، )جعفری« خداوند شایه گدا ایلیه گدایه شاه»در 
بردند که این تغییرات به کارها صورت گرفته، پس از بررسی پی ۀشدند که تغییراتی در ادار

نشسته و اقدامات مثبتی انجام داده  ست که شخد دیگری جای شاه بر تختا خاطر این
و « کنندتظاهرات می»است. چون مردم از تغییرات انجام شده رضایت خاطر داشتند، 

کنند و فردی که اصالحات به عمل و شاه قدیم را برکنار می« اندازندشلوغی به راه می»
است به  1793رسانند. در این اوسنه که گردآوری آن بعد از سال آورده را به شاهی می

خوبی هب« تظاهرات» ۀبردن واژکارهب«. مردم تظاهرات کردند»شده که صراحت گفته
تاثیر انقالب اسالمی در روایت داستان است. در اوسنه مشابهی که پیش از سال  دهندۀنشان
که برای راوی شناخته شده و ملموس نبوده، « تظاهرات»از واژه  آوری شدهجمع 1793
 (.234-275الف: -1754شیرازی، انجوی« پادشاه یمن)»است نشده استفاده 
: 1712)اردالنی، « دختر پادشاه و چوپان»( و 97-47: 1712)اردالنی، « چهل مادیون»در 
خواهد که برای خود کند و از مردم میگیری می( شاه داوطلبانه از قدرت کناره137-135

 ای نشده است. اه انتخاب کنند اشارهشاهی انتخاب کنند. البته به اینکه آنها چگونه ش
( 217-210: 1712ساتن، )الول« پادشاه ظالم که رعیت او را از سلطنت برکنار کرد»در 

ای از شاه درخواست وزیر و اطرافیان شاهی ظالم با همکاری یکی از زنان شاه، در برنامه
یت ظلم و ستم روا کنند( که به رعکنند )یا بهتر است گفته شود که وی را تهدید میمی

پهیرد ولی پس از گهشت چند روز دوباره ای نداشته است در ابتدا میندارد. شاه که چاره
کند و در اقدامی گیرد. رعیت شورش میدهد و ظلم و ستم را در پیش میتغییر رویه می

حاال »گویند که: کشند. پس از آن خطاب به بزرگان کشور میغافلگیرانه، شاه را می
خواد پسر شاه باشه، رسه که عادله، سلطان کنیم، میان شهر، هر کی رو عقلتون میبزرگ
 « خواد هر که باشه، سلطان باید عادل باشه، کافرم اگه باشه، باشه!می

شود که انفعالی نیز عمل شوند ولی مشاهده میدر این اوسنه مردم فعاالنه وارد صحنه می
د که به انتخاب شاه فکر کنند. به عبارت دیگر به کنند، آنان برای خود حقی قایل نیستن

خواهند یا باید بخواهند  البته نباید غافل شد که تا حدودی دانند که چه میدرستی نمی



 132 ...هایهای انتقال قدرت در اوسنهشیوه/ 

اند که خواهان چه نیستند، خواهان ظلمی که کارد را به استخوانشان رسانیده دانستهمی
دند، آرزویی که در بسیاری از گرنیستند  آنان چراغ به دست بدنبال سلطانی عادل می

 (.19-10الف: -1752اند )کاتوزیان، گشتهمقاطع تاریخی ایران، مردم به دنبالش می
 
 گيرج. نتيجم3

عالوه بر رسیدن شاهی از پدر « انتقال قدرت»های عامیانه روایت شده است که در اوسنه
های بسیاری بین . مشابهتتواند نتیجه جنگ و کودتا نیز باشدمی ،به پسر، دختر یا داماد

ها و تاریخ واقعی این مرزو بوم از نظر رخدادها و فراوانی آنها وجود دارد. پرواز افسانه
خواند، از « به شاهی بر او آفرین»و نشستن آن بر سر فردی که باید « مرغ سعادت»دادن 

جمله اعتقاد از « زروانی»ثیر باورهای  هاست. تهای رسیدن به شاهی در داستانجمله روش
در انتقال قدرت موضوع بسیار مهمی است که نمودی « قسمت و تقدیر غیرقابل تغییر»به 

ها دارد. هنگامی که مردمی بتوانند انتقال قدرت از گروهی به گروهی شایان توجه در اوسنه
بدانند، بدیهی است که انتقال شاهی از پدری تاجدار به « قسمت»دیگر را  بپهیرند و آن را 

تر خواهند کی از پسرانش و یا از شاهی به یکی از خویشاوندان نزدیکش را بسیار سادهی
 پهیرفت. 
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1. Introduction 

The city of Narmashir is located on the path of communication that, 

during the Islamic era, would link the center and west of Iran's plateau 

to the southeast, the shores of the Oman Sea and Hormuz. This city is 

known to be one of the major cities of Kerman in the third (Yaqubi, 

2002, p.150) and fourth (Hadud al-'alam, 2004, p.143; Maqdisi, 2006, 

p.681) Hijri century. From the end of the Timurid to the Qajar period, 

there is not much noted in regards to this region in the geographical 

history books. Until the Qajar period, where Narmashir was re-named 

as the district of Kerman (Shirvani, 2010, p.603) and the district of 

Bam (Etemad al-Saltanah, 1988, p.472). In the current city of 

Narmashir, in addition to the Islamic buildings and sites, such as 

towers, caravanserai and a hill called 'carton', there were also 

reinforced using military-defensive and master-residential buildings. 

Qaleh Shahid (Shahid Castle) is an example of such buildings in 

Narmashir, which was most likely built in the late Islamic era. 
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2. Methodology 

With attention to the significance of Narmashir throughout the era of 

Islam and its vast affects, a historic and archaeological study of this 

area is necessary. In this essay, we study archaeology of the Shahid 

castle, which is one of the most known and ancient castles in the area. 

The main questions raised in this research are: What are the 

architectural and decorative features of Shahid castle and what are the 

factors influenced by it? What was the function of this building? The 

purpose of this essay is to investigate the type of work, as well as an 

analysis of the architectural and decorative features of the castle and 

its materials. Data collection method is field-documentary and the 

research method is descriptive-analytic. This data analysis is based on 

deductive reasoning. 

3. Discussion 

 Shahid castle is located today in a village of the same name in 

Azizabad in the central part of Narmashir city. Two-storey castle 

building has several rooms and two towers with similar decorations on 

both sides of the eastern and western entrance doors. The current area 

of the building is estimated at about 200 square meters per floor. The 

castle was built without a platform and directly on the ground. It is 

possible that the castle and its towers were built in the late Zand 

period, and some of which have been added in the last 180 years 

(Shoshizadeh et al., 2005, p.2). The castle has a regular rectangular 

pattern (fig. 3). The main axis of the building has been the access 

point of the spaces through the central corridor. The most important 

space is a room on the first floor and on the top of the entrance. This 

room has three openings to the outside. Access to the ceiling and 

towers has been made from this room. The presence of a large open 

space outside the castle indicates the presence of the master and the 

possibility of communicating between him and the others. Divisions 

and social relations, the system of activities and economic conditions 

of the society surrounding the castle with regard to the presence of the 

privately-owned castle can also be seen. 

Shahid castle towers with a height of approximately 12 meters and the 

same decorations are located on both sides on the inside and the 

outside (fig. 6). 
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The close proximity of the towers to each other, as well as 

increasing the defense of the castle's inhabitants, also adds to the 

beauty and decorative aspect of the building. The shape of the towers 

is cylindrical and their plan is circular. In addition to the two towers, 

there were four other towers. Two of which were at of the 

northeastern and the other two at the northwestern side of the castle; 

most of them were destroyed. The castle's towers seemed to have 

multipurpose functions. They were used to control the entrance and 

exit, in and out of the castle, in order to maintain control of the 

fortress, it was also used to protect the castle and to fight against the 

enemy. The fence and the presence of observation towers and 

congresses are considered as the main components of the castle's 

defense architecture. Thus, in constructing the castle with the master 

and the residents in mind, these necessary measures were needed to 

stop or at least slow down the speed of the invaders outside the castle 

and the fence inside it. 

Due to the current location of the castle in the village, as well as its 

frequent and continuous use, and the gradual abandonment of it in 

recent decades, no culture data, such as clay pieces, was found in any 

parts nor the surroundings of the fort. The main materials used are 

mudbrick and thatch, on some parts there was plastered surfaces. 

There are also bricks in some parts of the building. There is also signs 

of wood had been used within the framework of the remaining 

entrance (fig. 5). 

Narmashir is located in the warm and dry climate of Iran. In these 

areas, the hot seasons are long and the winters are short, with a 

temperature difference of up to two times at night and day. Therefore, 

the construction of walls using brick to keep the inside warm during 

the cold season, this is an example of the use of some of the best 

materials in the region. On the other hand, the use of clay and 

laminate as an affordable and popular material, made it both 

convenient and inexpensive, and it was easy to recycle. Observing the 

principle of introversion and the making room for interior spaces 

along keeping defensive issues in mind, and to avoid direct sunlight as 

well as hot and dry winds, openings in the walls have been kept to a 

minimum. In contrast, in order to provide light, the location of the 

entrance ports and ceiling lights is chosen to provide the necessary 

light space. 

The structure of the mudbrick was not suitable for joining tile or stone 
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decoration. Clay can also be considered as materials that have been 

used in decorations, in addition to the structure of the Narmashir 

monuments. Hence, the special layout of the bricks in front and rear is 

used to add a kind of decorative element in the castle. For example, in 

niches or some windows, the layout of the upper part is such that 

architects create a multi-edged and decorative form with the front and 

back of the bricks, and draw a mortar on it. This type of decorative 

element has been seen in other Islamic cultures in Narmashir plain 

(Jamali and Rafi Abad) and in the upper part of the windows of the 

Rayen citadel of Kerman. The castle towers are covered with sun-

dried brick, exterior and interior. For instance, the bricks on the 

exterior of the tower are lined with crossover, square shapes, diagonal 

lines, rows of other geometric patterns, and the outer decorations of 

the towers. This type of form and decoration has been used as 

architectural and decorative patterns that have been common in other 

towers and minarets in Narmashir and other parts of Iran since the 

Seljuk period. 

4. Conclusion 

Shahid castle was built and used as a governmental, private and 

residential property, and which took military action during insecurity. 

The castles and towers date back to the late Islamic centuries. In 

regards to the architectural features, the type of decoration, type of 

plan and kind of materials used, the most important are: 

- Construction on a regular and rectangular surface; 

- The presence of the roof of the arched roof, the windows and the 

wall heater in the spaces and rooms of the building; 

- The presence of a fence and a solid wall in accordance with 

cultural and security conditions; 

- Establishing a dominant atmosphere; suiting the economic 

situation, livelihoods and social status, divisions and communications; 

and a system of social activism; 

- The construction of two observation towers with a circular plan 

and a cylindrical shape to suit the nature, the environmental conditions 

and able to withstand severe storms, as well as to better defense, over 

watch and gain control the inside and surroundings of the building; 

- The use of structural elements of mud brick, thatch and wood for 

the doors, and possibly windows, in accordance with the climatic 

characteristics of hot and dry areas. In general, we can say that the 
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reasons for using clay in this area are: The use of local materials in 

accordance with the principle of "self-sufficiency"; Lower costs of 

construction, repair and maintenance; ease of work; Simplicity and 

avoidance of futility; Adaptation to the environment and needs; High 

resistance of mud brick and clay produced in Narmashir due to the 

presence of sand and gravel in them; Resistance to extreme changes in 

temperature between the night and day; Resistance to mild 

earthquakes; Good for thermal insulation. 
 

Key words: Narmashir, Shahid castle, Observatory tower, Islamic 

architecture. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751 تابستانو  بهار، پنجمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 هاج  اختارج و تزئيوی برر ی و تحليل ويژگی
 هر تان نرما يرو کارکرد قلعة  هيد  

 9)نويسوده مسئول(دکتر  ارا  قايی                                                                        

 0آريده مقبلی قرايی                                                                        

 کيدهچ
شر ، واقع است که مرکز و غرب ایران را به جنوب های ارتباطیشهرستان نرماشیر در مسیر راه

ها و آثار دوران داد. در این شهرستان، عالوه بر محوطهسواحل دریای عمان و هرمز پیوند می
مسکونی  -دفاعی و اربابی -اسالمی مانند برجها، کاروانسرا و یک تپه، قالع با کارکرد نظامی

های ساخته شده است. قلعه شهید یکی از این قالع نرماشیر است. پرسش اینست که ویژگی
اری و تزئینی قلعه شهید چیست و تحت ت ثیر چه عواملی قرار گرفته است؟ همچنین کارکرد بنا معم

« ر تحلیلیتوصیفی»و روش پژوهش « ایو کتابخانه میدانی»ها چه بوده است؟ روش گردآوری داده
ته یافنظامی نیز می -مسکونی داشته و در مواقع ناامنی کارکرد دفاعی -است. قلعه کارکرد اربابی
اتاقهای ه است. آورد خشت و بطور مستقیم روی سطح زمین ساخته شداست. این بنا با مصالح بوم

قلعه سقف تاقدار، طاقچه و بخاری دیواری دارند. ایجاد پنجره با کادرهای چندگانه در قسمت 
الن آید. برجهای قلعه با پفوقانی، سنت تزئینی رایج در فضاهای معماری قالع نرماشیر بشمار می

. این نوع شودمیای ایجاد شده و در سطح بیرونی آنها تزئینات هندسی دیده مدور و فرم استوانه
ها در نرماشیر و عنوان الگوهای معماری و تزئینی بوده که در سایر برجها و منارهفرم و تزئینات به

 . دیگر نقاط ایران از دورۀ سلجوقی رایج بوده است
 

 .، قلعه شهید، برج دیدبانی، معماری اسالمینرماشیر هاج کليدج:واژه

                                                           

 23/12/1753 :مقاله نهایی یرشپه تاریخ                                 21/01/1757: مقاله دریافت تاریخ 
 sara.saghaee@ujiroft.ac.ir                      :    ۀ مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 . ايران وا ی دانشگاه  يرآتا تاديار گروه با تان .1

 . ايران وا ی )دوران ا المی(، دانشگاه  يرآتار وا  ار د با تانک. 0
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 مممقدّ. 9
نرماشیر در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده و در کتن جغرافیایی و تاریخی قرون    

عنوان یکی از شهرهای اصلی کرمان هب است. یعقوبی نرماشیر رااسالمی از آن نام برده شده
(. در حدود العالم )قرن چهارم 190: 1711است )یعقوبی، معرفی کردهدر قرن سوم هجری 

ها و درختان فراوان و محل بازرگانان معرفی هجری( نرماشیر شهری آباد و خرّم با نعمت
(. مقدسی در سدۀ چهارم هجری، نرماشیر را به عنوان 147: 1717شده است )حدود العالم، 

های مند، کاخآور، مردمی هوشیار و ثروتای مهم، بزرگ، آباد، با جمعیت شگفتقصبه
مانند در میان بازار، دژی با چهار ای بیهای متضاد، مسجد جامع و منارهزیبا و پاکیزه، میوه

دروازه، بازرگانان گرانمایه و دارای انبار کاالهای عمان و خرمای کرمان معرفی کرده 
(. 711: 1719است. همچنین او بیان نموده که راه حاجیان کرمان از نرماشیر است )مقدسی، 

اند. منابع جغرافیایی اواخر تیموری تا قاجار دربارۀ نرماشیر اطالعات زیادی را ارائه نکرده
بلوکات کرمان، با آب فراوان، هوای از نرماشیر  بستان السیاحهاما در عصر قاجار درکتاب 

گرم، بیست روستای آباد، خا  حاصلخیز و دارای مردمانی با مههن امامیّه معرفی شده 
السلطنه نرماشیر را به عنوان بلوکی از بم با (. همچنین اعتماد707: 1715شیروانی، است )

نشین، کشت شلتو ، حنا و رنگ معرفی کرده نهایت آبادانی و بیست روستا، مزارع رعیّت
(. عالوه 432: 1773فرسخ است )اعتماد السلطنه،  11تا  12که از ابتدای آبادی آن تا انتها، 

ادرات حنا از نرماشیر به یزد و سایین و پودر کردن آن در یزد و توزیع آن بر این ییت به ص
 بسیاری نظیر باستانی آثار و بناهای(. 75: 1779در سراسر کشور اشاره کرده است )ییت، 

قلعه شهید از جمله این . وجود داردع در این شهر از دوران اسالمی قال و برجها ها،محوطه
  خر اسالمی در نرماشیر ساخته شده است. های متبناهاست که در سده

 . بيان مسئلم9-9

شناسی و با توجه به اهمیّت نرماشیر در دوران اسالمی و پراکندگی آثار، مطالعات باستان
شناسی بنای قلعه شهید، تاریخی در این منطقه اهمیّت دارد. در این مقاله به مطالعات باستان

های موجود در نرماشیر پرداخته شده است. پرسش هایترین قلعهعنوان یکی از شاخدبه
های معماری و تزئینی قلعه شهید اصلی که در این پژوهش مطرح شده عبارتند از: ویژگی

چیست و تحت ت ثیر چه عواملی قرار گرفته است؟ همچنین کارکرد این بنا چه بوده است؟ 
های معماری و ژگیوی تحلیلو همچنین بررسی و  کارکرد نوعبررسی  این مقالههدف 
و « ایمیدانی و کتابخانه»ها روش گردآوری دادهقلعه و مصالح ساخت آن است.  تزئینی

ها بر اساس استدالل استقرایی انجام تحلیل دادهبوده و « توصیفی ر تحلیلی»روش پژوهش 
 گرفته است. 
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 . پيشيوة پژوهش9-0

تی دوران اسالمی در نرماشیر، به شناخهای میدانی و پژوهشی دربارۀ شواهد باستانفعالیت
، 1731های انجام گرفته توسح اسدآبادی در سال شود: بررسیموارد ذیل محدود می

شناسی شهرستان بم توسح شناسایی و ارائه گزارشی کوتاه در فصل دوم بررسی باستان
)شهر قدیم  آبادچغو ی انجام شده درمحوطه هازنیگمانه، 1713شهرام زارع در سال 

منظور تعیین حریم محوطه و تدوین پروندۀ ثبتی برخی آثار شهرستان نرماشیر رماشیر( بهن
 . 1757در سال  امیرحاجلو سعیدتوسح 
های اسدآبادی و زارع منحصر به شناسایی، معرفی و توصیف قلعه به صورت فعالیت

ررسی ب»نامه با عناوین دو پایان 1759و  1754های مختصر است. پس از این در سال

بررسی »و « ها و آثار دوران اسالمی شهرستان نرماشیر کرمانشناسی محوطهروشمند باستان

به « شناختی سفال دوران اسالمی نرماشیر با تکیه بر شهر قدیم نرماشیر )چغو  آباد(باستان

پور در دانشگاه جیرفت انجام شد  ترتین توسح فریده مقبلی قرائی و محجوبه امیرانی

پیوستگی و »شود: االتی دربارۀ نرماشیر نوشته شده است که به آنها اشاره میهمچنین مق

 1754در سال « گسستگی فرهنگی دو شهر اسالمی نرماشیر و جیرفت در جنوب کرمان

شناختی استحکامات نظامی ر دفاعی دوران طالعه و تحلیل باستانم»توسح امیرحاجلو، 

منظر تاریخی و فرهنگی »( و 1759دیگران، )مقبلی و « اسالمی در دشت نرماشیر کرمان

در خصوص تاکنون اما (. 1759)سقائی و امیرحاجلو، « نرماشیر کرمان در دوره اسالمی

وهش جامع و کاملی ژپ شهید قلعهساختاری، تزئینی و کارکرد های بررسی و معرفی ویژگی

در این خصوص و  را بر آن داشت که ندگاناست. این امر نگار صورت مجزّا انجام نشدهبه 

به تحلیل الگوهای  ده،اطالعاتی را گرد آور بناهای پیشین و بازدید این با مطالعه گزارش

 .دنبپرداز و نوع کارکرد بناساخت و تزئین 
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 : موقعیت قلعه شهید در شهرستان نرماشیر )تنظیم نقشه از نگارندگان(.1تصویر 

 

 (.Google earthیی روستای قلعه شهید ): جانمایی بنای قلعه شهید در عکس هوا2تصویر 

 بحث و برر ی. 0

 . موقعيت مکانی قلعم  هيد0-9

قلعه شهید امروزه در روستایی به همین نام در دهستان عزیزآباد در بخش مرکزی 
ثانیه و  72,7دقیقه و  71درجه و  91شهرستان نرماشیر قرار دارد. این قلعه در طول شرقی 
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متر از سطح دریا واقع شده  105ثانیه و ارتفاع  94,7دقیقه و  94درجه و  21عرض شمالی 
 (.2و  1است )تصویر 

 .  اختار معمارج قلعم و بر هاج ديدبانی  ردر ورودج آن0-0

مترمربع برآورد شده  200قلعۀ شهید، بنایی دوطبقه است که مساحت تقریبی هر طبقه 
ه در دو سوی شرقی و غربی های کوچک و بزرگ و دو برج با تزئینات مشاباست. اتا 

سردر ورودی مهمترین فضاهای معماری بنا است. قلعه بدون سکوسازی و مستقیمای بر سطح 
محل زندگی یک ارباب، یا  زمین ساخته شده است. طبق گزارش ثبتی اثر، این بنا احتماالی

قلعه در  های مت خر بوده است. بنای اولیۀو محل سکونت مردم در دهه دار یا ثروتمندزمین
است سال گهشته الحا  شده 110های آن در گهاری و برخی بخشاواخر دورۀ زندیه پایه

(. البته به روایات سالخوردگان محلی، برخی اهالی 2: 1712زاده و دیگران، )شوشی
های آن ساکن سال پیش از قلعه استفاده کرده و در برخی از اتا  90روستای قلعه تا حدود 

سال پیش )در عصر زندیه( ساخته  700زمان با قلعه و در حدود های آن نیز هماند. برجبوده
اند. بنا با داشتن دیوارها و دو برج های اخیر )عصر قاجار( مورد استفاده بودهو تا سده شده

ها و ناامنی، فضای امنی برای سکونت حاکم و بلند به منظور دیده بانی، در هنگام درگیری
 ده است. کرمردم ایجاد می

(. طبق شواهد موجود و اظهارات 7قلعه نقشۀ منظّم و به شکل مستطیل دارد )تصویر 

سالخوردگان محل، این قلعه نقشۀ چهارضلعی و داالن مسقف محوری داشت. این نقشه، فضایی 

نشین، دیگری برای نجارها، بخش سوم چهار قسمتی را به وجود آورده بود که یکی به عنوان شاه

شد و راه دسترسی به همه این فضاها، از گران و بخش چهارم به عنوان اصطبل استفاده میبرای آهن

 (. 7داالن مسقف مرکزی بود )همان: 

 
 (.11و  10: 1712زاده و دیگران، : پالن طبقات قلعه شهید )شوشی7تصویر 

 سردر ورودی اصلی بنا در ضلع جنوبی قرار دارد. سردر و برجهای طرفین آن، از سطح
نمای اصلی جلوتر بوده و کامالی از نمای ساختمان قابل تفکیک و ارتفاع آنها از دیوارهای 
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متری( است که  4جانبی بیشتر بوده است. پس از سردر، یک راهروی طویل )حدود 
نشین در طرفین این های شاهپوشش سقف تاقدارآن در ابتدا و انتها باقی مانده است. اتا 

مترمربع قرار دارد. در فضای داخلی آنها  10ها و با مساحت تقریبی جراهرو و در امتداد بر
توانند جنبه تزئینی نیز های مستطیل و بخاری وجود دارد که عالوه بر کاربرد، میطاقچه
های غربی آثار ها طاقدار است و در سقف و بخشی از دیوار اتا باشند. سقف اتا داشته

گونه رنگی استفاده نشده اند و در آنها از هیچقد تزئینها فاشود. اتا میدودزدگی دیده
ها با قرارگیری سه ردیف خشت بر روی هم به صورت جلو و است. طا  برخی از پنجره
 عقن ایجاد شده است.

در راستای راهروی اصلی و در ضلع شرقی آن یک راهروی فرعی وجود دارد که با یک 
بند به یابد. این پلکان یک پشتقه دوم راه میرشته پلکان مارپیچی در انتهای آن به طب

های اخیر توسح افراد ساکن در قلعه ساخته شده متر دارد که احتماالی در دههسانتی 90قطر
است. پس از راهروی فرعی، اتا  دیگری در ضلع شرقی راهرو اصلی وجود دارد که در 

کوچکی است که گوشۀ شمال غربی آن یک تنور و در گوشۀ جنوب غربی آن اتاقک 
است و احتماالی هر دو این فضا شدهشاید به عنوان حمام یا سرویس بهداشتی استفاده می

شکل است های مستطیلیاند. اتا  دارای طاقچهسال اخیر ساخته شده 90الحاقی بوده و در 
ه یافتند کو در دیوار غربی آن دو در چوبی است که از طریق آنها به دو اتا  دیگر  راه می

اند. در انتهای راهروی طویل و در ضلع شرقی دیوار قلعه پس از امروزه با قفل بسته شده
متری، یک درب بزرگ فلزی بوده که امروزه سانتی 190عبور از یک راهروی کوچک 

مسدود شده است. پشت این در آوارهایی از زمان استفاده قلعه مور باقی مانده و امروزه 
ل مسکونی و باغ یکی از اهالی روستا تبدیل شده است. به گفتۀ بخشی از این فضا به منز

 اهالی، این آوارها بقایای اصطبل قلعه شهید بوده است. 

در طبقۀ اول قلعه پس از ورودی، اتاقی با سقف تاقدار قرار دارد که مهمترین عنصر 
دارد  شود. در دیوار جنوبی این اتا  سه پنجرۀ باز قرارمعماری این طبقه محسوب می

چنین فضاهایی با امکان دید و تسلح بر فضای بیرون قلعه در قالع اربابی دشت  (.4)تصویر 
دو  (.Amirhajloo et al., 2012: 119-120) اصفهان در دوره قاجار مرسوم بوده است

های مستطیلی وجود شکل با ورودی طا  آهنگ و طاقچهطرف این اتا  فضاهای مستطیل
روهای این طبقه پلکانی مارپیچ برای راهیابی به بام قلعه ایجاد شده دارد. در یکی از راه

است. پس از راهیابی به بام این اتا ، با استفاده از پلکانی که در هر برج وجود داشت 
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دار شد. دور تا دور پشت بام حصار کنگرهپهیر میدسترسی به باالترین بخش هر برج امکان
 وجود دارد.

 
 وشیده با سه پنجره باز رو به بیرون در طبقه دوم قلعه شهید )عکس از نگارندگان(.: فضای سرپ4تصویر 

در مجموع قلعه دارای عناصر و فضاهای معماری مانند برجها، دیوارهای مستحکم و 
ها و نشین، طاقچههای شاهنسبتای قطور )حدود یک متر( در فضاها و حصار، ورودی، اتا 

پنجره در نمای دیوار جنوبی طبقه اول است که به بیرون از  ها و سههای درون اتا بخاری
قلعه اشراف دارند. به دلیل قرارگیری فعلی قلعه در بافت روستا، استفاده مکرر و ممتد و 

کدام از طبقات و محیح پیرامون قلعه های اخیر، در هیچتر  تدریجی آن در دهه
. مصالح اصلی قلعه، خشت و گونه داده فرهنگی همچون قطعات سفالی یافت نشدهیچ

هایی با هایی از بنا مرمتاست. همچنین در بخشکاهگل و در برخی سطوح اندود گچ 
آجر صورت گرفته است. آثار استفاده از چوب نیز در چهارچوب باقی مانده از سردر 

 (.9ورودی قلعه شهید مشهود است )تصویر 

 
 شهید )عکس از نگارندگان(. : چهارچوب چوبی سردر قلعه9تصویر             
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متر( و تزئینات یکسان و درگاه میان آنها  12برجهای قلعه شهید با ارتفاع زیاد )حدود 
هریک در جاهای مناسن خود قرار دارند که فضای درون را به بیرون ارتباط داده است. 

ش ها به یکدیگر عالوه بر آنکه قدرت دفاعی ساکنان قلعه را افزاینزدیک بودن برج
ای و پالن آنها مدوّر ها استوانهافزاید. فرم برجدهد، بر زیبایی و جنبه تزئینی بنا نیز میمی

است. افزون بر این دو برج، در گهشته چهار برج دیگر در میانه اضالع و دو گوشه شمال 
شرقی و شمال غربی قلعه شهید وجود داشته که بخش اعظم آنها از بین رفته است. به نظر 

اند و از آنها به منظور ای داشتهد برجهای قلعه شهید کارکردهای چند منظورهرسمی
بانی، کنترل ورود و خروج افراد، تسلّح به بیرون و داخل قلعه، حفاظت از قلعه و نبرد با دید

 شده است.دشمن استفاده می
ار شده ترین بخش برجها تزئینات بدنه بیرونی آنهاست که در هر دو برج عینای تکرشاخد

های تزئینی باالی (. تقریبای سه متر پایین بدنۀ برجها بدون تزئین است. ردیف7است )تصویر 
تر مانده و به ترتین شامل های نرماشیر سالماین بخش بدون تزئین، نسبت به دیگر برج

ها، اشکال هندسیِ تورفتگی های ساده و کوچک مربعی شکل، اشکال صلیبی، لوزی
شکل و اشکال مثلثی ساده و برعکس که در دو ردیف بر روی هم قرار خطوط موّرب دال

اند، است. نکتۀ قابل توجه در تزئین بدنۀ این دو برج این است که پس از هر ردیف گرفته
متر آن بدون تزئین است و سپس ردیف سانتی 90تا  20اشکال تزئینی هندسی، حدود 

ها ست. در باالترین نقطه از برج، تیرکشبعدی تزئین با نقوش هندسی مهکور ایجاد شده ا
ها مجددای با یک ردیف نقوش مثلثی شود که سطح باالی تیرکشها دیده میو کنگره

های ساختاری و تزئینی قلعه و برجهای دیدبانی آن در برعکس تزئین شده است. ویژگی
 آورده شده است.  1جدول 
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 (.12: 1712زاده و دیگران، شهید )شوشی : نمای جنوبی برجها و سردر ورودی قلعه7تصویر 

 : مشخصات معماری و تزئینی قلعه شهید و برجهای آن.1جدول 

 تزييوات  اخص ويژگيهاج معمارج 

 های دیواری.بخاری  قلعم

 های مستطیلی شکل با طا  هاللی.طاقچه 

 .اتاقها با پوشش تاقدار و سقف گنبدی 

    سره پنجررره در نمررای دیروار جنرروبی طبقرره

 دوم.

      آثررار انرردود گررچ در برخرری

 دیوارها.

 هررای چهررارگوش بررا   طاقچرره

قرارگیری سره ردیرف خشرت    

بصورت جلو و عقن در طرا   

 آنها.

هررای نقرروش تزئینرری   ردیررف  ای.پالن مدور و فرم استوانه  بر ها

 هندسی بدنۀ خارجی برج.

 

 . تحليل0-3

 هاج معمارج. تحليل معمارج قلعم از نظر ويژگی0-3-9

 یمی و محیطی مؤثر بر معماری قلعه و نوع مصالح کاربردی در آنشرایح اقل الف.
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گیری فضاهای زیست، دخالت مستقیمی دارد. شرایح جغرافیایی و اقلیمی در شکل
چگونگی برخورد با طبیعت و معماری در آن واکنشی است که هر انسانی در نقاط مختلف 

دهندۀ ننده از دوران گهشته نشاماکرۀ زمین داشته و خواهد داشت و معماری با ارزش باقی
آمدن او به صورت کامل یا ناقد بر عواملی همچون مسائل اقلیمی، آب و هوا و... فائق

های معماری شهرهای کویری ایران نشانگر هماهنگی ویژگی (.55: 1752است. )شاطریان، 
از  های معماری آنها با شرایح اقلیمی و محیطی است. برخیساخت و سازها و ویژگی

وساز گرایی در ساختاصول معماری همچون خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی و درون
 قلعه شهید رعایت شده است.

های شهرهای نواحی خشک است، اکثر خشکی هوا توأم با دمای زیاد یکی از ویژگی
این شهرها دارای فصل گرم و خشک طوالنی هستند که در آن روزها آفتابی با آسمانی 

باشند. ها با درجه حرارت نسبتای متعادل مین ابر با رطوبت نسبی کم و شنصاف و بدو
ها نیز همین ویژگی را دارند با این تفاوت که در شن گاهی درجه حرارت تا دو زمستان

شود. بارندگی معموالی در آید که باعث وسیع شدن دامنۀ نوسان دمای هوا میبرابر پایین می
 (. 791افتد)همان: شود اتفا  میماه شروع میفصل سرد که تقریبای از آذر
روی بام و دیوارهای شرقی و  نبار حرارتی در تابستا ینبیشتردر این نواحی، معموالی 

دیوارهای  ،و در مقابلکند( )که دیوارها نصف مساحت بام حرارت دریافت می بوده غربی
مستان که زاویه تابش نمایند و در زکمتری حرارت را دریافت می جنوبی میزان نسبتای

شود. دیوارهای بیشترین حرارت از دیوارهای جنوبی دریافت می مایل است،خورشید 
ها برای کاهش بار از جمله راهکار یجاد دهلیزهای مسقفو ا ضخیم با مصالح سنگین
 شاطریان،ن. : )های سوزان دشت نرماشیر در حاشیۀ کویر لوت است حرارتی در تابستان

1752: 731.)  
ای باشد که بتواند در مقابل تابش طوالنی نور خورشید ضخامت دیوارها باید به اندازه

مقاومت کند، همچنین رنگ مصالح به کار برده شده در بنا باید روشن باشد تا بتواند مقدار 
زیادی از انرژی خورشید را منعکس نماید، رنگ روشن خا  بهترین رنگ مصالح 

 (. دیوارهای قطور با خشت و چینه به100ک است )همان: انتخابی در منطقه گرم و خش
کند و از نفوذ حرارت جلوگیری نموده و مقاومت باالیی در عنوان عایق حرارتی عمل می

برابر تابش طوالنی خورشید دارد. این دیوارهای قطور که باعث پدید آمدن هوای نسبتای 
دبیر سازندۀ قلعه برای ساکنان آن است. ای از تشود، نمونهمطلوبی در زمستان و تابستان می

شوند و هنگام شن، دیرتر حرارت خود را از ها در طول روز دیر گرم میچراکه خشت
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دهند. بنابراین در اقلیم گرم و خشک کویری استفاده از خشت باعث تعدیل دست می
رد همین (. در عین حال، کارب142: 1719شود )قبادیان، روز مینوسان دما در طول شبانه

انرژی گرمایشی اتالف عایق مناسبی برای جلوگیری از به عنوان در فصل سرما  مصالح
حلی است که  راه خشت و چینه استفاده ازاست  بنابراین کردهعمل میدرون فضاها 

تمام ساختار قلعه از جنس دهد و به این دلیل اهش میرا ک اقلیمی ۀهای آزاردهندجنبه
ترین کردند ساختمایۀ مورد نیاز خود را از نزدیکیرانی تالش میمعماران ا»خشت است. 

مایۀ جاهای دیگر نباشد کردند که نیازمند به ساختجاها بدست آورند و چنان ساختمان می
(. درواقع شرایح اقلیمی موجن رعایت اصل 71ب:  1752)پیرنیا،  «و خودبسنده باشند

شد و با شده که به راحتی در محل تهیه می آوردیو استفاده از مصالح بوم« خودبسندگی»
اقلیم گرم و خشک منطقه بسیار سازگار است. همچنین مفهوم پایداری را در این مصالح 

کرد، بلکه تنها تولید آنها تخریبی به محیح و طبیعت تحمیل نمیتوان دید که نهخوبی میبه
شد. در این مناطق م میآسانی در طبیعت هضها نیز بهآوار حاصل از تخرین ساختمان

 شدند و مقاومت آنها بسیار زیاد است. ها از خا  منطقه تهیه میخشت
و چینه استحکام  از سوی دیگر، وجود شن و ماسه در خا  دشت نرماشیر، به خشت

و چینه یا آجر، باعث  بخشید، زیرا وجود کمی ریگ و شن در خشتبیشتری می
(. از سویی 121: 1713شتن آنهاست )زمرشیدی، شدن و پیشگیری از تر  بردامقاوم

بناهای خشتی به علت یکپارچگی در مقابل زلزله نیز نسبتای مقاوم هستند و یکی از دالیل 
که عدم مقاومت ایگونههای مطلوب آن در منطقه است  بهروی آوردن به خشت ویژگی

و سرمای شبانه  مصالح دیگر همچون آجر )درمقابل شوره( و یا سنگ )در مقابل گرما
گرفت کنندگان قرار میروزی( را نداشته و به احتمال آسان و ارزان در اختیار مصرف

ترین مصالح مورد استفاده در این خشت عمده(. به همین جهت، 731: 1752)شاطریان، 
بناست که به راحتی از خا  همان محل تهیه شده و به علت ترکین اجزا و ضخامت 

که این بناها تا حدی در برابر طوریومت آن بسیار زیاد است، بهدیوارهای خشتی، مقا
های (. درمجموع در اقلیم9: 1752های خفیف مقاوم هستند )جعفری و همکاران، زلزله

گرم و خشک که دارای گرمای زیاد در تابستان و سرمای شدید در زمستان هستند، 
در این مناطق مصالح ساختمانی  کند.هماهنگی با طبیعت و شرایح محیطی ضرورت پیدا می

باید به نحوی انتخاب شوند که در مقابل گرما مقاومت فراوان داشته و از ظرفیت حرارتی 
گیرد، گل و باالیی برخوردار باشند  از جمله مصالحی که مورد استفادۀ سازندگان قرار می

صالح  در دشت (. استفاده از این نوع مواد و م4: 1719مشتقات آن بوده است )نوپارس، 
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شود رواج فراوان داشته و در تمام ابنیۀ دوران نرماشیر که جزو مناطق بیابانی محسوب می
 کار رفته و قابل مشاهده است.اسالمی آن از جمله قلعه شهید به

بام بناها را در کویر گنبدی شکل  رگبارهااحیانای  خنثی نمودن اثر باد وافزون بر این برای 
جلوگیری از ورود گرد و غبار ناشی از فرسایش  آنها جهتورودی  سازند و درهایمی
دلیل وزش بادهای دشت به (.11 :1752 شاطریان،ن. : ) شودکوتاه ساخته می عمومایها باد

روزۀ سیستان بوده، ورودی  120نرماشیر از سمت شمال که منش  آن وزش بادهای مداوم 
است که آزار و اذیت ناشی از وزش این اصلی قلعه در جهتی غیر از شمال ساخته شده 

های گنبدی دهد. ایجاد سقفهای شدید شن را به داخل بنا کاهش میبادها و طوفان
موجن افزایش میزان سایه و ایجاد تعادل و حفاظت داخل ساختمان از گرما و سرمای 

 شد. خارج می
کل است. همچنین عرض و کوتاه و مستطیل شهایی کمهای قلعه نیز دارای ورودیاتا 

صورت مستطیل ساده درآورند تا باز ه)درها( را ب کردند که درگاهتالش میمعماران ایرانی 
های قلعه دارای ورودی بیشتر اتا (. 741الف:  1752و بسته شدن آن را آسان کنند )پیرنیا، 
ید قلعه شههمچنین تو یا مشتر  داشتند. های تودرمستقل بوده و برخی از آنها ورودی

باید یافتند. ها راه میکه افراد از طریق این داالن به اتا  ف بودهدارای داالن یا راهروی مسقّ
ها بخاری دیواری بعنوان نوعی عنصر معماری مهم در قلعه برای گرم کردن اتا افزود که 

 اند.ها با طا  هاللی ساخته شدهدر فصل سرما ایجاد شده است. تمام بخاری
 یتی و حفاظتی مؤثر بر معماری قلعهشرایح امن ب.

هررای الزم برررای بینرریدر سرراخت ایررن قلعرره بررا کررارکرد اربررابی و مسررکونی، تمررام پرریش 
کردن سررعت مهاجمران در خرارج قلعره و حصرار داخرل آن       کردن یا حداقل کندترفمتوقّ

یکی از شرایح ساخت بنا ایرن بروده کره مکران مسرتحکم باشرد و برا        مورد توجه بوده است. 
تر شده و این امکان را فراهم کررده ترا   اد حصار یا باروی پیرامون این استحکامات کاملایج

حصرار و وجرود   در صورت لزوم از بنا محافظت و در مقابل تهاجمات ازخرود دفراع کننرد.    
تررین اجرزای   هرای موجرود در آنهرا بعنروان اصرلی     هرا و تیررکش  برجهای دیدبانی و کنگرره 

دشرت نرماشریر   هرای  لعره برخری دیگرر از ق  شروند. امرا   یدفاعی قلعره محسروب مر    -معماری
اند، با توجه بره  دفاعی ایجاد شده -آباد( که صرفای با کارکرد نظامی)همچون جمالی و جالل
اند که این ویژگی بره مقاومرت و   های طبیعی رسوبی ایجاد شدهشرایح منطقه بر روی بلندی

و سراکنان آن از هجروم دشرمنان و    پایداری، تسلّح کامل برر دشرت پیرامرون و حفرظ قلعره      
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هرای  کرده و از سویی وجود حصارها و باروهای مستحکم و بلنرد و بررج  راهزنان کمک می
 دفاعی آنهاست -دهندۀ کارکرد نظامیدیدبانیِ گرداگرد بنا نیز نشان

 شرایح فرهنگی مؤثر بر معماری قلعه .ج
در است. طقه نیز بودهصورت بومی و هماهنگ با شرایح فرهنگی منه معماری قلعه ب

یکی بودن فضاها مطرح بود. محرمانه ۀلئفرهنگ ایرانی ازدیرباز حفظ حریم خصوصی و مس
نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس از باورهای مردم ایران ارزش
ب:  1752ای معماری ایران را درونگرا ساخته است )پیرنیا، ایرانیان بوده که این امر بگونه

برای مثال پدیدۀ درونگرایی تا قبل از آغاز دورۀ پهلوی اول باعث شده بود که بناها   (79
بدون پنجره رو به بیرون، محصور در دیوارهای بلند شده و تنها دسترسی از درهای اصلی 

ها. ها با معنای متفاوت امروزی روزنی بود رو به حیاط بزرگ خانهپهیر بود و پنجرهامکان
حریم و حرمت اجتماعی و ساختار فرهنگی  .1درونگرایی به دو علت مهم: شاید پدیدۀ 
ها در نمای خارجی بناها شد امنیت جانی و مالی، باعث عدم ساخت پنجره .2  جامعه

ها به منظور (. همچنین در معماری مناطق گرم و خشک تعداد پنجره129: 1710)کفاشی، 
است )ن. : معماریان، قل ممکن بودهجلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید تا حدا

های جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب نورگیری از سقف، یکی دیگر از روش (.74: 1752
بنابراین معماران در ساخت قلعه شهید از   (193الف:  1752به بعضی فضاها است )پیرنیا، 

اند. از سویی کردههای باز یا نورگیر در جهت وزش باد یا تابش آفتاب اجتناب ایجاد پنجره
ها، نور الزم ت مین شده و های ورودی و نورگیرهای سقف برخی از اتا با وجود درگاه
 است.های نورگیر و باز لزومی نداشتهساخت پنجره
تر زندگی برای انسان متناسن با شرایح فرهنگی آوردن مکان مناسن و راحتفراهم

ایی در کالبد معماری این قلعه جامعه موضوعی است که باعث رعایت اصل درونگر
 -عنوان بنای اربابیه شهید که ب ۀگونه که در قلعاست. بدینغیرنظامی دشت نرماشیر شده

مسکونی مورد استفاده بوده، بالفاصله پس از ورودی آن داالن طویلی ساخته شده و ورود 
ی داخل گرفت و کل فضاهای معمارو خروج به قلعه تنها از طریق یک ورودی صورت می

شد. دیوارهای بلند گرداگرد ساختمان آن را از بیرون به کامالی از فضاهای بیرونی جدا می
: 1752خواند )شاطریان، ها را به درون فرا میکند و در همان حال درآیگاه، بیرونیجدا می
روزن (. پیرنیا نیز اینچنین بیان نموده است که در بارو و دیوار بیرونی ساختمان پنجره و 491
نما و کوردرگاه و ای نبود تا بتوان از درون، بیرون را دید و نمای بیرونی با طا و رخنه
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آمد میشمارهشد و تنها درگاه یا سردری داشت که درآیگاه ساختمان بکنگره آرایش می
 (.717ب:  1752)پیرنیا، 
 شرایح اجتماعی مؤثر بر معماری قلعه د.

اهنگ با شرایح فرهنگی منطقه نیز بوده است. در صورت بومی و همه معماری قلعه ب
بودن فضاها مطرح بود. یکی له محرمانهنی ازدیرباز حفظ حریم خصوصی و مسئفرهنگ ایرا

نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس از باورهای مردم ایران ارزش
ب:  1752است )پیرنیا، ای معماری ایران را درونگرا ساختهایرانیان بوده که این امر بگونه

(. برای مثال پدیدۀ درونگرایی تا قبل از آغاز دورۀ پهلوی اول باعث شده بود که بناها 79
بدون پنجره رو به بیرون، محصور در دیوارهای بلند شده و تنها دسترسی از درهای اصلی 

ها. رگ خانهها با معنای متفاوت امروزی روزنی بود رو به حیاط بزپهیر بود و پنجرهامکان
حریم و حرمت اجتماعی و ساختار فرهنگی  .1شاید پدیدۀ درونگرایی به دو علت مهم: 

ها در نمای خارجی بناها شد امنیت جانی و مالی، باعث عدم ساخت پنجره .2جامعه و 
ها به منظور (. همچنین در معماری مناطق گرم و خشک تعداد پنجره129: 1710)کفاشی، 

مستقیم نور خورشید تا حداقل ممکن بوده است )ن. : معماریان، جلوگیری از تابش 
های جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب (. نورگیری از سقف، یکی دیگر از روش74: 1752

بنابراین معماران در ساخت قلعه شهید از   (193الف:  1752به بعضی فضاها است )پیرنیا، 
اند. از سویی اد یا تابش آفتاب اجتناب کردههای باز یا نورگیر در جهت وزش بایجاد پنجره

ها، نور الزم ت مین شده و های ورودی و نورگیرهای سقف برخی از اتا با وجود درگاه
 های نورگیر و باز لزومی نداشته است.ساخت پنجره
تر زندگی برای انسان متناسن با شرایح فرهنگی آوردن مکان مناسن و راحتفراهم

که باعث رعایت اصل درونگرایی در کالبد معماری این قلعه جامعه موضوعی است 
 -گونه که در قلعه شهید که بعنوان بنای اربابیاست. بدینغیرنظامی دشت نرماشیر شده

مسکونی مورد استفاده بوده، بالفاصله پس از ورودی آن داالن طویلی ساخته شده و ورود 
گرفت و کل فضاهای معماری داخل و خروج به قلعه تنها از طریق یک ورودی صورت می

شد. دیوارهای بلند گرداگرد ساختمان آن را از بیرون به کامالی از فضاهای بیرونی جدا می
: 1752خواند )شاطریان، ها را به درون فرا میکند و در همان حال درآیگاه، بیرونیجدا می
یرونی ساختمان پنجره و روزن (. پیرنیا نیز اینچنین بیان نموده است که در بارو و دیوار ب491
نما و کوردرگاه و ای نبود تا بتوان از درون، بیرون را دید و نمای بیرونی با طا و رخنه
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آمد شمار میهشد و تنها درگاه یا سردری داشت که درآیگاه ساختمان بکنگره آرایش می
 (.717ب:  1752)پیرنیا، 
 شرایح اجتماعی مؤثر بر معماری قلعه د.

برر شررایح اقلیمری، محیطری و فرهنگری، تقسریمات و ارتباطرات اجتمراعی و سیسرتم          عالوه 

ها و شرایح اقتصادی جامعه بر کالبد معمراری قرالع و نروع سراخت و سرازهای آنهرا       فعالیت

مؤثر بوده است. برای مثال وجود حاکم در یک قلعه و ارتباطات او با مردم ساکن در بنرا برر   

تر و با فضای بیشتر به فراخور حاکمیتِ حراکم و  یی مستحکمنشین به عنوان بناساخت حاکم

نشرین برا میرزان درآمرد و     وجرود فضرای حراکم   مرتبۀ اجتماعی او مؤثر بوده است. همچنرین  

براین اسراس  های معیشتی همچون کشاورزی و دامداری ارتباط تنگاتنگی داشته است. شیوه

های اجتماعی و اقتصادی از ویژگینشین در قلعه شهید وجود فضای حاکمتوان پنداشت می

دهندۀ موقعیرت اجتمراعی و اقتصرادی زمران     نشین نشانت ثیر پهیرفته است. بطور کلی حاکم

برخی دیگراز قالع دوران (. که در Amirhajloo et al., 2012: 119مورد استفاده بنا بوده )

 نشین ساخته شده است.اسالمی دشت نرماشیر نیز این فضای مستحکم حاکم

 توان ارکان اساسی حاکم بر ساخت این بنا را به این ترتین بر شمرد:بندی کلی میدر جمع

 قرارگیری قلعه مستقیمای بر روی سطح زمین و بدون سکّوسازی  -

 های موجود در آن استفاده از خشت برای ساخت قلعه و سازه -

 وجود حصار یا باروهای مستحکم در گرداگرد قلعه  -

 ی دیدبانی متّصل به قلعه وجود برجها -

 های دیواری.ایجاد بخاری -

 هاج معمارج و نوع م ال . تحليل معمارج بر ها از نظر نوع ويژگی0-3-0

و از فرراز   برای دیدبانی و محافظت از قلعه ایجاد شرده های مشرف بر سردر ورودی برج
بررخالف دیگرر    سرت. ابروده  تحت مراقبت و کنتررل   خوبیآنها، فضای داخل و بیرون بنا به

های مدوّر شهرستان نرماشیر که با یک رشته پلکان در فضای داخلشران بره طبقره دوم و    برج
دسترسی بره  یافتند، در فضای داخلی این دو برج هیچ پلکانی ساخته نشده است. سوم راه می

قرانی  قسمت فوقانی آنها از طریق چند پلّه در باالترین بخش قلعه و بام آن اسرت. در بدنرۀ فو  
در های دیدبانی نیز تعبیره شرده کره از آنهرا عرالوه برر دیردبانی،        ها و کنگرهها، تیرکشبرج

 است. شدهتیراندازی به مهاجمان استفاده می به منظور صورت لزوم
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در اقلیم گرم و خشک نرماشریر و برا توجره بره نوسران دمرا در طرول شربانه روز، مصرالح          
ه در مقابل گرما مقاومت فراوان داشرته، و از ظرفیرت   نحوی انتخاب شود کساختمانی باید به

حرارتی زیادی برخوردار باشد  بنابراین باتوجه بره شررایح اقلیمری منطقره و سرهولت تهیره،       
نگهداری و مقاومت خشت از این نوع مصالح در سراخت برجهرای قلعره نیرز اسرتفاده شرده       

 است.

 زئيوات. تحليل معمارج قلعم و بر هاج آن از نظر نوع ت0-3-3

اسرت. خشرت را   ساختار خشتی این بنا، برای الحا  تزیینات کاشی یا سنگی مناسن نبوده
توان از مصالحی دانست که افزون بر ساختار بناهای نرماشریر، در تزیینرات نیرز مرورد     نیز می

عنروان  صورت جلو و عقن بره ها بهاست. بدین ترتین که چیدمان خاص خشتاستفاده بوده
هرا،  هرا یرا برخری پنجرره    یینی در قلعه نمود یافته است. بررای مثرال در طاقچره   نوعی عنصر تز

هرا، فرمری   ای است که معماران با جلو و عقن کردن خشرت چیدمان قسمت فوقانی به گونه
انرد. ایرن نروع عنصرر     چند لبه و تزیینی را پدید آورده و بر روی آن مرالت کاهگرل کشریده   

و در قسرمت   آبراد( در دشرت نرماشریر )جمرالی و رفیرع    تزئینی در دیگر قالع دوران اسالمی 
های ارگ راین کرمان نیز دیده شده است )این ارگ از عصر ساسانی ترا دوره  فوقانی پنجره

 قاجار مورد استفاده بوده است(.
به عنوان نمونه اند. های ساده پوشش داده شدههای قلعه نیز از بیرون و داخل با خشتبرج
شکل و خطوط مرورّب و  ها به صورت لوزی، صلیبی، مربعونی این برجها در بدنه بیرخشت
هرا را پدیرد   هرایی از نقروش هندسری دیگرر چیردمان شرده و تزیینرات خرارجی بررج         ردیف
هررای تزئینرری در هیچکرردام از برجهررا فنررونی همچررون کاشرریکاری، . از نظررر شرریوهانرردآورده

 کار نرفته است. آجرکاری و گچکاری به
هرای اسرالمی روی بیشرتر    زئینات در این برجها نقوشی بودند که در سدهبرخی نقوش و ت
هرای دوره  عنروان نمونره یکری از مشخصرات منراره     ها در ایران رایج بودند  بهبرجها یا مناره

سلجوقی )قرن پنجم و ششم هر. (، بخصوص در مناطق خراسان، اصرفهان و سرمنان، نمرای    
هرا،  هرا، لروزی  هرا، مثلرث  ها، مسرتطیل، مربرع  خارجی مناره است. نقوش هندسی، چندضلعی

العاده جالن و چشمگیر و برا پرس   کاری فو ها و غیره با ریزهها، مشبکها، صلینزیگزاگ
و پیش گهاشتن آجرها القا شده اسرت کره ازنظرر زیبرایی در نهایرت اعتبرار اسرت )کیرانی،         

های موجرود در شرهرهای   ههای قلعه شهید نیز همچون منار(. در بدنۀ بیرونی برج747: 1715
هرای  هرای قلعره طررح   کار برده شده اما با این تفاوت که در بررج همهکور، تزئینات هندسی ب

هرای  عالوه بر این، کنگرره است. هندسی با پس و پیش گهاشتن خشت )نه آجر( ایجاد شده
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ت براالی  عنوان عنصر تزئینی رایج در تمامی برجهای ایران هستند که در قسمهها بباالی برج
 اند. برجهای نرماشیر نیز ایجاد شده

قابل ذکر است که عالوه بر برجهای متصل بره قلعره شرهید، دیگرر برجهرای دیردبانی در       
ای از بناهرای دیردبانی در دشرت نرماشریر     عنروان زنجیرره  هصورت مدوّر و بهدشت نرماشیر ب

انرد و  آن ایجاد شرده  های اسالمی در سرتاسر شهرستان و روستاهایهستند که در طول سده
هرای مشرابه   انرد. آنهرا دارای ویژگری   از الگوهای یکسانی در ساخت و ترزئین پیرروی کررده   

ای یا تقریبای مخروطی، ارتفاع نسبتای زیاد )بیش از پنج مترر( و  همچون پالن مدور، فرم استوانه
 هستند و تزئینات هندسی مشابه بر بدنۀ بیرونی دارند.  جنس خشتی

 ليل معمارج قلعم و بر هاج آن از نظر نوع پالن. تح0-3-8

قلعه شهید با توجه به عملکرد خود که کاربرد مسکونی داشته و مورد اسرتفاده حراکم یرا    
 اسرت.  ارباب بوده، مستقیمای بر روی سطح زمین و با نقشه منظم )از پیش تعیین شده( بنا شرده 

 شرود. ای محسروب مری  دشت یا جلگه هایعهبنا منظم و مستطیل شکل ایجاد شده و از نوع ق
برخی دیگر از قالع نرماشیر به همرین صرورت یرا برا پرالن مرنظم هندسری مربرع و مسرتطیل          

آباد( و یا به تبعیت از عملکرد دفاعی و نظامی خود و تحرت  آباد و چغو آباد، رفیع)شمس
اند )جمالی و شدهت ثیر شرایح محیطی منطقه )فرم تپه رسوبی زیرین خود( با پالن نامنظم بنا 

 (.7آباد( )تصویر جالل
های شدید همراه با شن و گرمای زیاد در خشک کویری که دارای طوفانودر اقلیم گرم

تابستان و سرمای شدید در زمستان است، هماهنگی با طبیعرت و شررایح محیطری ضررورت     
باشد تا سطوح کمتری عنوان نمونه در این اقلیم باید فرم پالن فشرده هب  کندبیشتری پیدا می

برانی  (. بر این اساس برجهرای دیرد  100: 1752در مقابل نور خورشید قرار گیرند )شاطریان، 
صورت هدر این قلعه و دیگر بناهای نرماشیر به منظور هماهنگی با طبیعت و شرایح محیطی ب

 اند. مدور ایجاد شده
هرا،  ای مختلفری ماننرد بررج   در معماری دوران اسالمی ایران پالن مدور برای ساخت بناه

ترر برودن طررح    ها و ... استفاده شده است. همچنین با توجره بره مناسرن   ها و زندانرصدخانه
شردند  ر سراخته مری  صورت مدوّهب ،ی تدافعی یا نگهبانی داشتهدایره، اغلن بناهایی که جنبه

 کند.تر میکه از نظر تدافعی این فرم کار دفاع را راحت
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 جگير. نتيجم3
تروان برا توجره بره موقعیرت، پرالن و مصرالح مرورد         های معماری قلعه شهید را میویژگی

بررسی قرار داد. بنای قلعه شهید بر روی سطح زمین و بردون سکوسرازی اجررا شرده اسرت.      
جنوبی است و ورودی آن کامال مخالف جهرت وزش بادهرای    ـجهت قرارگیری بنا شمالی 

هرایی در جهرت وزش   ر دارد. عالوه بر این بازشو و پنجرره نامطلوب و در ضلع جنوبی بنا قرا
این بادهای نامطلوب ایجاد نشده است. پالن کلی این بنا مرنظم و بره شرکل مسرتطیل اسرت.      

چهرارگوش هسرتند. آنچره از     فضاهای داخلی بنا، به غیر از برجهای دوگانه مدور، نیز تمامرای 
اسرت کره در گهشرته دارای حیراط و      بنای قلعه شهید براقی مانرده اسرت، سراختمانی منفررد     

نرد و قطروری بصرورت حصرار ایجراد      های بیشتری بروده اسرت. پیرامرون بنرا دیروار بل     بخش
ر در دو سوی ورودی اصلی ساخته شرده  است. در تقویت امکانات دفاعی، دو برج مدوّشده

ن برا  است. ابعاد فضاهای داخلی، دسترسی، امکانات و تزیینات آنها در بهترین حالت متناسر 
گانره برر روی ورودی اصرلی    ویرژه وجرود بازشروهای سره    هبر   وضعیت اسکان اربرابی اسرت  

 کند.( که به بیرون از قلعه اشراف دارند، بر اسکان ارباب در بنا تاکید می9و  4)تصاویر 
رفته در بنای قلعه شرهید خشرت، مرالت کاهگرل و چروب اسرت.       کارهب مصالحترین مهم
آورد بودن و دسترسی آسان و امکان تولید در محل اسرت.  بوم ترین ویژگی این مصالحمهم

شرود. از  ت مری این ویژگی موجن سهولت اجرا و کاهش هزینه ساخت و نگهداری و مرمّر 
طرفی استفاده از خشرت و دیوارهرای قطرور خشرتی کرامال برا اقلریم گررم و خشرک دشرت           

 نرماشیر و نوسانات دمایی منطقه تناسن دارد.
هرای معمراری، پرالن و    میردانی و مطالعرات انجرام شرده روی ویژگری      با توجه به بررسی

هرر. ( اسرت و    17و  12خر اسرالمی )سرده    هرای متر  مصالح قلعه شهید، بنرا متعلرق بره سرده    
توان حکومتی، اربرابی و مسرکونی معرفری کررد. ایرن بنرا در مواقرع        کارکرد اصلی بنا را می

هرای برزرگ و مجهرز در دو    دی، وجرود بررج  ناامنی، با در نظر گرفتن ابعاد فضاها، نوع ورو
 کرد.سوی ورودی، کارکرد نظامی و تدافعی نیز پیدا می

 
 کتابوامم

. جلد اول. به تحقیق هاشم محردث  البلدانمرآت(. 1773السلطنه، محمد حسن بن علی. )اعتماد  -
 الحسین نوایی. تهران: دانشگاه تهران. و عبد

. تردوین غالمحسرین   ی بها معمهارج ا هالمی ايهران    آ هواي /الرف(.  1752پیرنیا، محمد کریم. )-
 معماریان. تهران: سروش دانش.
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. تردوین غالمحسرین معماریران.     بک  وا ی معمارج ايرانی/ب(. 1752پیرنیا، محمد کرریم. )  -
 تهران: سروش دانش.

تر ثیر اقلریم در   »(. 1752پرور و زهررا نقردی دوربراطی. )    جعفری فارسانی، مرریم و اکررم شمسری    -
همهايش معمهارج و  هر هازج و     شرده در مقالره ارائره  «. معماری بومی و پایدار آسبادهای ایران

 با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مؤسسه آموزش عالی خاوران مشهد.تو عم پايدار 

 (. ترجمۀ میرحسن شاه. تهران: دانشگاه الزهراء.1717. )المغرب المشرق الی العالم منحدود  -

. جلرد اول و   واختی  هر هتان بهم  گزارش آ ل دوم برر ی با تان(. 1713رع، شهرام. )زا -
 .آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرماندوم. 
 . تهران: زمرد. وا ی  وتیمعمارج ايران؛ م ال (. 1713، حسین. )زمرشیدی -

ظرر تراریخی و فرهنگری نرماشریر کرمران در دوره      من(. »1759و سرعید امیرحراجلو. )   ساراسقائی،  -
 .77 -3 صد . سال اول، شمارۀ اول، وا ی دوران ا المیمطالعات با تان«. اسالمی
 . تهران: سیمای دانش.اقليم و معمارج(. 1752. )رضاشاطریان،  -

تهران: . تصحیح منیژه محمودی. ناممبستان السياحم يا  ياحت(. 1715. )زین العابدینشیروانی،  -
 حقیقت.

پرونهده ثبتهی قلعهم  ههيد     (. 1714و فوزیره فررحبخش. )   سرلیمانی زاده، سمیه و پیمران  شوشی -

 . آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان. نرما ير ا تان کرمان

 .: دانشگاه تهرانتهران. برر ی اقليمی ابويم  وتّی ايران(. 1719قبادیان، وحید. ) -
. پایران نامرۀ کارشناسری     وا ی  هر تان رامسهر برر ی با تان(. 1710کفاشی، محمد قاسم. ) -

 شناسی. به راهنمایی محمود طاووسی. دانشگاه تربیت مدرس.ارشد باستان

 . تهران: سمت.معمارج ايران دوره ا المی(. 1715کیانی، محمد یوسف. ) -

شرناختی  مطالعره و تحلیرل باسرتان   (. »1759ارا سقائی. )مقبلی قرائی، فریده و سعید امیرحاجلو و س -
. در مطالعات تاريخ آرهوگهی «. استحکامات نظامی دفاعی دوران اسالمی در دشت نرماشیر کرمان

 دست چاپ.

. ترجمۀ علینقری  احسن التقا يم آی معرآم االقاليم(. 1719مقدسی، ابوعبداهلل محمد بن احمد. ) -
 منزوی. تهران: کومش.

 . تهران: سروش دانش. يرج در مبانی نظرج معمارج(. 1752یان، غالمحسین. )معمار -

معماری سنتی ایران در چهار اقلیم با توجه به ساخت و سراز پایردار در   »(. 1719نوپارس، پژمان. ) -
عمرران سراسرر     يزدهمين کوفرانس دانشجويان مهود هی شده در مقاله ارائه. «چهار اقلیم ایران

 شهید باهنر کرمان.. دانشگاه رکشو
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. ترجمرۀ محمرد ابرراهیم آیتری. تهرران: علمری و       البلدان(. 1711بن ابی یعقوب. ) احمدیعقوبی،  -
 فرهنگی.

. خرا ان و  يستان؛  فرنامم کلول ييت بم ايران و اآغانستان(. 1779ادوارد. ) چارلزییت،  -
 .اهلل روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری. تهران: یزدانترجمۀ قدرت

-Amirhajloo, s.; nayestani, J.; Moosavi, S. M.; khatib Shahidi, H.. (2012). 

“Architectural features of Qajar-era landlords’ forts in the Borkhar plain of 

Isfahan, Iran”. Archives Des Sciences. Vol. 65, No. 9, 115- 128. 
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1. Introduction 

Shahnameh as a rich source of Iranian common heritage is 

considered as the most political epic In Iran which depicts the 

continuity of Iranian identity from myths and epics to the last Sassanid 

rulers. In this work and many ancient historical and literary texts, 

Turanians and the Turks are mistakenly considered the same. This was 

arising from the mistake of ancestors. Ferdowsi didn't want to 

condemn a particular race when he expressed the war and hostility of 

Iranians and Turanians in Shahnameh, but, even, the courage  and 

other good attributes of Turan elders have been praised. This work 

contains human values and virtues, conveying many different 

messages for policy, history, humanities and social science 
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researchers. In this research, at first, ferdowsi`s political thoughts and 

the borders between Iran and Turan have been introduced, and then, 

the political function of Siavash story has been briefly analyzed. 

   

2. Methodology 

This study is based on the descriptive – analytical method by using 

library research. It takes a look at the life of Siavash as a refugee in 

foreign country and specifies the Iranian public and political culture. 

This research attempts to answer this question: Is it possible to 

understand the political culture of each nation through the study of 

Myths and epics? Ferdowsi has noticed the social and political 

structures of society and the central role of kings in the political 

thoughts of ancient Iranians. A review of Shahnameh with new 

comments of political science illustrates Ferdowsi`s analysis of the 

political issues of his time. 

 
3. Discussion 

Among the ancient literary texts, Shahnameh is Iranian peoples 

certificate, and as a document, that is basic axis of the current Iranian 

identity and has provided a coherent picture of politics. It shows the 

long-standing Iranian culture and the brilliant civilization of this land 

and states history of ancient Iran from the beginning of Iranian 

civilization until the overthrow of Sassanid rule by Arabs. Iranian 

myths are the elements that related to Iranian history, an element that 

has been underestimated, while it is one of the important elements of 

Iranian identity. Shahnameh is the book of myths. Myths are known as 

a kind of philosophical interpretation of the world or explanation of 

the past by virtual and legendary hypotheses that succeeded scientific 

analysis and the unconscious connects the group to their conscious. 

"Important functions of myths are their nature such a way that many 

newly established governments benefit from it to give their nation 

identity and dignity. Thus the most non-political   things like   myths, 

are the most political phenomena" ( naghibzadeh,2002, p.83). 

With this explanation, understanding the political culture is possible 

only through the identification of components like any other 

phenomenon, and myth is the most important components of any 

culture. Shahnameh as a myth has a political role and function. This 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

209 

article is a search in the world of myth and epic and an attempt to 

understand politics in ancient Iran. Politics in its board sense in 

Shahnameh, finds its most comprehensive concept in expression of 

contemporary philosopher – Isaiah Berlin-  that:" Everything that is 

involved in the situation is political and this thought that politics is 

power it is a false idea" (Berlin,1992, p.67). In the present study tries 

to understand the political environment   of   Ferdowsi`s era. His 

viewpoint will be reviewed as a spokesman for Iranian culture towards 

non-Iranians. Although moving from literary text to foreign policy is 

difficult, but understanding the Iranian perspective from themselves 

and alien will help recognize Iran`s foreign policy. 

 

4. Conclusion   

Clearly, culture has always had a positive role in international 

relations. Shahnameh as an ancient and enduring work, has a unique 

position in Iranian culture. In this work, the Iranian insights and 

beliefs about politics and political thoughts in a definite time have 

been  represented. One of the most important reasons for the 

importance of the political dimension of Shahnameh is its addressing 

of foreign relations. Shahnameh is full of political orientations and  

approaches  and political and social strategies, which have been 

investigated as one of the old texts from different points of view, like 

anthropological, sociological, historical, geographical, artistic, 

political, etc. It can be accepted that it is composed to preserve the 

Iranian identity and to establish social security, political stability, and 

a just government. The study of Shahnameh, as one of the main 

sources, is essential for understanding the state of political thought in 

ancient Iran. Ferdowsi has explained the principles and rules of 

politics and government in the form of a story. Ferdowsi's political 

thought in the story of Siavash as a political myth is not confined to 

power and has a broader concept. Siavash's role and function is in 

politics and international relation. He is not thinking about power and 

is the first person to take refuge in the enemy and Turan welcomes 

him for political exploitation and tries to eliminate him by using 

political tricks. But, if his story as a political myth has found logical 

continuity throughout human history, that's why it is linked to the 

anthropological view points. by viewing the thoughts in Shahname 
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and high lighting its details and elegance in the light of modern and 

contemporary ideas we can understand the foundations of the  Iranain 

political insights.  

Keywords: Shahnameh, Iran, Turan, Siavash, Political relations. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1751 تابستانو  بهار، پنجم و سیشمارۀ  ،هجدهمسال 

 
  روابم و اوشي  دا تان یا ي  کارکرد
  اهوامم در انيوتوران انيرانيا نيب

  9لطيفم  المت باويل دکتر                                                                                     

 چکيده 
ثیرگررهار  ی اسرررت کرره بررا بیررانی حماسرری و ت   ترررین آثررار زبررران فرارسررر   شرراهنامه از برجسرررته 

ویررژه در ، بررههرراهررا و ملررتهررای ایرانرری را بررا دیگررر کشررور بسرریاری از روابررح سیاسرری حکومررت
هررای بیررنش سیاسرری ایرانیرران و   سررازد. در شرراهنامه پایرره  دوران ساسررانی برررای مررا آشررکار مرری   

ختارهای اسررت. فردوسرری برره سررا  تی بیرران شررده حکومررت از منظررر سررنّ  گیررریشررکلچگررونگی 
هررای سیاسرری سیاسرری و اجتمرراعی جامعرره توجرره داشررته و نقررش محرروری پادشرراهان را در اندیشرره 

هرای  کرار بررستن دیرردگاه   اسرت. برازخوانی ایرن حماسررۀ مررلّی برا بره       ایرانیان باستان عرضره کررده  
دهررد کرره فردوسرری مسررائل سیاسرری حاکررررم بررردوران خررود را    نرروین علرروم سیاسرری نشرران مرری  

تحلیلرری، روابررح ایرانیرران و  -اسررت. در ایررن نوشررررتار برره روش توصرریفیل نمررودهتبییررررن و تحلیرر
بررردن او برره ترروران  مررورد بررسرری قرررار تورانیرران در شرراهنامه بررا تکیرره بررر داسررتان سرریاوش و پنرراه 

اسررت. بررا نگرراهی برره   گرفترره و دیرردگاه فردوسرری درخصرروص روابررح خررارجی تحرررلیل شررده     
در خرررا  بیگانرره اسررت، بخشرری از فرهنررگ عمررومی  داسررتان سرریاوش کرره نمونررۀ بررارز زنررردگی
ترروان شررود. معنررای سیاسررت را در داسررتان سرریاوش  مرریو فرهنررگ سیاسرری ایرانیرران مشررخد مرری

هررر امررری کرره دخررررلی برره اوضرراع داشترررره  »مطررابق نظررر یکرری از فیلسرروفان معاصررر دانسررت کرره  
و مناسربات سیاسری   بری تردیرد نظرر فردوسری نیرز دربرارۀ سیاسرت و روابرح         «. باشد سیاسری اسرت  

 است.اش و اوضاع حاکم بر ایران بودهبرخاسته از شرایح محیح  اجتماعی زمانه
 

 شاهنامه، ایران، توران، تورانیان، روابح سیاسی. هاج کليدج:واژه
 

                                                           

 23/12/1753  مقاله نهایی یرشپه تاریخ                            22/07/1757:مقاله دریافت تاریخ 
 salamatlatifeh@yahoo.com                           :هنشانی پست الکترونیک نویسند

 .تهران، ايران.جمرکز تهران واحد یا الم آزاد دانشگاه ا تاديار زبان و ادبيات آار ی، .9
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 مممقدّ .9
ترین حماسۀ ایران است که شاهنامه منبعی بسیار غنی از میراث مشتر  ایرانیان و سیاسی 

ها تا واپسین ها و حماسهت ایرانی را از دنیای اسطورهاستمرار هویّ تواندر آن می
فرمانروایان ساسانی آشرکارا دید. دراین اثر و همچنین در بسیاری از متون کهن تاریخی و 

انگاری، ناشی از سهو اند. این یکسانادبی، ترکان و تورانیان به خطا یکی انگاشته شده
یکار ایرانیان با تورانیان یا ترکان در شاهنامه، موجن گهشتگان بوده است و دشمنی و پ

ها و نکوهش نژاد خاصی، از زبان فردوسی نسبت به آنها نیست  حتی در شاهنرامه دالوری
ها وفضایل است. این اثر نگهبان ارزشهای نیک بزرگان توران نیز ستوده شدهویژگی

کلی علوم انسانی و اجتماعی ورطانسانی است که برای پژوهشگران سیاست و تاریخ و به
های سیاسی فردوسی های فراوانی دارد. در این پژوهش پس از نگاهی مختصر به اندیشهپیام

و معرفی حدود وثغور ایران و توران، کارکرد سیاسری داستان سیاوش مورد بررسی قرار 
 گیرد.می
 . رح وبيان مسئلم 9-9

ان شناسنامۀ قوم ایرانی و به عنوان سندی که از میان متون ادبی کهن، این حماسه به عنو
تی در ایران کنونی است، تصویری منسجم از عرصۀ سیاست را محور اساسی مشتر  هویّ

دهد و تاریخ ارائه کرده و فرهنگ دیرپای ایرانیان و تمدن درخشان این سرزمین را نشان می
ومت سراسانیان به دسرت ایران باستان را از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا سررنگونی حرکر

 کند.اعرراب بیان می
عنصری که  ،کردهای ایرانی اشارهاز عناصرمرتبح با تاریخ ایران می توان به اسطوره

تی ایرانیان است. شاهنامه کتاب که یکی از عناصر مهم هویّکمتر به آن توجه شده، درحالی
های بیین گهشته توسح فرضیههاست. اسطوره را نوعی تفسیر فلسفی از جهان و یا تاسطوره

شود و ناخودآگاه گروهی را به اندکه جانشین تحلیل علمی میمجازی و افسانه ای دانسته
ها ماهیت ت سیسی از کارکردهای مهم اسطوره»زند. قسمت خودآگاه آنان پیوند می

ه ملت گیرند تا بهای تازه ت سیس از آن بهره میای که بسیاری از دولتگونهآنهاست. به
ها، ترین امورماننرررد اسطورهخود هویت و عزت ببخشرند. بدین ترتیررن غیرسرریاسی

 (.37:1711)نقین زاده،« ها هستندترین پدیدهسیاسی
با این توضرریح شرناخت فرهنگ سیاسی تنها از راه شناسایی اجزای آن همچون هر  

رود. هر فرهنگ به شمار میترین اجزای پهیر است واسطوره از مهمپدیدۀ دیگر امکان
سیاوش به عنوان یک اسطوره در شاهنامه دارای نقش و کارکرد سیاسی است و این مقاله 
جستجویی در جهان اسطوره و حماسه و کوششی برای شناخت سیاست در ایران باستان 
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ترین مفهومش را دربیان فیلسوف است. سیاست در معنای وسیع خود درشاهنامه، جامع
هر امری که دخلی به اوضاع داشته باشد سیاسی است و »یابدکه می _ایزایا برلین  _معاصر 

(. در این 73: 1731برلین،«)تصوری باطل است ،است« قدرت»این اندیشه که سیاست 
پژوهش تالش بر این است تا با شناخت فضای دوران فردوسی، دیدگاه او به عنوان 

ن مورد بررسی قرارگیرد. هرچند حرکت از سخنگوی فرهنگ ایرانی نسبت به غیرایرانیا
متن ادبی به سوی سیاست خارجی دشوار است، اما فهم نگرش ایرانیان از خویش و بیگانه 

 به شناخت سیاست خارجی گهشتۀ ایران کمک خواهد کرد .
 پژوهش  ة. پيشيو9-0 
های مختلف مورد پژوهش قرارگرفته است.  شاهنامه از منابعی است که ازجنبه  
اند بسیررار اند  است. انداز این اثر به سیاست را مورد بررسی قرار دادهحقیقاتی که چشمت

از دکتر مرتضرری منشررادی، « بررسی چیستی سیاست و کیسررتی فرمانروا در شاهنامه»مقالۀ 
اندیشۀ سیاسی » است.  مقالۀ های حکمرانی و سیاست در شاهنامه راتوصیف کردهویژگی
تر محمد ساالر کسرایی به نظریات فردوسی در باب سیاست و مناسبات از دک« فردوسی

سیاسی پرداخته و مقالۀ دیگری درسرت به هرمین نام از مرحمردناجی مفاهیمی چون 
 است. های فردی و حکومتی  مورد بررسی قرار دادهت و مههن را از جنبهعدالت، عقالنیّ

های سیاسی و اکبر امینی نیز به اندیشهعلی از دکتر« سیاست و عرفان در شاهنامه»مقالۀ   
است. در عرفانی همچون آزادی، آزادگی و دادگری و به طور کلی اخال  سیاسی پرداخته

 گیرد.این جستار حماسۀ سیاوش و روابح ایرانیان و تورانیان مورد ارزیابی قرارمی
 ترورت انجام پژوهش .9-3

مین است که مطالعۀ آن منجربه یافتن اساس شاهنامه، فشردۀ فرهنگ و اندیشۀ ایران ز 
تواند بخشی از فرهنگ عمومی وسیاسی این تفکرات و باورهای سیاسی ایرانیان شده و می

ت،  وجود داشته و از مرزوبوم را بیان نمرراید. سندی که پیش از ایررجاد مفهوم مدرن ملیّ
اثر از دیرردگاهی های مهم آن سیاست، حکومت و قدرت است. بازخوانی این فهلّؤم

ها و باورهای ساکنان این مرزوبوم را در مورد سیاست، در دورانی ورزانه، بینشسیاست
دهد. هدف فردوسی بیان زمینۀ فکری یکپارچگی ایرانیان و بازسازی مشخد نشان می

ت ایرانی است. امروزه که ارتباط مردم با سیاست گسترۀ بیشتری یافته است، لزوم هویّ
ساز تاریخ ایران زمین، تهای تبلور ارتباط مردم با سیاست بر اساس منابع هویّهشناخت جلو
شود و الزم است متون کهن از ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی احساس می
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و...مورد تحلیل واقع شوند. تالش این پژوهش، استنباط مبانی فرهنگی سیاست خارجی از 
 منظر فردوسی است. 

 
 ر یو بر .بحث0 
 هاج  يا ی در  اهواممبرر ی انديشم .9 -0

گیری حکومت است. حکومت به عنوان یک نهاد سیاسی، شروع شاهنامه با شکل    
است و ایران ت ملی ایرانیان در سراسر تاریخ بودهیکی از عناصر پیدایش و ماندگاری هویّ

 های دارای حکومت است. ترین ملتاز کهن
های فردی و گروهی یمی چون قدرت و نفوذ به عنوان هدفدر تعریف حکومت، مفاه»

گیری و اجرای تصمیمات نیز وجود دارند لیکن برسر این که قدرت و نفوذ و ابزار تصمیم
(، اما ریشه پیدایش 70:1737بلوم،« ) هایی دارند توافقی وجود نداردسیاسی چه ویژگی

ترین نمود سیاست سته(. حکومت برج15:1794حکومت، کسن قدرت است)مک آیور، 
طلبی و آید و سیاست و تشکیل حکومت در شاهنامه براساس قدرتبه شمارمی
 خواهی است. قدرت
دهد و از شاهان آرمانی چون فردوسی از همان ابتدا قدرت سیاسی را به کیومرث می 

دانش برد. از زمانی که فریردون، جرهران را برررین فرزنرجمشید، فریدون و کیخسرو نام می
مبانی فرهنررگی  ،شودکند و کشور ایران درکنار دو دولت دیگر متولرد میتقسیم می

های دیگری مانند یمن هرچند پیش از آن نیز سرزمین  گیردسیرراست خارجی شررکل می
ایرانی و روابح سیاسی ت ایررانی و غرریراست، اما از این زمان است که هرویّوجود داشته
شود. درجهان سیاسی شاهنامه از ها آشکار میانی با دیگر کشورها و ملتهای ایرحکومت

است. هر چند در شاهنامه پنج قدرت اصلی ایران، توران، روم، هند وچین نام برده شده
توان آن را سیاست به روشنی تعریف نشده اما از منظر حکومت، قدرت و ادارۀ کشور می

 متنی سیاسی دانست.
ت در شاهنامه از این رو جالن توجه است که تنها به بیان رویدادهای بررسی پدیدۀ قدر  

 زند وهای آن، حکمت و اخال  نیز موج میبلکه درمیان داستان ،پردازدنظام پهلوانی نمی
است. در هر رویداد حکمت عملی که سیاست باشد در این اثر مورد توجه قرارگرفته

دهند یشتر بنا به مالحظات سیاسی روی میشاهنامه، دست قدرت در کار است و حوادث ب
(، اما به 42: 1775ها میان شاهان و دارندگان قدرت است )اصیل،و برخوردها و کشمکش

سیاست وجوه مختلفی دارد و صرفا در مبارزه برای کسن قدرت خالصه »قول اسپریگنز 
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ه یقین سیاست شود، اگر قرار باشد جامعه، از وضع جنگ همه علیه همه فراتر برود، بنمی
 (.15:1730اسپریگنز،«)چیزی باالتر از مبارزه برای کسن قدرت است

الملل در جهان باستان را در این حرماسه ترصاویری زنرده از دیرپلماسری و روابح بین     
های سیاسی ها و ارزشها، پیامبینیم. بیشتر قهرمانان شاهنامه حامل اندیشهدر قالن شعر می
ر مفهوم گستردۀ سیاست در اندیشۀ فردوسی است. فردوسی خود از طبقرۀ هستندکه بیانگ

ترین الیۀ دهرقانران است که در دوران ساسانی یکی از طبقات اجتماعی سیاسی مهم و پایین
 آمدند.سیاسی حکومت به شمارمی

ندهی ساما های بعد از هجوم تازیان نقشی پر اهمیت در بازسازی ودهقانان که در نخستین دهه   

داران و اعیان متوسح دورۀ ساسانی بودند و به هایی از زمینبازماندۀ خاندان ،ایران زمین ایفا کردند

دنبال چیرگی دستگاه خلیفگان بر ایران زمین، همۀ توان و نیروی خود را به کار بردند تا با برپایی 

تازیان را جبران کنند. این رستاخیز فرهنگی و سازماندهی پایداری ملّی، شکست نظامی ایرانیان از 

هایی از ویژه در فاصلۀ فرمانروایی خاندانرستاخیز فرهنگی، بهسازماندهی پایداری ملّی و برپایی 

، با حاکمیت خلیفگان بر ایران زمین تا چیرگی غالمان تر  تبار به « دو قرن سکوت»ایرانیان به دنبال 

ران باستان به دورۀ اسالمی انتقال یافت تا از اوج خود رسید و عمدۀ میراث فرهنگی و فرزانگی ای

تر از سیمای شکوهمند ای درخشانگزند روزگار ایمن بماند... در میان این دهقانان هیچ چهره

 (31-30: 1719)طباطبایی، .فردوسری نیست

های سیاسی را در کنار زبان و ای ایرانشهری که اندیشهشاهنرامه به عنرروان نوشته     
 رود.کند یکی از عوامل تداوم تاریخی و فرهنگی ایران به شمار میلسفی بیان میاندیشه ف
های آمیختگی سیراست به همه اموری که به نوعی با آیین کشورداری پیوندی داشته از ویژگی     

ر های ایرانشهری است   زیرا در دورۀ باستانی ایران، ت مل در امور سیاسی فرمانروایی با هاساسی نوشرته

ای درون اندیشه یافته و این امور درۀ آن پیوندی ناگسستنی میای دربارۀ کشورداری به معنای گسترداندیشه

است  یعنی در دورۀ باستانی ایران اندیشۀ شدهتوصیف کرد، فهمیده می« سیاسی» توان آن را فراگیر که می

ت و اری تا آداب نشسرررت و برخاست رعیررّای از خنیاگری و معمفراگیر، اندیشۀ سیاسی بوده و هر اندیشه

های مربوط به شکار و ... الجرم با تکیه بر آن اندیشۀ فراگیر و در درون آن، آیین ،باختررنبزرگان، شطرنج

ه ایزدی است  چنانکه در مفهوم بنیادین اندیشۀ سیاسی ایرانشهری، شاه آرمانی دارای فرّیافتهسامان می

 (122)همان: .است

کید فردوسی است. نوعی احساس یا  ت ملّی مورد توجه و تشاهنامه همچنین هویّدر   
ها و ها، نمادها، افسانهت که هرمواره با عرناصر فرهنگی نظیر ارزشق به مررلّآگاهی تعلّ

 است. ها تداوم داشتهتسنّ
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یی چشمگیر در همین توانا کند.خوبی تامین میها به احساس امنرریت را بههویت ملّی نیاز انسان

های گرایی و هویت ملّی در سرردهرمزگسترش و تداوم ملّی ،هاتامین نیازهای روانی افراد و گروه

)گل .کنداست. از لررحا  سرریاسی نیز، هویت ملّی نوعی همبستگی ایجاد میاخررریر بوده

 (71: 1714محمدی،

 .آردو ی و روابم خار ی0-0

پرداختن به روابح خارجی است.  ،امه در بعد سیاسیترین دالیل اهمیت شاهناز مهم   
فردوسی شرحری دربرارۀ کرشورها درجهان سیاسی آن روزگار و روابح سیاسی و 

کند. یکی از تبلرورهای ارتررباط مرردم با سیرراست، مرخالفت آنرها با دیپلماتیک بیان می
م مردمی کاوۀ آهنگر علیه توان آن را به وضوح در قیااست که مررینظام سیاسی حاکم بوده

خوریم. از آن های فراوانی در زمرینۀ روابرح خارجی برمیضحا  دید. در شاهنامه به نکته
ها، تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم کشورها، اعزام نماینده به های سیاسی، جنگپیمان :جمله

. که دیگرکشورها، چگونگی پهیرش سفیران خارجی، نامه برای جلوگیری از جنگ و..
اندکه گویی فردوسی خود سیاستمداری برزرگ است. همه با چنان جزئیاتی توصیف شده

ها، برخوردهای بد های تبریک یا تسلیت به دولتتوان به ارسال پیاماز موارد دیرگر مری
دیپلماتیک وتیرگی روابح،کشتن فرستادگان و نمایندگان کشورها، چگونگی ابراز تمایل 

وستانه، همراهی فرمانداران با شاهان در سفر به کشورها، رقابت به برقراری روابح د
تراز، درخواست صلح  های همها در کشورهای دیگر و جنگ میان کشورها با قدرتقدرت

دهد فردوسی به شکل عملی در سیاست پس از شکست و ... اشاره کرد که نشان می
های آگاهی ،وضع مطلوب دخالت نداشته، اما نسبت به مسائل سیاسی و وضع موجود و

 است. در شاهنامه کشوری که همواره مقابل ایران قرار دارد توران است. داشتهالزم 
  .ايران و توران0-3

در شاهرنامه تروران به مرملکت تررکان و چینیان اطال  شده که به واسطۀ جیحون از 
النهر سرزمین ماوراء گردد. در کترن ایررانی و عرربی قرررون وسطی توران بهایران جدا می
های ملّی ما را تشکریل های ایرانیان و تورانیان بخش مهم داستاناست. جنگاطال  شده

و در اوستا  دهد. افراسیاب پادشاه توران با پادشاهان پیشدادی و کیانی در زدوخورد بودهمی
 است. از این جنگ یاد شده و غیر مستقیم حدود خا  توران تعیین گردیده

های روسیه و متملکات آسیایی روس حالیه، یا خاورشناسان تورانیان طوایفی بودند در دشت نزد

بودند. از اوستا و کتن طوایف چادرنشینی که از دریای قفقاز تا رود سیحون )سیرردریا( پرراکنرده

یک نژاد  آید که ایرانیان و تورانیان ازمیهای ملّی و اقوال مورخان قدیم بردینی پهلوی و داستان
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نوردی و منتهی ایرانیان زودتر شهرنشین و متمدن شدند و تورانیان به همان وضع بیابان ،اندبوده

 (.755: 1731)معین، ماندندچادرنشینی باقی

 است :ها ذیل واژۀ تور در بخش اسامی خاص چنین آمدهدرگات   
است. تر   . توران خا  توراستنام یک قبیلۀ ایرانی است. در شاهنامۀ فردوسی نیز تورآمده 

های عثمانی مایل باشند که مربوط به تور نیست  هرچند که این اشتباه بسیار قدیم باشد و تر 

تر ند که از حیث تمدن پستاای از ایرانیانمنسوب به چنین قوم قدیمی باشند. تور در واقع یک دسته

های مغولی ممکن است که تورانیان از تر اند. اشکانیان را باید از این قبیله دانست. چطور بوده

 ( 51:  1715د، و)پورداو ؟که اسامی آنان آریایی استباشند در صورتی

نام تور و توران پس از دیباچۀ شاهنامه، نخستین بار در دورۀ فریدون به میان      
ه کند. روم و خاور را بمیاست. فریدون کشور پهناور خود را میان پسرانش تقسیمآمده
پسر  -و ایران را به ایرج -پسر دوم  -بخشد، چین و توران را به تورمی -پسر ارشد -سلم

دهد. تورانیان، طبق منابع تاریخی و اساطیری ایران از فرزندان تور خود می -کوچک
 است. اند و نژاد ایرانیان و تورانیان یکی بودهبوده

کشند و جنگ طوالنی و یرج را میبندی پدر رضایت ندارند اسلم و تور چون از تقسیم
شود. هرچند منوچهر نوۀ ایرج درگیری سخت بین ایران و توران از همین جررا شرررروع می

توزی و جنگ بین ایران و توران تا چندین کشد، اما کینهگیرد و سلم وتور را میانترقام می
در دورۀ  :وران هستیمهای ایران و تسه دوره شاهد جنگ ،یابد. در شاهنامهقرن ادامه می

اول، اولین جنگ بین ایران و توران در دوران پادشاهی نوذر و پس از وفات منوچهر است 
شود. دورۀ پادشاهی کند و نوذر کشته میرا شروع می یانایران باکه افراسیاب جنگ 

دهد که در این جنگ تورانیان کیقباد، دوباره بین ایران و توران جنگ بزرگی روی می
انجامد. در دورۀ دوم، خورند و سرانجام جنگ با پیشنهاد تورانیان به صلح میمی شکست

نشیند. دورۀ حکومت او بر تخت پادشاهی ایرران می -کاووس برعد ازکیقباد پسرر او ر کی
پر از جنگ و درگیری است و داستان سیاوش و کشته شدن اوکه درزمان کاووس اتفا  

پایان کند و با شکست تورانیان این دوره نیز بهتر مین را پیچیدهافتد، روابح ایران و تورامی
نشیند. در این کاووس، کیخسرو پسر سیاوش برتخت میرسد. در دورۀ سوم پس از کیمی

کنررد و این جنگ دوره نیز داستان بیژن و منیژه، روابح بین ایران و توران را تیررره می
کنیم. با شکست تورانیان شراهنامه مشرراهده میآخرین جنگ ایران و توران است که در 

 (. 135-94:  1711رسد )ن. : دبیرسیاقی، کم به پایان میدو کمروابح این
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ترین دشمن ایران و ایرانی هستند، گاهی در شاهنامه تورانیان که در شاهنامه بزرگ  
است که ودهگیری این تصور باند و این موضوع مبنای شکلتر  یا ترکان نامیده شده

ستیز است، اما باید دانست که در سنت ملّی و روایی ایران، تورانیان با شاهنامه کتابی تر 
های ایرانیان و بیشتر بزرگان )شاهان و نژادند و این، بیش و پیش از هرچیز از نامایرانیان هم

انروایی بر سرزمین آید. در شاهنامه فرممیپهلوانان( آنها در اوستا، متون پهلوی و شاهنامه بر
رسد و نام این کند، به تور میتوران، هنگامی که فریدون جهان را میان پسرانش تقسیم می

کشور،  منسوب به اسم ایرانی فرزند فریدون است: تور + آن. نکتۀ دیگر اختالط مفهوم 
م انگاری در منابع تاریخی است. در تاریخ واقعی ایران اقررررواتورانی و تر  و یکسان

اند که همواره مرزهای این ناحیه از ایران را نژاد یکی از دشمنان شرقی ایران بودهتر 
دادند، تداوم این حمالت که یادآور تاختن تورانیان به این وتاز خود قرار میمورد تاخت

تدریج موجن درآمیختگی دشمنان واقعی و به ،مناطق در روایات ملی و پهلوانی بود
باهم درآمیخت و به « تورانیان»و « ترکان»و دو واژه و مفهوم متفاوت  داستانی ایران شد

 (.244:ص1750جای یکدیگر استعمال شد )ن. : آیدنلو،
برادر  -فردوسی بارها خوی نیک و دالوری دشمنان ایران مانند پیران ویسه، اغریرث     

سرراسرر  و حتی خود افرراسیراب را ستروده و در  -خردمند و دوراندیش افراسیاب
های ایرانی برای تآمیزی از زبان شخصیّشرراهررنامرره واژه یا تعبیر تحقیرکننده و دشنام

گرایی در شاهررنامه دوستی  و ملّیاست. جالن اینکه وطنبزرگان توران به کار نبرررده
جانبه و فقح ویژۀ ایران و ایرانیان نیست. فردوسی این احساس را پس از ویرانی توران یک

است که با دیدگانی پر اشک، به دست رستم، از زبان افراسیاب هم توصیف کرده
خواهرری از ترورانریان را بررررای دفرراع از سرررزمررین و نررامروس خرررویرش به کین

 (.124انگیزد )همان:ایرررانرررریان بررمی
 دا تان  ياوش و کارکرد  يا ی آن

 گونه دارند. تانی هستند که ساختاری داستانبینی جوامع باسها جهاناسطوره     
کند و در موارد بسیار گزارش یا داستان ای سیاسی را روایت میاسطورۀ سیاسی داستان جامعه

باشد که حاال بازسازی، اصالح، تکمیل موجودیت یا کیفیت ت سیس این جامعۀ سیاسی درگهشته می

ای از جامعۀ یاسی در دیگر موارد به گونهاست. اسطورۀ سو نگهداری از آن ضرورت پیدا کرده

ر شده در آینده ایجاد شود و منظور از بیان آن، ترغین افراد در تسریع یابد که مقرّسیاسی ارتباط می

 ( 17: 1731)فکوهی،.ساخت آن است
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قش و کارکردهای سیاسی داستان سیاوش از آن رو مهم است که او اولین کسی از ن
 کند.برداری سیاسی میبرد و دشمن از این موضوع بهرهمن پناه میایرانیان است  که به دش

پادشاه توران است که در  -برادر افراسیاب -مادر سرریاوش از برستگان گرسیوز     
آید. حاصل این پیوند درمی -شاه ایران  -شود و به همسری کاووس ای یافته میبیشه

در ریختن خون سرریاوش جرهد  سیاوش است و بعدها این گرسیوز تورانی است که
ای که کند. سیاوش چه از جهت زیبایی و آراستگی و چه از جهت سرنوشت واژگونهمی

ترین پهلوان بینند، کودکی استثنایی است. او نزد رستم، بزرگاخترشناسان در طالعش می
شود ث میباع گرددای که بین آن دو ایجاد میآموزد و رابطهزمان، فنون رزم و بزم را می

پس از هفت سال از بازگشت، گردد. که بعدها رستم درکین خواهی سیاوش استوارتر
هرمسر  -نویسد. ماجرای دلدادگی سودابهکاووس منشور فرمانروایی کهستان را بنام او می

کند. سیاوش به جنگ افراسیاب ای میزندگی سیاوش را وارد مرحلۀ تازه-کراووس
نگیزدکه رو به جنگ گهارد، در درجۀ اول فرررار از محیح ارود. آنچه او را برمیمی

های سودابه است. زمانی که نیروهای تورانی به دستور افراسیاب مسررررموم دربار و توطئه
شود و پیش از کنرند، کاووس از موضوع آگاه میخود را برای حرمله به ایرران آمراده مری
های توران از راه دن به جنگ میان ایران وبخشیبرخورد تند با افراسیاب خواهان پایان
خواهد ماجراجویی نویسد و از او میای به افرراسریاب میدیپلماتیک و سریاسری است. نرامره

گوید و این بینانه رفتارکند. کاووس از آمادگی نیروهای ایرانی میرا کنار بگهارد و واقع
 داشت.که سپاه توران یارای نبرد با ایرانیان را نخواهد 

آلود سودابه و پناه بردن به دورۀ دوم زندگی سیاوش پس ازگریختن از عشق گناه   
ای سیاسی کشررورتروران که دشمن ایران است، داستان زندگی او را به عنوان اسطوره

 کند.سازد و نگرش فردوسی را به مقولۀ روابح خارجی بازنمایی میجالن توجه می
ای که بین ایران و توران از زمان قتل ایرج وجود دارد، به یرینهافراسیاب به دنبال کینۀ د  

شود. کشد و سیاوش به تقاضای خود به همراه رستم راهی نبرد با او میایران لشکر می
گزاران از جنگ با سیاوش منصرف بیند، با تعبیر خوابافراسیاب به واسطۀ خوابی که می

شرررومرش تعربیر نشود. گررسیوز از طرف آید تا خرواب شود و از در آشتی درمیمی
رود، اما قرول افراسرریاب قرابل اعترماد افراسیاب با هدیه و پیشنهاد آشتی به نزد سیاوش می

کند: یکی آن که نیست و سیاوش قبول پیشنهاد افراسیاب را موکول به دو شرط می
تد و دیگر آنکه افراسیاب صد تن از خویشانش را به رسم گروگان به نزد سیاوش بفرس

ف کرده، رها کند. افراسیاب این دو شرط را هایی از خا  ایران را که تاکنون تصرّقسمت



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

213 

نویسدتا موافقت او را به آشتی جلن نماید، اما ای میپهیرد. سیاوش برای کاووس،  نامهمی
او  نویررسد و ازآمرریزی به سریاوش میشرررود و نرامۀ عرترابکرراووس برآشرررفته می

های تر  را نزد او بفرستد تا سر از تنشان جداکنند و سپس جنگ با خواهدگروگانمی
 افراسیاب را آغازکنرد و گرنه سرکردگی سپاه را به کس دیگری بسپارد و خود بازگردد.

یابد کارکرد جنگ و یکی از کارکردهای سیاسی مهمی که در قالن شهریاری تمایز می 
کنندۀ چگونگی رابطۀ یک کشور یا یک است. این دو،خالصههمراه با آن کارکرد صلح 

ها هسترند. بهانۀ الزم برای جنررگ اغلن شهریاری با دیگر کشورها و دیگر شهریاری
در نتیجه برای نظارت برکارکرد جنگ و تنظیم رابطۀ  خواهی است شکنی و کینپیمان

ائل را در ارتباط با گوهر نیاز است که این مس« ابزاری معنوی»صلح درکارشهریاری، به 
« پیمان نگاه داشتن شهریار»کند. فردوسی این ابزار معنوی را در مفهومشهریاری حل
سازد. ای اثبات این معنا را در سیمای آرمانی سیاوش میکند و قالن اسطورهخالصه می

 ای، برآیند پیمان درگسترش تاریخی امر شهریاری است.وجود سیاوش در قالن اسطوره
ای معنای پیمان در وجود او، از دیدگاه فلسفۀ فردوسی در ترسیم سیمای سیاوش و بیان اسطوره    

میرد حکمت این است  زیرا معتقد است اگر کاووس هنگام سقوط از آسمان نمیاندیشیدهتاریخ می

ان نگاه است تا فرزندی به نام سیاوش از او به جهان آید تا با مرگ آگاهانۀ خود ثابت کند که پیم

داشتن در کار شهریاری،کرداری ضروری و برحق است و اگر شهرریار پیمان بشکررند جنگ و ویرانی 

های خود ناپهیر خواهد شد. خواب افراسیرراب و تعبررریر آن از موبرردان و نیز پیشگوییکشررور اجتناب

واهد آمد و همچنین سخنان بار خسیاوش دربارۀ کشته شدنش به دستور افراسیاب و عواقبی که از آن به

گوید  برای اثبات این معنا تندی که رستم پس از شنیدن خبر مرگ سیاوش به کاووس می

 (54-57: 1733)پرهام، .کافیست

 ۀرسیدن نام رود. باها پیش نمیها ومحاسبهبینیدر سیاست هیچ اقدامی مطابق پیش      
بیند که به گوشه ره را در آن میشود، تنها راه چاکاووس، سیاوش دستخوش تردید می

جویانۀ پدر را به دیگرری از جهان برود و گمررنام زنردگی کرند  برنابراین جواب ستیزه
خواهدکه به او راه بدهد تا از خا  رساند. سیاوش از افراسیاب میاطالع افراسیاب می

اکنون که چنین اندیشد. تدبیری می -وزیر خردمند افراسیاب -توران بگهرد. پیران ویسه
شاهزادۀ واالمقامی از پدر و کشور خود رنجیده چرا توران او را در پناه خود نگیرد و از این 

ای که واقعه بهرررۀ سیاسی نبرد؟ پیران امیدوار است با آمدن سیاوش به توران دشمنی دیرینه
ت ایرانی در هوی»نشیند، اما ن و توران برانگیخته شده بود فرواز زمان قتل ایرج بین ایرا
بلکه خود بر بنیادهای  ،یابدهای دیگر نیست که رنگ و جال میشاهنامه در تحقیر ملت
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به همین   (32:  1719ن.  : خطیبی، «)فکری و معنوی و اخالقی نیرومندی استوار است
وزیری که هر چند در  ،بینیمدلیل است که پیران ویسه را در شاهنامه مظهر خرد وتدبیر می

شمن است، اما شرّ مطلق نیست. از منظر فردوسی، نه ایرانی خیر مطلق است و نه سرزمین د
بینیم که از سیاوش دیرگران شرّ مرطلق  زیررا در مریان ایررانریان افررادی چون کاووس را می

های تورانی را بکشد و پیمان بشکرند و در میان غیر ایرانیان پیران ویسه خواهدگروگانمی
ت نگاه فردوسی در نظریۀ روابح م افراسیاب است و این بیانگر کیفیّعقل مسلّ بینیم کهرا می

 خارجی است. 
سیاستمداری بزرگ است که  -وزیر دانشمند و صلح طلن افراسیاب -پیران ویسه  

کند از بدکرداری و خونریزی افراسیاب هرچند غیرایرانی است همواره تالش می
خورد. او تالش شرود و گاه شکسررت میررروز میجلوگیری کند و دراین مسرریرگاه پیر

کند تا کینه های دیرینۀ ایرانیان و تورانیان پایان یابد. حساب پیران این است که با آمدن می
شد و چون پس از مرگ سیاوش به توران،کینۀ این دو کشور تبدیل به دوستی خواهد
شد، اما افسوس که خواهند پادشاه پیر ایران، سیاوش جانشین اوست دیگر دو کشور یکی

 (.221:1739)مسکوب، « آیدنمیپیران مظهر تدبیری است که با تقدیر بر»
گهارد. هرچند افراسیاب از عاقبت کار پیران نظر خود را با افراسیاب در میان می  

ای سیاوش را به تروران دعررروت شود و با نامهبیمنا  است، اما تسلیم نظر پیران ویسه می
آمیز نزد ای گلهپهیرد و نامهکند. سرریاوش با دلتنگی و اکراه دعوت افراسیاب را میمری

کند. در سیاست برای کسن  قرردرت، حیله، فرستد و رفتن خود را توجیه میپدر می
داند که در کند. او میناجوانمردی و خلف وعده وجود دارد، اما سیاوش چنین کاری نمی

رود تا ت همچنان به تروران میواهد شد و با در  این مظلرومیّتروران نیز مظلوم واقع خ
 صداقتش نسبت به صلح و داشتن تعهد به بستن پیمان و حفظ پیمان را نشان دهد. 

برد. افراسیاب واقعاَ مهر آید و او را نزد افراسیاب میپیران ویسه به استقبال سیاوش می    
است. او در وشت خاصی برای سیاوش رقم زدهگیرد، اما روزگار سرنسیاوش را در دل می
شان را به همسری ت افراسریاب و پیرران ویسه است و آن دو، دخرترانعین آنکه مرورد محبّ

های گرسیوز فراهم اش توسح خدعهکم زمینه نابودیاند، اما در همان زمان کماو درآورده
مهر سیرراوش را در دل  اقعایشود. دو سال پس از اقامت سیاوش درتوران، افراسیاب  ومی
نهد،  بخشد. او سیاوشگرد را بنا میگیرد و بخشی از خا  خود را به او میمی

های او انگیزد و سرانجام با دروغ و توطئههای سیاوش حسادت گرسیوز را برمیاماکامیابی
 شود.گردد و خشمش بررانگیرخته میدل افراسیاب از سیاوش برمی
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ن جا راهبرردها و راهرکارهای حیرله ودر واقع نیرنگ سیاسی را بیان فرردوسرری در ای  
کار کرند تا هر هدفی به انجام برسد.گرسیوز اوج نیرنگ را بهکند. نریرنگ کرمک میمی
سیاست به هر شکلی »برد تا به افراسیاب و سیاوش بفهماندکه نیرنگی درکار نیست. می

کند که (. گرسیوز چنین وانمود می25: 1714فروند،«) های سیاسی استبازی تردستی
سیاوش، قصد کشررتن او را دارد. افراسیرراب هم آمادۀ برردکردن درحق سیاوش نیست، اما 

 داند. شدن توران میگرسیوز ماندن سیاوش یا حتی بازگشتن او را به ایران، برابر ویران
های دیگر است. هوشمندتر از قدرتکه به یاری نیرنگ مستقر شد ناگزیر از نظر سیاسی  قدرتی    

با هر    بنابراینخواهد در جهت حفظ خود، کار کندهای قدرت آن است که همواره میاز ویژگی

کند  زیرا در واقع حفظ حیات قدرت، شدت مقابله میبه ،تغییری که منجر به ضعف و آشفتگی شود

)فیرحی،  الفان خارجی استدر پیروزی مداوم و قطعی برمخالفان و منتقدان و سرانجام مخ

120:1731 .) 

یاد های دیرینه را بهآشوبد وکینهسرانجرام بر اثرر سعرایت گررسیروز، افراسیاب برمی
شود، اما شود. نیرنگ گرسیوز نزد سیاوش آشکار میآورد و آماده نبررد با سیراوش میمی

یرانی او که هزار نفرند آنکه مرقاومرتی صررورت گیرد همۀ یاران ادیگر سودی ندارد. بی
دهد و درتشت گردد. افراسیاب به کشتن او فرمان میشوند و خودش اسیر میکشته می

 (.157-197: 1713کنند )ن. : اسالمی ندوشن،زرینی سرش را از تن جدا می
داشتن و داند، اما ارزش احترام به پیمانسیاوش با آن که ارزش فرمان پادشاه را می  
داند  بنابراین هرگونه نظری را برای ادامۀ تر از فرمان پادشاه میح را محترمداشتن صلنگه

است برقرررار بماند پهیرد وبرای اینکه پیمان صلحی را که بسرتهجنگ یا رفتن به ایران نمی
شکنی منطق شکنی یک اقدام سیاسی است. با پیمانپیمان»داند ماند. او میدر تروران می

دهد و جنگ معیارهای جاری فردی جای خود را به منطق جنگ می یعنی اخال  ،صلح
پرهام، «)ارزشی خود را دارد که با موازین اخالقی به معنای جاری کلمه سازگار نیست

1733 :57.) 
رستم که از شنیدن این  ،کشدگناه میشکند و سیاوش را بیچون افراسیاب پیمان می 

کند و سخنانی تند بر . با او بسیار درشتی میآیداست پیش کاووس میخبر به خشم آمده
را که  -همسر کاووس  -رود گیسوی سودابه آورد. پس به اندرونی شاه میزبان می
کشد کشان از سراپرده بیرون میگیرد و او را کشانانگیز همه ماجرای سیاوش است میفتنه

که کاووس ترمامری ایرن ریدرحال ،کنردو آنرگاه مریانش را با خرنرجر به دو نرریم مری
 (.107-102جنبد )همان: بریند و از جای نمیمرراجررا را مری
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های زیادی در توران ریخته و هزاران فرسنگ از سرزمین آباد توران را ویران رستم خون 
کرده، افراسیاب از او شکست خورده و با لشکریانش از برابر او گریخته. در نبرد دوم 

گرریزد و آیرد. افرراسیراب از برابر رسترم مرییان نیز همین وضرع پیرش میایرانیان و توران
ر و انردیشۀ فردوسی در ت تفررکّ(. مرراهیر53ّکشد )همان: رسرتم تمرام شرهر را به آتش می

ت ملّی فرهنگ و هویّ دهد که در قالن داستان،این اسطوره، بینش سیاسی او را نشان می
 است.کرده جامعۀ ایرانی آن را حفظ

 
 گيرج تيجمن. 3
است. شاهنامه به الملل همواره نقش مثبتی داشتهواضح است که فرهنگ در روابح بین     

ها و نظیری دارد. بینشعنوان یک اثر کهن و ماندگار، در فرهنگ ایرانی جایگاه کم
اثر  ورزی سیاسی در دورانی مشخد در اینباورهای ایرانیان در مورد سیاست و اندیشه

پرداختن به روابح  ،ترین دالیل اهمیت شاهنامه در بعد سیاسیاست. از مهمنمایانده شده
خارجی است. شاهنامه سرشار از محورها و رویکردها و راهبردهای سیاسی و اجتماعی 

شناسانه، شناسانه، جامعههای گوناگون انساناست که به عنوان یکی از متون کهن از دیدگاه
توان پهیرفت که است. میفیایی، هنری، سیاسی و... مورد تحقیق قرارگرفتهتاریخی، جغرا

ت ت ایرانی و کوشش در جهت استقرار امنیّسرودن آن تالشی در راستای حفظ هویّ
است و مطالعۀ آن به عنوان یکی اجتماعی و ثبات سیاسی و برقراری حکومت عادالنه بوده

های سیاسی در ایران باستان وضعیت اندیشه از منابع اصلی، برای فهم چگونگی و چرایی
 ضروری است.

است. اندیشۀ فردوسی اصول و قوانین سیاسی و حکومتی را در قالن داستان تبیین نموده   
سیاسی فرردوسری در داستان سیاوش به عنوان یک اسطورۀ سیاسی محدود به قدرت نیست 

روابررح  سیرراست و ی سیاوش، درتر دارد. نقررش و کارکرررد سیاسو مفهرومی گسررترده
برد و لین کسی است که به دشمن پناه میالملل است. او سودای قدرت ندارد و اوّبین

های کاربردن نیرنگکنند و با بهبرداری سیاسری از آن اسرتقربال میتورانیان برای بهره
ورۀ سیاسی در سراسر اما اگر داستان او به عنوان یک اسط  دارندسیاسی او را از میان برمی

شناسی پیوندیافته رواست که با دیدگاه انسانتاریخ انسانی تداوم منطقی یافته است از آن
کرد و ظرایف و جزئیات آن را در های جدیدتر به شاهنامه نگاهتوان با اندیشهاست. می

 خت.های بینش سیاسی ایرانیان را شناپرتو نظریات نوین و امروزی برجسته کرد و پایه
 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

221 

 کتابوامم
- ،چاپ اول . تهران: سخن. . دآتر خسروان(. 1750. )سجادآیدنلو 
. ترجمۀ ابراهیم علی کنی . چاپ  امعم و حکومت(. 1794آیور، مک و رابرت موریس. ) -

 اول . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
پ هشتم . چا . زندگی و مرگ پهلوانان در اهوامم.( 1713اسالمی ندوشن، محمدعلی. ) -

تهران: شرکت سهامی انتشار.        

. ترجمه فرهنگ رجایی . چاپ پنجم .  هاج   يا یآهم نظريم(. 1752اسپریگنز، توماس. ) -
 تهران: آگاه.

«. ازجمشید تا فریدون، داستان فراز و فرود قدرت درشاهنامه ( . »1775اصیل، حجت اله .) -
 . 774-721، صد 3سال چهارم. شماره  مجلة آرهو .

: گفتار . تهرانخجسته کیا . چاپ اول . ترجمۀ در  ستجوج آزادج. ( 1731برلین ، ایزایا. )  -

. چاپ اول . ن. ترجمه احمد تدیّهاج نظام  يا ینظريم( . 1737). بلوم، ویلیام تئودور -
 تهران: آران.

: تهران. چاپ دوم . با نگاه آردو ی: مبانی نقد خرد  يا ی درايران(. 1733پرهام، باقر.) -
 مرکز.
 . چاپ سوم . تهران : اساطیر .ها گات( . 1715.)اود، ابراهیمپورد -
. دوره هشتم، شماره نامة آرهوگستان«.  هویت ایرانی  درشاهنامه( . »1719خطیبی، ابوالفضل. ) -
 . 37-75،صد  72
. چاپ نهم . بم نثر  اهوامم آردو یة گونبرگردان روايت( . 1711)  دبیرسیاقی، سیدمحمد -

تهران: قطره.

تهران: ستوده. .. چاپ پنجمالملک طو یخوا م نظام( . 1719طباطبایی، سیدجواد. ) -

: تهران. چاپ اول . ؟ ترجمه عبدالوهاب احمدی يا ت چيست ( . 1714فروند،ژولین. ) -
 آگه.
 .: فردوس تهران .چاپ اول.  وا ی  يا یا طوره. (1731فکوهی، ناصر. ) -
 .  تهران : نی .چاپ یازدهم. ،دانش و مشروعيت درا المقدرت. (1751) داوود. فیرحی، -
مجموعم در «.   شدنساز در عصر جهانیگفتمان های هویّت( . »1714گل محمدی، احمد.)  -

 171-127، صد زاده ناصری. ویراسته فرخ فتحیمقاالت هويّت ملهههی و  هانی  ههههدن
 یقات و توسعه علوم انسانی.تهران: مؤسّسۀ تحق

 



 222 ...روابح و اوشیس داستان یاسیس کارکرد/ 

 . تهران : خوارزمی.. چاپ چهارم وگ  ياوش(. 1739مسکوب، شاهرخ. ) -
. تهران: امیرکبیر .. چاپ هشتم (9جلد  )آرهو  اعالم. (1731) معین ، محمد. -

 يا ت خار ی  مهورج ا المی  ثير آرهوگی ملی برأت (.1711نقین زاده، احمد . ) -

 ان: وزارت امور خارجه.. تهر. چاپ اولايران
 
 





 

Journal of Iranian Studies 
Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 18, No. 35, Summer 2019 
 

The Study of the Role of Vagrant Women 

 and Heroines in Abumuslimnameh 
 

Masoumeh Ghane 1                                                                                         
Dr. Parvin Salajeghe2 

1. Introduction 

One of the most important criteria for evaluating a society is to focus 

on women and their active presence in the social fields, and the 

necessity of recognizing this matter in any period is an undeniable 

fact, because women make up half of the society and are also the 

generator of the other half, who have taken steps alongside men in 

different periods of life and have always had special responsibility in 

the world such as: nurturing, maturating, evolution of the human's 

body and soul, etc. So, with these in mind, they should have a special 

status and dignity. But, according to historical texts, this important 

fact has not been truly realized and there have not been enough works 

to restore and establish the true position of women and they are almost 

always marginalized due to different social, cultural, economic, or 

other reasons. 

  Also, the unwise behaviors of the men have left them out of social 

activities little by little, and the role of women in society has gradually 

become less important, and it is portrayed in a position determined for 

her in patriarchal culture and logic. Of course, these deprivations and 

obsessions are more tangible when looking  back at their past. 
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Also, in Persian literature, women’s true face in this region is not 

shown in the way it deserves, and women’s role is often accompanied 

with the stereotypical images and behaviors, such as beloved, female 

slave, sorcerer, artful, cheater, unfaithful , devil , foolish, immature, 

instigator, frivolous, etc., and standing against woman has been 

present all over Persian literature, but in Persian vulgar stories, women 

as common people have been brightly reflected, and the presence and 

the action of these women is completely different from what is 

defined for them. With their freedom and independence for doing their 

roles, these women are considered separate from men, who not only 

don’t depend on men, but whose social  responsibilities and valuable 

roles in their activities bring them self worth and moral values. 

In Abumuslimnameh vulgar story, which is the case of this study, 

women are mostly introduced with praiseworthy attributes, such as 

chaste, heroine and fighter, vigorous and brave, clever and wise, 

caring, informant and ambassador, etc. who have rebelled against the 

social traditions and conventions of their time with their live and 

dynamic roles, and have not withstood the strong traditions of 

patriarchy, although the dominant atmosphere in this story is more 

indicative of patriarchal system, where pessimism of men about 

women is evident. 

On the other hand, in this vulgar story, we also encounter a group of 

women who have a lower status with their wicked and negative faces, 

and have degrading attributes, such as deceitful, liar filthy, enchanter, 

traitor, etc., that sometimes their disgraceful acts and evil goals 

change the path in the story . 
2. Methodology 

The present study has been conducted using library research and 

descriptive-analytical method. It is an attempt to prove women’s 

identity in Abumuslimnameh story, which has been depicted  in 

chivalry and fighting. Also, this paper tries to answer these questions 

with attention to vulgar literature. 

1.what position did the vagrant women and heroines have in 

Abumuslimnameh? 

2. To what extent these women’s attributes (chivalry and heroic 

nature) have affected the furtherance of events and adventures of the 

story ? 

3. Are the positions of these women affected by the role and position 

of woman in our past society? 
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3. Discussion  

Abumuslimnameh is a long vulgar story narrated by Abutaher 

Tartousi or Tarsousi (one is known in present Syria and another in 

present Turkey). 

He is among the narrators of the 6th century A.H. whose name is at 

the top of the list of narrators. But, there is no accurate information 

about his life. This skilful narrator narrated the story of Abumuslim 

khorasani’s being born, maturing, rebelling, fighting and the 

championships and wars he, the great commander of khorasan, and his 

followers had against the Omavi caliphs and eventually his foully 

death. But, the narrators of the story didn’t want to narrate the event as 

they truly happened and were written in historical books, but they 

tried to tell the story in such a way that sounded pleasant for the 

public, so this vulgar story has been transferred in the form of a legend 

to the next generations. 

Since this work is one of the stories that have survived among the 

great epics or their recreations, in addition to the fighting men and 

famous heroes, the presence of various groups of women has added a 

special color to the story. Although in classical literature, if a woman's 

name is mentioned, it is transient and is her subordinate and inherent 

role, in Abumuslimnameh, women of different classes of society, who 

are introduced in the story based on their special functions, are 

effective in the furtherance of events. Of course, the presence of these 

women is different in each event, depending on the type of actions and 

reactions and various characters, and their roles don’t have similar 

frequency . 

One of the main themes of this vulgar story is to proceed the 

chivalries, championships of women who represent their presence 

differently from their defined position; therefore, the role of vagrant 

women and heroines is unique and incomparable in this work and we 

can look for their traces in most of  the events of the story. 

In the present article all of the characteristics of the vagrant women 

and heroines and warriors have been discussed with example and we 

briefly discuss them here.  

a)Vagrant women in Abumuslimnameh 

Although the vagrant women in this story are from the lower classes 

of society and have lower trades, as they may be minstrels, prison 

guards, ambergris sellers, etc., but their effect on the development of 

the story is undeniable. The most famous vagrant woman in this story 
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is Bibiseti Takelbaz, who has a truly admirable personality. Foresight, 

remedy seeking and sharpness are obvious in all of her actions, as 

resorting to cleverness and wisdom and finding a solution were the 

inevitable for the vagrants, that seek for achieving an admirable goal. 

Also, she is one of the true lovers of Ale yasin (AS) and always seeks 

to guide and lead Abumuslim and his followers, and to relieve them of 

their problems. She frequently saves Abumuslim’s followers from 

prison using trick and cleverness . Bibiseti with her husband practice 

vagrancy at night and she plays a role alongside vagrant men  
everywhere. 

She is the only vagrant woman who even after Abumuslim’s 

untimely death, helps his followers, and much of the story with its 

climax and resolution is formed with her vagrancies . Also, 

sometimes, vagrant women of this story do these works to achieve 

their goals:  

1. They disguise themselves as fortune tellers, merchants, 

villagers, etc. 

2. To reach their goal, they get help from anesthetics instead of 

physical power  

3. They always have  weapons like lasso, knife, dagger, etc. when 

going out at night. 

4. They are good at throwing lasso and undermining. 

5. They are secret informers and ambassadors, and modesty and 

chastity are the most important and prominent characteristics of 

the vagrant women. 

They respect moral, humane and social principles and all of these 

courageous women’s actions are fructified during the story. 

 

b. Heroines and fighters in Abumuslimnameh 

 

 Surely, we can find the most evident examples of heroines in brave 

women like Gordafrid (kazhdom’s daughter), Gordiyeh (Bahram 

Chobin’s sister), Lady Goshasb (Rostam’s daughter), etc., whose 

fights and championships have been visible in some Persian vulgar 

stories. 

The main part of Abumuslimnameh is related to Abumuslim 

khorasani  and his devotee followers' wars and battles with Ahl al-

Beyt’s (AS) enemies. These important missions is done by both men 

and  heroines and fighter women, who wear war clothes and act as if 
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their whole lives were spent in war. Rashideh is one of the fighter 

women in this story, who has the important role in creating the epic 

atmosphere of the story. She is very strong and her physical power is 

evident all over the story. Also, she is a fighter who resists against 

fighter men's abilities and their domination, and she doesn't absolutely 

obey men's orders. Her puissance, strength and self reliance are so 

high that she is not held in contempt by her enemies. Generally, we 

can enumerate heroines and fighters’ prominent characteristics in this 

story. 

1.Fighter women start the war. 

They are skilful in using a sword, archery, etc. 

2.They wrestle with famous heroes, while observing the principles and 

techniques of wrestling. 

3.They are very quick in horse riding.  

4.They cut demons, lions, etc. in half with their swords. 

5.They get disguised. 

6.They boast in the battlefield. 

7.They are very chivalrous. 

8. In addition to fighting, they are vagrant too. 

9.They fall in love in the war. 

10.Beauty and chastity are their greatest characteristics. 

11.Most of the fighter women in this story stay at home after marriage 

and rarely remain in battlefield. 

 
3.Conclusion  

The conclusion of this story is that although our classical literature 

haven’t shown the women’s true features very well, almost vulgar 

stories have shown it. 

Abumuslimnameh is the sample of these stories abundant with 

people’s bleifs. Althong the atmosphere of that time was based on 

patriarchy, but the active women have the great portion to form the 

events  and these women are often among the common classes and 

tradesmen who have more attendance in society than well-off women. 

They have important roles such as vagrant , heroic , fighter, etc. 

women. 

 Of course chastity is one of the most distinctive feature of these 

women and it is more important that the women’s independent 

character causes men and women have similar responsibilities in the 

society. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751 تابستانو  بهار، پنجمو  سی، شمارۀ هجدهم سال
 

 نامم بانو در ابومسلمرپيشم و پهلوانبرر ی نقش زنان عيّا
 1)نویسندۀ مسئول(مع ومم قانع                                                                           

 0پروين  ال قمدکتر                                                               

                                                  

چکيده

هررای عامیانررۀ فارسرری، زنرران پیوسررته نقررش و حضرروری پررنررگ دارنررد و ایررن         در داسررتان    
هرا زنران برا    انرد. در ایرن داسرتان   های گونراگون در مرتن ایرن آثرار بازتراب یافتره      ها به صورتنقش

ردان هررای خررود دارنررد عنصررری مجررزّا و جرردا از مررآزادی و اسررتقالل عملرری کرره در انجررام نقررش
بررا نامرره داسررتان عامیانررۀ آمیخترره   هررا وابسررته نیسررتند. ابومسررلم  آینررد کرره برره آن  برره شررمار مرری  

عناصررر حماسرری و فراواقعرری اسررت کرره در آن ترر ثیر آیررین عیّرراری و      وهررای ترراریخی  واقعیررت
بررانو نیررز همررراه بررا ابومسررلم و  تررالش و کوشررش زنرران عیّررار و پهلرروان پهلرروانی آشررکار اسررت و  

طلبرری و مبررارزه بررا خلفررای امرروی برره خرروبی نمایانررده شررده  ای نرروعی اسررتقاللدیگررر یررارانش بررر
است و ایرن قشرر از زنران در ایرن اثرر چهررۀ ثابرت و محروری دارنرد. پرژوهش حاضرر برا مطالعرۀ              

تحلیلرری، تالشرری برررای اثبررات هویّررت زنرران در ایررن داسررتان   –ای و برره روش توصرریفی کتابخانرره
آنکرره بررا وجررودی کرره زنرران در   ۀیافترره اسررت و نتیجرر اسررت کرره در عیّرراری و پیکررارگری نمررود 

این تسررلیم نقررش ا نیسررتند  برراوجودهررا رهررهررا و تعررارضنامرره از بنررد محرردودیّتداسررتان ابومسررلم
شرروند و بررا آزادی، اسررتقالل عمررل و پویررایی برره زنرردگی خررود و دیگررران معنررا         خررود نمرری 

 بخشند. می
 
 
 نامه، داستان عامیانه.مسلمزنان عیّار، پهلوان بانو، ابو :کليدج هاجهواژ
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 مممقدّ .9
های جوامع بشری را ثبت و منتقل تنها تاریخ نیست که حوادث، رویدادها و جریان    
نمای فرهنگ و بینش مردم جامعه، با کند، بلکه ادبیات نیز به عنوان آیینۀ تماممی

هاست است و قرنل فردی و اجتماعی، مددکار تاریخ بوده ئهای هنری و ادبی مساانعکاس
که نهادهای اجتماعی را به خدمت گرفته تا بتواند کارکردهای گوناگون خود را به جامعه 

که مخاطبانش تودۀ مردم   چرااستتر عمل کردهنشان دهد، از این میان ادبیات عامه موّفق
خود  ها بر پایۀ ذو  و عالیق آنان پدید آمده و مردم رؤیاها و آرزوهایبوده و این داستان

 اند. ها جستجو کردهرا در آن
ای و اند که با تصاویر کلیشههای عامیانه با عملکردهای مختلفی ظاهر شدهزنان در داستان
آور، معشوقه، : زن آرمانی، زن مرگبی زنان در ادبیات فارسی از جملهرفتارهای قال

ر اعتبار و ارزش این هاست که بجادوگر، فتّانه و ... متفاوت است و در قالن این داستان
که نگاهی که جامعه در طول تاریخ به زن داشته، نگاه   چرااست،قشر فداکار افزوده شده

» مثبت و قابل دفاعی نبوده و نگاه عمومی به زنان از سرتحقیر و توهین به آنان بوده است و
ری به سختی و دشواری صورت گرفته و راهزنان بسیا 1عبور زن از این گردونه و گدار

  (23: 1715باستانی پاریزی، « ) انداند که راه عبور را بر این مسافر لطیف و ظریف بستهبوده
ای که دربارۀ جایگاه زن رواج دارد و آنان را جنسی زیردست و ضعیف امّا بر خالف نظریه
 دورۀ»مثالی در ایران باستان که به   اندآورند، در آغاز زنان جنس برتر بودهبه حساب می

مادرشاهی یا به عبارتی مادرساالری معروف گشته است اگرچه این دوره مدّت کوتاهی به 
( و 140: 1739)ساروخانی، « طول انجامیده، آثار و نتایج آن در طول تاریخ باقی است

حتّی، زن به مقام شهریاری نیز رسیده امّا به مقتضای تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
تحقیر زنان و نابسامانی »(، پس هم 9: 1750ن. : ستّاری،  داشته است)اقتصادی سیرنزولی 

توان نادیده احوالشان، حقیقتی انکارناپهیر است و هم حضورشان در مجامع کهن را نمی
 (. 29: 1737حجازی، «) انگاشت

 های عامیانه، زن برخاسته از میان مردم بسیار درخشان بازتابیده است . البتّه در داستان
های عیّاری و پهلوانی زنان در داستان کوشد با تصویر کشیدن صحنهن پژوهش میای

 ها هستند. نامه نشان دهد زنان عیّار و مبارز در ادب عامه، نیمۀ پنهان حماسهابومسلم
 . رح و بيان مسئلم9-9

ها و تعمّق های عامیانه، روایت حیات اجتماعی تمام جامعه است که با بررسی آنداستان
توان اوضاع اجتماعی زمانۀ راوی را دید. از آنجا هایشان میر اعما  ماجراها و شخصّیتد
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دهند بررسی وضعیت یا شرایح که زنان نیز نیمی از این جامعۀ انسانی را تشکیل می
 آید. های ارزیابی جامعۀ گهشتۀ ایرانی به حساب میترین مال ها یکی از مهماجتماعی آن
برد وقایع بانو که زیرکانه و شجاعانه در پیشجود زنان عیّار و پهلواننامه ودر ابومسلم
ای روند رویداد را به سوی رسیدن به نام و نابودی دشمن رانه در هر حماسهمؤثر بوده و مدبّ
 ها روح و حرکت بخشیده است. اند، زنان را از یکسویگی خارج ساخته و به آنپیش برده

ها  در با بررسی سیمای زنان عیّار و جنگجو و حضور آندر این مقاله سعی شده است 
 اجتماع گامی کوچک در شناساندن زنان بی با  و پهلوان این سرزمین بردارد.

 .پيشيوة پژوهش 9-0

شده و حتّی آثاری که بر در حوزۀ ادبیات سنّتی به طور کلی، زن اغلن به حاشیه رانده
ها حضور مستقل ندارند و مردگونه تصویر آن است نیز، اساس محورّیت زنان بنیاد یافته

ها و نقش زنان پرداخته به رویکرد فعالیّت نامه هم آثاری که اختصاصایاند. در ابومسلمشده
شده باشد تا کنون مورد عنایت واقع نشده است، امّا دربارۀ زندگی، سرگهشت، اعتقادات و 

های های انجام شده در زمینهحقیقمبارزات ابومسلم تحقیقاتی صورت گرفته است. تنها ت
 نامه در مقاالت زیر انجام گرفته است که عبارتند از: عیّاری و پهلوانی در ابومسلم
به موضوع مبارزات و « نامهاجتماعیات در ابومسلم»( در مقالۀ 1719)  محمّد جعفر قنواتی

 نامه،پرداخته است. های از آن در ابومسلمهای زنان و نمونهعیّاری
مجلّۀ مطالعات به نقش این زنان دالور در « پهلوان بانو» ( در مقالۀ 1713سجّاد آیدنلو ) 

 است. اشاراتی کرده ایرانی
نقد و بررسی کارکرد انواع » ( در مقالۀ1751سکینه عباسی و یداهلل جاللی پندری )
 مجلّۀ بوستان ادب در ضمن مقاله به نقش عیّاران در« قهرمانان در قصّۀ بلند عامیانۀ جنیدنامه

 اند.دانشگاه شیراز، توجّه کرده
داستان « های منثورعامیانهال و منفعل در داستانزنان فعّ»( در مقالۀ 1752)  بهادر باقری 

نامه، مختارنامه، سمک های عامیانۀ ابومسلمهای زنان را در داستانها و جنگجوییعیّاری
 ، شرح داده است.عامهو ادبیات دوفصلنامۀ فرهنگلّۀ نامه، در مجنامه، فیروزشاهعیّار، داراب

بررسی تطبیقی آیین عیّاری در ایران »( در مقالۀ 1757محمّدرضا ساکی و رضا کماسی ) 
مجلّۀ مطالعات ادبیات نامه در به ت ثیر آیین عیّاری در ابومسلم« گری در غربو شوالیه
 اند. ، هم نظرداشتهتطبیقی
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تحلیل روایی عیّاران و ارایۀ الگوی معنایی آن » ( در مقالۀ1757چنین کبری بهمنی )هم
شناسی، پرداخته نامه در فصلنامۀ روایتبه موضوع عیّاری در ابومسلم« نامهبراساس ابومسلم

 گنجد. است و مقاالتی از این دست که در این مجال نمی
 . ترورت و اهمّيت پژوهش9-3

چنین، شناخت ق مستقل در این موضوع است  همحقیدلیل انتخاب این پژوهش، نبودن ت
ها هایی از زندگی آنها ما را با گوشههای برجستۀ زنان در این گونه داستانبیشتر از نقش

های علوم اجتماعی، ها در حوزهسازد و احتماالی نتایج این گونه پژوهشدر گهشته آشنا می
 رشته ها مورد استفاده خواهد گرفت. شناسی و ... برای محقّقان این شناسی، مردمجامعه
 هاج پژوهش. پر ش9-8

بانو .زنان عیّار و پهلوان1دهد: این مقاله درپی آن است که با توّجه به ادبیات عامه نشان
. تا چه میزان عناصر)عیّاری و پهلوانی( این زنان 2اند؟ نامه داشتهچه جایگاهی در ابومسلم

های این زنان مت ثر . آیا جایگاه7ستان اثر داشته است؟ برد حوادث و ماجراهای دادر پیش
 از نقش و موقعیت زن در جامعۀ گهشتۀ ماست؟ 

 
 . بحث و برر ی 0

رسوسی یکی از ای است به روایت ابوطاهر طرطوسی یا طنامه، داستان بلند عامیانهابومسلم
بوده است، امّا دربارۀ  ترنامه چیره دستکه از دیگر راویان ابومسلم  .راویان سده ششم هر.

 جزئیات زندگی وی اطالّعات دقیقی در دسترس نیست. 
های ابومسلم و یارانش علیه توان آن را به مبارزات و قهرمانیدر این داستان که می

های سازنده و خلفای اموی و سرانجام مرگ ناجوانمردانه او خالصه کرد، زنان نقش
 وان آنا را چرخ پویایی داستان نامید. ای که می تبه گونه  اثرگهاری دارند

یش وارد داستان این زنان از طبقات و قشرهای مختلفی هستند که بر پایۀ کارایی خو
ور، زنان ساحره و جادوگر، دایگان، : زنان عادی کوچه و بازار، زنان پیشهشوند. از جملهمی

و میانجی هستند و گاه نیز کنیزکان و ... که گاه طبین و پرستار، راهنما و یاریگر، واسطه 
صورت مثالی از زنان ناپارسایند که در پیچاپیچ ماجراهای داستان چهرۀ اهریمنی خود را 

کنند. امّا از ن گره افکنی میدهند و با بدعهدی و خیانت در راه قهرمانان داستانشان می
بانوانی است هلوانپیشه و پهای زنان عیّارها و دالوریسارتهای اصلی این داستان جمایهبن

های دگرگون که نمودهای کهن اقوام ایرانی را به همراه دارند و احتماالی بازمانده اسطوره
 باشند. شده از دوران بسیار دور اقوام ایرانی می
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 . نقش زنان عيّار در ابومسلم نامم 0-9

از »ها اغلن نز طبقات اجتماعی ایران بودند. آای افتیان، طبقه عیّاران یا جوانمردان یا
مندی خاصی هطبقات پایین مردم بودند که تحصیل معارفی نداشتند، امّا همکاری و عالق

چنین عیّاران اصول و تشکیالت خاصی نیز (  هم194: 1712)کربن، « جود داشتبین آنان و
 داشتند.

 .9عفت  .4یاری درماندگان.7راستی  .2رازداری.1نه اصل اساسی در عیّاری عبارت بود از : 

 .5خواندگی . برادرخواندگی و خواهر1دوست دوست و دشمن دشمن بودن  .3نیازی . بی7فداکاری 

-: زبانباید در آن استاد باشد عبارت از کارهایی که عیّار»( و 47: 1759سوگند عیّاران )رضوی، 

)برومند، های مختلف و ...بازی، حیله و مکر، جاسوسی، دانستن زبان، پهلوانی، جنگجویی، جانآوری

1799: 713 .) 

های اجتماعی نقشی نامه، زنان عیّار در طبقات فرودین جامعه، در فعالیّتدر ابومسلم  
عنبرفروشی و  ،ها مطربی، زندانبانیرفّه دارند و اگرچه پیشه اکثر آنتر از زنان طبقات مفعال

شوند که ن معرّفی میل و یاور مردار، شجاع و مکمّها به عنوان زنان مدبّ... است، امّا آن
های شبانۀ آنان، یاری قهرمانان و پهلوانان، صاحن تمام هنرهای عیّاری نیز هستند. عیّاری

نامه به پیشه را در داستان ابومسلم.. مشارکت و حضور این زنان عیّارسفیری و خبررسانی و .
صیت زنانی توان در چهره و شخکند. روح جوانمردی و عیّاری را میوضوح قابل لمس می

افروز سمرقندی، اسماء زندانبان، گلستون، میمونه و ... یافت، که بی سعیده، مجلسچون: بی
ها گویی راه و رسم شبروی اند. آنهای عیّاری نمودهز صحنهنامه را سرشار اداستان ابومسلم

 اند. های ملّی ایران مایه گرفتههای رسمی افسانهو مبارزه را از سنّت
هایی دیده های عامیانه فارسی، سنّت عیّاری با اند  تفاوتر بعضی از داستانالبتّه د
آید های عیّاری به شمار میترین داستانکه یکی از قدیمی سمک عیّارشود. مثالی در  می

( در 293: 1)ج« افزونروز» وجود ده زن عیّار و ت ثیرگهاری چشمگیر برخی از آنان مانند: 
حضور گسترده آنان در عیّاری است، اگر چه در این داستان زنانی نیز  روند داستان، بیانگر

در لشکر کنند ولی نقش بسیار منفی دارد. این دسته بیشتر هستند که ادعای عیّاری می
( 150: 4ج«)کیشزرّین»هستند. زنانی چون « روزخفرّ» و « شاهخورشید»دشمنان و حریفان 

 اند. زه انتقام از سمک به جرگۀ عیّاری پیوسته( که به انگی434: 9ج « ) دختتاج»و 
» (، 144: 1الحیات)ج های عیننامۀ بیغمی حضور سه زن عیّار در داستان به نامیا در داراب

( که شگردهای عیّاری خود را انجام 457)همان: « الملکشفاء»( و 149)همان. « شریفه
خوریم که با می( بر173: 2)ج« تاجزرّین» دهند. در این داستان نیز به زن  عیّاری به ناممی
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نامۀ طرسوسی نیز گاه سازد. در دارابهای شوم خود را عملی میطرّاری و مکّاری نقشه
 کنند مانند: های داستان به شیوۀ عیّاران رفتار میشخصیت

های گوناگون عیّاری حلن از حیله ۀکه بارها برای تسخیر قلع 2روشنک / پوران دخت
نامه تنها یک بار از دختر خاقان چنین در داستان فیروزشاه(  هم29: 2یرد. )جگبهره می
رود و سیمای زنان عیّار در این اثر شود که به کمک مردان عیّار می( نام برده می749چین) 
 است. رنگ تصویر شدهکم
 نامم هاج تر يم  ده زنان عيّار در ابومسلم. ويژگی0-0

 ع(. دو تدار اهل بيت)0-0-9

ویژه اویند که محبّان اهل بیت)ع(، بهنامه، قهرمان اصلی ابومسلم و یاران در ابومسلم
آیند. از جملۀ باشند که همواره پیروز و سربلند از ماجراها بیرون میابوتراب ) موالعلی( می

در نامه آزادانه یاران و قهرمانان ابومسلم، زنان عیّاری هستند که در سرتاسر داستان ابومسلم
گردشند و همگی دوستدار و محّن اهل بیت)ع( هستند و این عشق و عالقه در وجود 

خورد و آنان این رشتۀ پیوند را عامل پیروزی در برابر خوارج ها به چشم میتک آنتک
 دانند. می

ابونصر شبرو چون تحّیر ایشان را بدید روی بدیشان آورد و گفت: ای جوانمردان، دل از این 

گویند و او از جمله دوستداران آل یاسین افروز سمرقندی میغ دارید که این را مجلسعورت فار

( و نیز 747-749، بی تا: 1)طرطوسی/ .است و دوست من است و در عیّاری و شبروی دستی تمام دارد

  ( و ... 114: 2)همان/

 ان و ... زن،  يرزن، عيّاره  هان، مادر مادران، پرد. دارندة صفاتی چون: نيک0-0-0

هر یک از این صفات به نحوی در وجود هر کدام از زنان عیّار در ابومسلم نامه وجود 
دارد و گویی عهدهبی ستّی تکلباز برزنی به نام بیها نقش اول را، دارد امّا در میان همۀ آن

شود و او همواره از ها حاضر میخویشکاری پریان در وجود اوست که ناگهان در بحران
زن، عورت گیرد و با صفاتی چون: نیکابومسلم و یارانش مورد تمجید قرار میسوی 

 شهباز، پردان و ... مورد خطاب است. 
بی ستّی تکلباز پُردان از برای خالصی یاران در آن ، بیاما از این جانن، مادر مادران» 
( و نیز )همان: 905: 2)همان/« یافتگونه دست نمیسیّار نادان مانده بود و به هیچسپاه 
 ( و ... 451، ) همان: (411
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 کوودة ابومسلم و ياران او . راهومايی0-0-3

یکی از اصلی ترین وظایف زنان عیّار این داستان، هدایت وراهنمایی ابومسلم و یارانش 
بی سعیده افروز سمرقندی، بیبی ستّی تکلباز، مجلسهاست. شیرزنانی چون: بیدر مخمصه

.. که با رهبری داهیانۀ خود زمینۀ پیروزی و رهایی از گرفتاری قهرمانان را فروش و .عنبر
 کردند. فراهم می
بی ستّی تکلباز گفت: یا امیر گویید؟ به کجا برویم؟ بیابومسلم گفت: این زمان چه می»

باید رفت که آب و علف بسیار است. ابومسلم گفت: نیک از این جا به کشمیهن می
 ( و ... 490: 4( ، )همان/71: 7(، )همان/441( و نیز )همان: 119 )همان:« گوییمی
 کوودة مردان عيّار . يارج0-0-8

ها در کسوت عیّاری مراتن اند. آنزنان عیّار در این داستان به وفور عقل و کیاست شهره
ری دادند. حتّی گاهی مردان عیّار را با راهنمایی خود یاخردمندی و دانایی خود را نشان می

تکلباز گفت:  بی ستّیابونصر شبرو گفت: ... هر قسمی تو بگویی ما پیروانیم. بی»کردند، می
(، 297( و نیز )همان: 297: 2)همان/« . هر چهار کس پی هم می رویمشویمما دو فرقه می

 ( و ... 401(، )همان: 403( ،) همان: 299)همان: 
  کردن ياران ابومسلم از بود و زندان. رها0-0-7

های خود با مکروحیله دشمنان در بند زمانی که یاران ابومسلم در جنگ و م موریت
شتافتند و با صدا به یاری آن میاین زنان عیّار بودند که با جامۀ عیّاری و کفش بی ،شدندمی

 گریختند. ها میها از مهلکهترفند و زیرکی، همراه با آن
باید کرد تا که حمید را از بند این بدبختان ستّی گفت: ای ابونصر، سبکتر حیلتی می»

 ( و ... 173( ، )همان : 71(، )همان : 21( و نیز ) همان: 445: 7)همان/» خالصی دهیم
 دادن د موان با تغيير قياآم . آريم0-0-6

ر بار برد اهدافشان چهره و لباس خود را نیز تغییر دهند و هگاه الزم بود عیّاران برای پیش
کسی ایشان را نشناسد و آن ها بتوانند مقصود خود را عملی  لباسی در آیند تابه شکل و 

های مختلف در سازند. زنان عیّار در این کار دستی تمام داشتند و خود را به صورت
 آوردند. از جمله: در هیئت فالگیران، بازرگانان، روستاییان و ... می
بی ستّی و به سیر درآمد، چنان که  پس روز دیگر، به صورت زن فالگیری عزم کرد بی»

(، 445(، )همان: 441( ، )همان: 414( و نیز ) همان : 412: 2همان/«) کسی او را ندانست
 ( و ... 449(، )همان: 479(، )همان: 21: 7)همان/
 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

273 

 . ا تفاده کردن از داروج بيهو ی ) بيهشانم، بيهوش دارو ( 0-0-5

عیّاران استفاده از بیهشانه بوده است و آنجا که  های  پر کاربردیکی از تدابیر و حیله
شده تا حریف از پای درآید. این هنر و ترفند جای مانده به کار گرفته میها ناچار میچاره

است. آنها این داروی مرموز را به انواع مختلف و گرفتهنیروی بدنی را در نزد زنان عیّار می
 بردند. در اوضاع متفاوت به کار می

بی ستّی برخاست و بر لن آب رفت و سبو را پر کرد و بیهوش دارو، بیست مثقال یب» 
( 271: 7( و نیز )همان/910: 2)همان/« درو ریخت... همه بخوردند و سر را به جای پا نهادند

 و ... 
 .کمود اآکوی  0-0-8

ی از آمده و البّته یککمند در عیّاری همواره جزء الینفک ابزار شن روی به شمار می
مانند مردان از این هنر نیک برخوردار  ،ترین هنرهای عّیاری بوده است و زنان عیّارمهم

رفتند و م موریت خود را ها و... باال میها، کاخها به وسیله کمند از کنگره قلعهبودند. آن
بستند و هم چنین در آوردگاه به وسیلۀ کمند دست جادوگران را می  دادندانجام می
 کردند. آن ها را خنثی می جادوی
الحال سعیده گفت: ای برادر کمند استوار کن تا من بروم. سعیده دست در کمند زد، فی»

 ( و ... 40( و نیز )همان : 241: 2)همان/ « در آن سوراخ رفت
 . نقم ) نقم( زنی، نقم بريدن0-0-1

زدن بوده است. نقنآمدند یکی از کارهایی که عیّاران باید به خوبی از عهده آن برمی
های توانستند از زیرزمین به خانه، قصر، قلعه و .. درآیند و نقشهوسیله می عیّاران به این

باید زد و آن آخر سعیده گفت: امشن نقم بر قلعه شمیران می»عیّاری خود را اجرا کنند. 
 ( و... 179: 7( و نیز )همان/217)همان:« دختر را خالص کردن

 بردن و ايل  بروج . همراه0-0-92

شبروی یکی از کارهای معمول عیّاران بوده است. زنان نیز مانند مردان عیّار شبروی 
بردند و از انجام این مهم نیز کردند و تمام اسباب و وسایل عیّاری را با خود همراه میمی
ی محرمانه هاها را در انجام م موریتبردن وسایل شبروی با عیّاران آن آمدند.خوبی برمیبه

 کرده است. یاری می
امیر سر توبره برگشاد و آن چه در باب عیّاری به کار آید در آن توبره دید. از جبّه سیاه » 
ها ماند. امیر دانست که میمونه چه بدینجبّه، قباچه، کارد، خنجر و ... و آنآستین و نیمتنگ
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(، )همان: 173: 7( ،)همان/ 43 ( و نیز )همان:41-43: 2)همان/« در شبروی دست تمام دارد
 ( و ... 414(، )همان: 271
 . خبرر انی،  فيرج0-0-99

شده مخفیانه و سّری انجام می ترین کارهای زنان عیّار که به صورت کامالیاز مهم
خبررسانی به دیگر عیّاران یا یاران ابومسلم بوده است و این نقش گاهی در طی ماجرا 

شدن یّار از کمک زنان دیگر برای عملیه است. گاهی نیز زنان عکرداهمیّت زیادی پیدا می
 این مقصود بهره می بردند.

است. با هفت عیّار به اینجا افزای مرا مکین خوشکام فرستادهسعیده گفت: ای روح»
اند، اکنون واقف باش که امشن تو را خواهند اند و مرا از برای پیدا کردن تو فرستادهآمده
 ( و ... 211: 2)همان/« برد
 ت و پاکداموی . عف0-0-90ّ

ها هرگز شرط عفاف هاست. آننامه، شرم و حیای آنترین ارج زنان عیّار در ابومسلممهم
ای از گهاشتند و همواره پایبند اصول اخالقی و پاکدامنی بودند و در هیچ صحنهرا فرونمی
 شود.شرمی از آنها دیده نمیداستان، بی

این زنان که در »شود وره و پاکدامن و ... یاد میصفاتی چون: مستاز این زنان با 
پیش از همه پاکدامنی را عزّت  ،بردندچهارچوب اصول به کارهای قهرمانی دست می

هزار مرد اکدامن و پرهیزکار چه در میان صدنهند و ایمان دارند که زن باید باستر بود و پمی
 (. 51: 1734مزداپور، « ) و چه در پس پرده

ابومسلم گفت : خدای عزّوجل مرا خالصی داد، امّا سبن این کدبانوی مستوره و » 
 ( و ... 795بی تا:  1طرطوسی/«) افروز سمرقندی بودخواهرم مجلس

 نامم بانوان و  وگاوران در ابومسلم. نقش پهلوان0-3

در این امر به  یابد و نقش مرداننبرد و مبارزۀ پهلوانان حماسی در شکل مردانه تبلور می
وضوح بارز و آشکار است، امّا این کار مهم مطمئنای بی ت ثیر از نقش زن وعملکرد فرعی 

ترین حوادث ترین کارکردهای اجتماعی عامل بزرگاست و زنان در فرعیآن نبوده
ر و دلیر حضوری چشمگیر های عامیانۀ فارسی، زنان جنگاواند و از دیرباز در داستانبوده
نامید و حداقل  (heroine) توان مضمون پهلوان بانو که این بن مایه داستانی را میند اداشته

آمیز زنان در پایگاه برتر و احترام تقدس .1سه دلیل عمده برای ظهور و تکرار آن برشمرد: 
. الگوگیری از 2مرحله کشاورزی از تاریخ تمّدن انسان ) عصر زن/مادرساالری(  

 بانوان اساطیری وانانه برخی بغهای جنگی و پهلویژگی
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ستیزانه برخی جوامع ) ر زن. اعتراض نمادین به نظام مردساالری و در پی آن تفک7ّ
 (. 11: 1713آیدنلو، 

بانوان شاهنامه، شاهکار توان در وجود دالوربانو را مینالبتّه بارزترین مصدا  پهلوا
پهلوان و جنگجو ریم که بسیار جست. در شاهنامه به دو، زن بر می خو ،جاوید فردوسی
کند و که با لباس مردانه با سهراب زورآزمایی می ،آفرید، دختر گژدهمهستند. گرد

کند و در این که در برابر خسروپرویز هنرنمایی می ،، خواهر بهرام چوبینگردیه) گردیک(
های نظومهچنین در مۀ سپهساالری نیز می رسد و هممیان گردیه، عالوه بر جنگاوری به مرتب

های فردی است از قهرمانیبهۀ حماسی منحصرنامه که منظومگشسنرو شاهنامه چون: بانوپی
های عامیانۀ ها در برخی از داستانبانو گشسن دختر رستم. که  البتّه، اعمال سلحشورانه آن

 فارسی نیز بازتاب پیدا کرده است. 
رسد امّا در بنیاد ابتدایی به نظر می ها نقش زنان در ظاهر یکسویه واگرچه در این داستان

ها دارای ت ثیرگهاری عمیقی در پیدایش رویدادهای داستان بوده و حرکات و اعمال آن
 جنبان حوداث مهم بوده است. سلسله

نامه مربوط به مبارزات و جنگاوری های ابومسلم قسمت اعظمی از داستان عامیانۀ ابومسلم
خاندان پیامبر)ص( است که این مهم عالوه بر مردان جنگجو و یاران فداکار او با دشمنان 

به زنان دالور و پهلوان بانو نیز اختصاص یافته که در میدان نبرد چون شیر ژیان 
که همگان بر نمودند، تاآنجاردان مبارز تیره و تار میخروشیدند و عالم را در چشم ممی

ودن خصوصیات زنانه اهل رزم و ایثار بها در ضمن داراگهاشتند. آنشجاعت آنان صحّه می
ترین ارز و ارج این زنان، شائبه نیز اشتهار داشتند. بزرگهم بودند و به نیکی و عشق بی

اند در که توانستهاند  چراای که قابل ستایشنگندهو ج 4هاست  زنان گردنیرومند بودن آن
 نیروی تنی خود را به همپایگی مردان پهلوان برسانند. 

ها از دیگران آن ۀها و خصوصیاتی هستند که به وسیله پهلوانان دارای ویژگیالبتّ
 شوند. بازشناخته می
داشتن زور و  ها عبارتند از: تنومندی و داشتن اندامی درشت و با هیبت،این ویژگی
، برخورداری از خردمندی و دانش، وفاداری به کشور و سپاهیان، العادهتوانایی فو 
 ( 112: 1714عت، داشتن سالح مخصوص پهلوانان و ... ) داوود آبادی ، دالوری و شجا
صفات پهلوانی برخودار بودند، بانوان تمام عیّار این داستان از این خصوصیات و که پهلوان

 زنان چون: رشیده، روح افزا و ... شیر
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دهند که تا زمانی در میدان مردان جوالن می»نامه، امّا همین زنان جنگاور در ابومسلم
( و بعد از ازدواج 141،بی تا : 1)طرطوسی/« اندهمسری نگزیده و در اختیار کسی در نیامده

شود. جنگاورانی چون: رشیده، جمیله، عهرا، زن جنگجو در پس خانه محو می ۀچهر
 افزا و ... زبیده، روح

 نامم بانوان و  وگاوران در ابومسلم ده پهلوانهاج تر يم. ويژگی0-3-9

 . آغازگرنبرد0-3-9-9 

های اصلی داستان ابومسلم نامه نبرد زنان دالور و سترگی است که با مایهیکی از درون
ها آوردند و در جنگ جایاعمال دالورانه و جنگجویانۀ خویش مردان نامی را به ستوه می

ن داستا( prologue)آغازگر نبرد و مبارزه بودند. در جنیدنامه، پیش درآمد یا پرولوگ 
 آمده:

رشیده اولین زن جنگاور و دلیر این داستان است و آنجاکه هیچ مبارزی وارد میدان 
اول کسی که اراده میدان نمود رشیده بود ... »طلبد.، مبارز میشود عزم میدان کردهنمی
 ( و ... 222همان: 0( و نیز 251: 1)همان/« کس در برابر او نیامد از وی ترسیده بودندهیچ
 عشق در ميدان مبارزه  .0-3-9-0

های ایران و غیر ایرانی است و وقایع بسیاری به های اصلی داستانمایهعشق یکی از بن  
خوردن عشق در ها زنان هستند و رقمیان اصلی آنشوند که بانسبن عشق برانگیخته می

ای است که عشق سهراب به گردآفرید بهترین نمونه .حدیثی دلکش دارد ،میدان مبارزه
هایی از آن دیده نامه نمونهعامه نیز انعکاس یافته است و در داستان ابومسلمبعدها در ادب

بانوان این داستان عالوه بر قدرتمندی بدون استثناء زیبا هم هستند و که پهلوان  چراشودمی
ترین ویژگی پهلوان مهم»دهد  بنابراین ها دادسخن میپرداز در وصف زیبایی آنداستان
 (. 11: 1713)آیدنلو، « ان برخورداری توأمان زیبایی و دالوری استبانو

نمونۀ بارز آن عهرا دختر ابراهیم خزیمه )از سرداران نصرسیّار( است و با افتادن کاله 
 شود. خود از سر او بهرام کردلوکری نرد عشق می بازد و تسلیم او می

، آن خواست. بهرام کردلوکری در میدان رفت... مبارز پوشی در میدان آمد و پیاده شدجوان مرّصع

اش )کاله خود( بند شده، خود از جوان اسن بهرام را کشت و او پیاده شد، تیغ کشید... ناگاه بند دبلقه

. الحال عاشق گردیددختری دید در غایت زیبایی، فی ،سرش جدا شد. بهرام نگاه کرد

 ( و ...97: (، )همان71:7( و نیز ) همان/724،بی تا: 2طرطوسی/)
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 . مهارت در  مشيرزنی و تيراندازج 0-3-9-3

ها در رهای رزمی است و آناز بهترین صفات برجستۀ این پهلوان بانوان آموختن هن
دادند که پهلوانان نامی نیز یارای بردن این هنرها چنان مهارتی از خود نشان میکاربه

اندازی و ... تنها شیرزنی ، تیراندازی، ناو ایستادن در برابر آنان را نداشتند. مهارت در شم
 است. آوری آنان بودهنمونه هایی از رزم

انداخت و به هر تیری تاخت و تیر به جانن خوارج میجمیله بر هر طرف مرکن می»
(، )همان 222: 1( ، )همان/117( و نیز )همان : 119: 7)همان/« آوردخوارج را از پای در می

 ( و ... 195: 7(، )همان/724: 2/
 . کشتی گيران تمام عيار 0-3-9-8

گرفتن در میدان مبارزه بوده است. یکی از ویژگی های بارز جنگجویان در گهشته کشتی
گرفتند و حتّی زنان جنگجو در این داستان با رعایت اصول و فنون با پهلوانان کشتی می

 ی باالی سر خود نگه دارند. ها را برای مدّتآن ،قادر بودند با تکیه بر زور بدنی خود
گیر دوید، تا آن رشیده میان را محکم ببست و دامن را به کمر زد و سوی آن کشتی»
گیر دست بر هم زد که رشیده دست دراز کرد و او را از زمین درربود و مانند کشتی

همان ( و نیز )254: 1)همان/« گاه بر زمین نهادها باالی سر نگاه داشت آنگنجشکی تا مدّت
 ( و ... 734: 
 .کشودة ديوان و  يران 0-3-9-7

خورد و تر در قسمت جنیدنامه به چشم میمبارزه با دیوان تنومند و شیران سهمنا  بیش
 گردد. رنگ و یا به کلی محو مینامه این موضوع کمهای دیگر ابومسلمدر قسمت
یغ را چنان بر زیر بغل شیر دیگری روی به رشیده نهاد، رشیده از مرکن فرود آمد. ت» 

 ( و ... 251( و نیز )همان: 711)همان: « شیر زد که به دو نیمه شد
 .  وارکاران چاالک 0-3-9-6

بانوان این داستان سوارکارانی چست و چاالکی بودند که از سوارکاری، لعن و پهلوان
 شدند. جوالن و سپهداری آنها مردان مبارز حیران می

به میدان آمد ... گفتند  ن قیامت .... پاشنه بر مرکن زد وجمیله، آن دوست خاتو»
خارجیان که هرگز سوار بدین چاالکی در لشکر ابومسلم نبوده است، امّا از کجا این بالی 

 ( و ... 222:  1( و نیز )همان/191: 7)همان/« دیگر پیدا شد
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 . وانمردج در ميدان مبارزه 0-3-9-5

، فرقی های اخالقی و جوانمردیپایه منش است و بر جوانمردی صفتی فراتر از جنسیت
میان مرد و زن نیست. ابومسلم خراسانی خود سر همه جوانمردان بوده است و مطمئنای 

ای از روح بلند جوانمردی و آزادگی در یاران و نزدیکان او وجود داشته است. مردان جلوه
 اند. مباهات و احترام بوده ۀای که مایو زنان آزاده

رشیده  از سینه او )سلطان منصور( برخاست و گفت: این نوبت تو را آزاد کردم، سلطان » 
 ( و ... 255)همان: « منصور از جوانمردی او عجن بماند

 خوانی در ميدان مبارزه . ر ز0-3-9-8

ایستادند و با صدای بلند برای حریف خود معمول در مقابل هم می ۀپهلوانان در این شیو
 کشیدند. العاده خود را به رخ آنها میندند و جنگاوری و نیروی خار خوارجز می

توان غرور گوینده و اطمینان او را ، در رجزخوانی از یک سو میشناختیاز دیدگاه روان
نظر داشت و از سوی دیگر دلهره و ترس پنهانی گوینده از  دادن حریف مدّاز شکست
این  نماندرجزخوانی را پوششی برای پنهانخوردن در ورای سخنان او دریافت و شکست

 (. 1719:2ترس دانست) فالح، 
ار از پس زبیده به پیش او را راند و بانگ بر وی زد و گفت : ای شوخ حرامزاده دشخو»

! همین ساعت به کشتن تو دل شیروانشاه را خسته بکنم و جان ایچه این همه شور انگیخته
 ( و ... 491: 7ن/ هما« ) پلید تو را به دوزخ فرستم 

 کردند . زنان  وگجويی کم عيّارج نيز می0-7-0-1

جنگاوری و عیّاری دو هنر جداگانه است ولی در ضمن عیّار نباید که از فنون جنگ »
خوریم که هم ( در این داستان به زنانی بر می293: 1799)برومند ، « بهره باشداطالّع و بیبی

کنند. زنانی هنگام همراه دیگر زنان عیّاری و شبروی مینپهلوان میدان رزم هستند و هم ش
 چون : روح افزا، میمونه خاتون و زبیده و ... 

مرد، منم کنیز تو میمونه .... در آن زمان که تو از برابر قصر امیر اصفاهان گفت: ای شیر» 
 « امبریدم اینک سر او که از تنه جدا کردهگهشتی من در زیر آستانه قصر سر می

 (  و ...271( و نیز )همان: 41،بی تا: 2)طرطوسی/
 . تغيير قياآة زنان  وگجو در ميدان مبارزه 0-3-9-92

کردند و به نامه عیّاری نیز میچنان که گهشت برخی از زنان جنگجو در داستان ابومسلم  
ر قیافه بودن تغییها گاهی برای ناشناسو شگردهای عیّاری آگاه بودند. آنها خوبی از حیله
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سل خود را به شکل پیرمرد چنان که زبیده دختر سال ،دادند و به میدان می رفتندمی
 دارد. میزمانی که پدرش پرده از راز او برکند تا پوشی درآورده و مبارزه میپوستین
نگران نباید بود که آن سالسل جریده ... سر در گوش امیر عرب نهاد و گفت: امیر را دل»

 (. 493( ، )همان:425( و نیز) همان: 473: 7)همان /« ده بودپیر جنگ زبی
 .  وگجويی معشوق 0-3-9-99

چون مردان جنگجو از  ۀ نبرد آمده،معشوقان در این داستان در کنار عاشقان خود به صحن
 ها دفاع می کنند. آن

جان داستان ار پیشه بر اوج هیزنان جنگجو در اساطیر و افسانه ها در کنار مردان جنگجو و عیّ

گرفته از آثار حماسی و مایه نشئتان هستند. این بنافزایند. یک جلوه این جنگجویان معشوقمی

 (117: 1757فردوسی است.)ذوالفقاری،  ۀآفرید با سهراب در شاهنامبخصوص نبرد گرد

جمیله دختر نصر سیّار، از سرداران مروانی بود که با دیدن امیرحسن پسر سید قحطبه، )از 
شود. پس از مدّتی شود. امیرحسن نیز از عشق او ناالن میداران ابومسلم( عاشق او میسر

رود و برای دفاع از امیرحسن حتّی از جنگ با برادرش تمیم نیز جمیله نزد سپاه ابومسلم می
 نمی گهرد. 

کند. پس نصر سیّار پس داغولی گفت: جمیله است که از عشق حسن این کارها می» 
 (. 195، بی تا: 1)طرطوسی/« خشم گرفتهمچون خو  

 
 گيرج . نتيجم3

 :دستاوردهای این پژوهش عبارت از
گیری ورزی و توان تصمیم. تصویر زنان در آثار کالسیک فارسی، پیوسته فاقد اندیشه1 

 شود. های عامیانه کمتر چنین تصویری دیده میاست ولی در داستان
ای زن در ادبیات فارسی های کلیشهنامه با نقشسلم. نقش زنان در داستان عامیانه ابوم2

های )معشوقه، کنیز، جادوگر، فتانه، نابالغ و ...( متفاوت است و زنان در این داستان با نقش
 اند. ها و قراردادهای اجتماعی عصر خود عصیان کردهال و پویای خویش علیه سنّتفعّ
وران پدرساالری است، امّا زنان ت ثیر . اگرچه فضای حاکم در داستان بیشتر نشانگر د7
 ای در روند تشکیل حوادث دارند. عمده
دهند که هوّیت ای چون: جنگاوری، عیّاری و ... نشان میهای ارزندهها با نقش. آن4

 کند. زنان در این داستان تنها در نقش همسری و مادری نمود پیدا نمی
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دی و وفاداری به اصالت نژادی خود بوده و در بانو دارای ارزشمن. زنان عیّار و پهلوان9
 کنند. پای مردان پهلوان و عیّار مبارزه و دالوری میدوستی پابهپایداری و وطن

 ها به صفاتی چون: عفت، پا  دامنی، جوانمردی و ...  مشهورند. . آن7
ال در تر زنان و در این داستان از انفعال خارج شده و به عنصر فعّ. به طورکلی، بیش3

 اند. های اجتماعی تبدیل شدهموقعیت
 کند. های عیّاری هر دو با هم نمود پیدا میاین داستان، همسرداری و مسئولیت . در1
. گروهی از زنان جنگجو و پهلوان این داستان پس از ازدواج در پس خانه محو 5
  مانند.مبارزه باقی می ۀشوند و تعداد کمی از آنها همچنان در صحنمی
 ترین موضوعات این اثر است. توان گفت: در مجموع زن یکی از محوری. می10
 

 ياددا ت ها 
ترین نقطه در راه عبور میان دو کوه و گدار و گردنه تقریبای به یک ارتفاع. در لغت به معنی ممر، کم1

 (. 27معنی هستند)ن.  : باستانی پاریزی:

نهد و با این آراید و نام بهرام بر خود میبه شکل مردان میدخت برای فتح قلعۀ حلن، خود را .پوران2

 به درون قلعه راه یابد.  شودکار، موفّق می

آخرین خلیفه اموی( هستند ( لشکریان مروان )نامه منظور از خوارج )خارجی ها. در تمام کتاب ابومسلم7

 ( . 57) ن. : طرطوسی :

 . پهلوان، دلیر، شجاع. 4

 

 کتابوامم
 .دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی .مجلّة مطالعات ايرانی«. پهلوان بانو(. » 1713و، سجّاد.)آیدنل -

 .24-11. شمارۀ سیزدهم، ص:  دانشگاه شهید باهنر کرمان

. با مقدّمه و تصحیح ناتل خانلری.  مک عيّارارجانی، فرامرز خداداد بن عبداهلل الکتاب.)بی تا(  -

 :آگاه.  . چاپ هفتم. تهران(1777جلد) 9

 . چاپ سوم . تهران: علم. گرار زن از گدار تاريخ(. 1715ابراهیم. )باستانی پاریزی، محمّد -

 . 270-297. شمارۀ چهل و سوم، ص: نشرية گوهر«. زنان عیّار(. » 1799برومند، مهردخت.) -

(. چاپ  1711با مقدّمه و تصحیح ذبیح اهلل صفا. دو جلد )  نامم.داراببیغمی، محّمد.)بی تا(.  -

 دوم . تهران: علمی و فرهنگی. 
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به کوشش ایرج افشار و مهران  نامم.نامم دنبالة دارابآيروز اه (.1711بیغمی، محّمد. ) -

 چاپ اول. تهران: چشمه.  .افشاری

بم زير مقوعم: برر ی  ايگاه زن ايرانی از قرن اول هجرج تا (. 1737حجازی، بنفشه. ) -

 ران: علم. چاپ اول. ته ع ر صفوج.

مجلّة  «توسح پهلوانان -حریفان -پنهان کردن نام از دیگران(. »1714داوودآبادی، محّمدعلی.) -

 .154-111، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارا . شماره سوم، صدزبان و ادبيات آار ی

« های عامهمعشوقان جنگجو در منظومه های عاشقانه و افسانه(. »1757ذوالفقاری، حسن.) -

، دانشگاه تربیت معلم. دورۀ بیست و دوم. شمارۀ بیست و دوم، وامة زبان و ادبيات آار یآ ل

 .119-51صد  

 چاپ دوم. تهران: اطالعات.  تاريخ و آرهو   وانمردج.(. 1759رضوی، سید مسعود.) -

 . چاپ دوم. تهران: سروش.  وا ی خانوادهاج بر  امعممقدّمم(. 1739ساروخانی، باقر.) -

 چاپ ششم. تهران: مرکز .  . يماج زن در آرهو  ايران( . 1750اری، جالل. )ستّ -

(. چاپ 1710به اهتمام حسین اسماعیلی. چهار جلد.). ناممابومسلم طرطوسی، ابوطاهر.)بی تا( . -

 اول. تهران: معین، قطره، انجمن ایران شناسی فرانسه.

. چاپ اول .تهران: بنگاه (جلد2)هلل صفا. تصحیح ذبیح اناممداراب. (1747طرطوسی، ابوطاهر) -

 ترجمه و نشر کتاب. 

 ترجمۀ احسان نراقی. چاپ اول. تهران: سخن.  .آيين  وانمردج(. 1712کربن، هانری.)-

. چاپ اول. روايتی ديگر از دا تان دليلة محتالم و مکر زنان( . 1734مزداپور، کتایون. ) -

 تهران: روشنگران 





 

Journal of Iranian Studies 
Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 18, No. 35, Summer 2019 

 

A Review on the Content of Khosro Nama  

 
                                                                                   Sara Gerami1 

                                                                                       Dr. ZarrintajVaredi2 

 

1. Introduction  

   Khosro Nama is one of the outstanding lyrical works in Persian 

literature. This poem portrays the romance of Gol o Hormuz and the 

related events. This literary work is composed in the form of 

“Masnavi” (couplet poem) and it is created in prosodic rhythm 

“mafā`ilunmafā`ilunfā`ilun”(coded: U---U---U--)with nearly “8000” 

lines versed in eloquent, pellucid and explicit language. 

Considering the published copiesof the work, two copies are 

reviewed: 1- The copy revised by Ahmad SoheiliKhansari which 

contains an introduction on Attar and his works. In the introduction, 

Khansariascribed the work to Attar by several reasons. Besides, he 

wroteabout Ibn Al-rabib (Mamdooh, the poet) and a summary of the 

story. 2- The copy by FarshidEghbal with a brief preface. In the 

preface of the book, he wrote about Attar Neyshaburiand a summary 

of the story. 
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2. Methodology 

The research methodology is descriptive-analytical and it wasdone in 

three steps. In the first step, the researcher precisely studiedKhosro 

Nama poem and identified the required data of the research among the 

verses of the couplet-poem.  In the second step, with respect to the 

data collected in the first step, the researcher reviewed and analyzed 

the content of the verses. In this step, the researcher classified and 

analyzed the verses based on the content. In the third step, the 

researcher studied the sources attributingthe work to or not to Attar 

and proved or denied attributing the book to Attar based on the quoted 

reasons and evidence.In this step, the researcher merely gathered their 

views and ultimatelycited his view according to their statements. 

 

3 Discussion 

Before we discuss the content of the book, it is necessary to introduce 

the poet due to the different opinions about him. Since time ago, a 

work has been attributed to a poet and after a while, the researchers 

confirmed or denied its attribution with reasons and evidence. Khosro 

Nama is one of the works which there is uncertainty in attributing to 

Attar. Some masters such as Foroozanfar, SoheiliKhansari, Ritter, 

Nafisi, RezagholikhanHedayat and Saffa confirm the attribution of the 

book to Attar Neyshabooriwith certain and other masters such as 

Shafieekadkani, Zarrinkoob, Nahvi, Ezzatiparvar and Pournamdarian 

denied the attribution of the book by presenting reasons and evidence. 

Shafieekadkani’s reasonsabout the book includes the two internal 

reasons (contradiction, stylistics, history of Sufism) and external 

reasons (typology) each of which particularly points that Khosro 

Nama is not attributed to Attar and the book belongs to the ninth 

century. (N.K: Attar, 35: 2000). Meanwhile, Nahvi discussed in a 

paper about AbolfazlSa’ddinIbnAl-Rabib, the eulogicpoet and 

provided evidence that Khosro Nama was written by Abu Abdollah 

Muhammad Mianji in the sixth century. (Nahvi, 80-89: 2000) 
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With respect to the providedreasons and evidence, it is concluded that 

this work is not attributed to AttarNeyshaboori.Notably, with respect 

toNahvi’spaperbased on eulogy by Ibn Al-Rabib and some of the 

verses of Khosro Nama in Shiraz Nama by Zarkoob, Nahvi’s 

statement about the attribution of Khosro Nama to Abu 

AbdollahMianji (Miane’i) is true.Additionally, based on the stylistic, 

theosophical and typological reasons by Shafieekadkaniattempting to 

prove that Khosro Nama was written in the ninth century, in author’s 

point of view, it can be said thatKhosro Nama was composed by 

Mianji and later, an unknown person completed and expanded the 

book in the ninth century. Of course, it may be asked that if the 

couplet poemwas not attributed to Attar, why had all attar’s works 

been listed in the preface of the book? This might be the answer 

thatAttar was at the height of his fame at that time and peoplepaid 

special attention to him and this way, the poet wanted people to 

remember and read his work over time.  

In reviewing and analyzing the content of Khosro Nama, the poet first 

commended and praised the Lord and then glorified the Prophet, and 

complimented the Rashid Caliphs (Abu Bakr, Omar, Uthman, and 

Imam Ali), admired the Imams (Imam Hasan (pbuh) Imam Hussein 

(pbuh), Imam Bohanifa, Imam Shafi'i) as well as 

KhajehSaadoddinAbolfazl. After discussing the situation surrounding 

thebook, he writes the romantic poems full of new incidents and 

events. Of course, it is noteworthy that in the introduction of the book, 

the poet refers to the issues such as unity, and occasionallythroughout 

the story,he comments onthe absence, presence, ascetic, and seclusion 

of worldly attachments, etc.  In other words, the poet willingly 

attempted to incorporate mystical terms and concepts in the 

book.However, it should be said that Khosro Nama is a romantic 

couplet poem with some mystical arrays. In general, the content of 

Khosro Nama is divided into three categories: 

A. Tenets of faith: This section includes topics such as God, 

poet’s religion, fatalism and death. In the divine sect,in addition to the 

topic of the Creation (the creation of the worldin six days) and the 
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human inability to knowGod and the truth of the Existence, the poet 

deals with mystical topics such as the unity of existence, monotheism, 

annihilation in God, and the existence in God, presence and absence. 

Regarding the religion of the poet, it can be said that he is Shāfī'i 

because he praises Shāfīī and Abu Hanifa and in regard to verbal point 

of view, and belief in determinism and fatalism, he followed the 

religion of the Ash'arites. Also, the poet's belief in fatalism and death 

has a special placein the context of the work; inasmuch as the poet 

explicitly or vaguely induces the divine fate overwhelming human 

free willin the text and accordingly, he calls for human’s surrendering 

and satisfyingwithhis fate and divine predestination, and with 

attention to the fact that he emphasizes on the death and the life of the 

soul after death, he encourages the man to do good for final 

Judgement. 

B. Ethical percepts: Ethical perceptsinvolve topics such as the 

denunciation of the world, the law of action and reaction, trickery, 

greed, lies and envy. In condemning the world, the poet encourages 

humans to abandon the world and its belongings whileproviding 

reasons and evidence such as the treacheries and fickleness of the 

world, and its futility. It is noteworthy thatin the discussion ofthe 

ethical percepts, the denunciation of the world has the highest 

frequency. In addition to condemning the world, the poet prevents 

human from lying, deceiving, envying and coveting for the reason of 

its bad consequences, and throughout the story, based on the fact that 

every action has a reaction and human gets caught in the 

consequences of his evil deeds, he calls mankind to avoid evil and 

encourage them to do good deeds. 

C. Love:In terms of content, love and its related events in Khosro 

Nama poem are in center and axis,and other themes such as ethical 

percepts and tenets of faith serve love and its related events. In this 

section, the poet addresses topics such as love, lover and his state of 

mind, the contradiction between love and wisdom. The poet, in the 

discussion of love, puts a special emphasis on its burning and 

unbreakable status, the combination of love,impatience and insanity. 
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The lover and his temperament are also repeated in the 

poem;inasmuch as love transforms the lover’s feelings; the lover is 

crushing in grief, anguish and distress when being apart, and he is in 

the joy of happiness when joining. In addition, the poet praises the 

wisdom with different featuressuch as being a leader and 

guide;nevertheless, the leadership and guidance of wisdom lasts until 

love has not overcome the man. To put another way, after love 

overwhelms the man, the wisdom growsunable and impotent, and 

wisdom and lovedo not unitebut contradictone another. 

 

4. Conclusion 

About the author of Khosro Nama, it is noteworthy that in his paper "Who is 

the book of Khosro Nama (Gol and Hurmoz) by?",Akbar Nahvi attributes 

the work to Abu Abdullah Mianji (Miane’i) in the sixth century.Butbased on 

the stylistic featuresand the mentioned stylistic reasons and 

evidence,MohammadrezaShafieekadkaniconcludes that the bookbelongs to 

the ninth century. In the author’s view, with respect to the reasons and 

evidence brought forth in the research, the Khosro Nama poem does not 

attribute to Attar, and it originally belongs to Abu Abdullah Mianji, and it 

seems thatwith respect to the stylistic features in the ninth century and the 

stylistic features of the work), an anonymous person expanded it in the 9th 

century. 

This work is a romantic poem in contentwhere the mystical terms and 

concepts have also been used. In the introduction, the mystical issues are 

mostlyderivedfrom the premise of the unity of existence of Ibn al-Arabi; Of 

course, the mystical issues are rarely found throughout the story. 

And the beliefs of the poet (about God, the religion of the poet, fatalism, 

etc.) and the ethical percepts and the element of love are read in the 

mentioned work. Fatalism is one of the most important beliefs that the poet 

tries to refer to throughout the story in various approaches (directly or 

indirectly) and encourage the reader to condemn and surrender to divine 

predestination. 

In the discussion of the ethical percepts, the poet attempts to prevent the 

readers directly or indirectly from doing bad deeds and to encourage themto 

do good deeds. "Condemning the world and getting rid of worldly 

attachments" is of the most important ethical precepts that the poet explains 
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in various ways. It isnoteworthy that in the ethical percepts, the poet 

employs the "deceitfulness and trickery of individuals" in the concept of 

"seeking remedy and devise", and sometimes, he admires it indirectly. 

In Khosro Nama poem, love and the related issues are the most outstanding 

topic that includes the issues such as being apart and joining; in other words, 

it can be said that love is the intellectual axis and centerpiece of the poet that 

has included other topics and contents inside. In this couplet poem, the grief 

and sighcaused by getting apart is more than thrill of joining; Notably, 

sometimes, there is happiness in separation resulted from hope for the 

revelation. The most used topic in love is "the burning of love and love as 

pain," which repeats the grief of separation. 

Another key point in the discussion of love is "the conflict of love and 

wisdom", where love dominates and overwhelms the wisdom; in other 

words, wisdom is incapacitated before love; Also, "wisdom" in Khosro 

Nama poem is incapacitated by "love" and " knowing the essence of the 

Almighty” and it is condemned. However, in some cases such as being a 

guide and the power of recognizing good from evil, the contradiction 

between wisdom and lust... has been praised. 

 

Keywords: Attar, Khosro Nama, Content, Love, Sufism. 
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 مرورج بر مضامين خسرونامم
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 چکيده

ترین آثار غنایی در ادب فارسی، منظومۀ خسرونامه است. این منظومه، داستان یکی از برجسته  
کشد. دربارۀ انتساب این اثر به عطار عشق گل و هرمز و رویدادهای مربوط به آن را به تصویر می

این اثر صورت نگرفته  نظرهای متفاوتی وجود دارد، همچنین تاکنون پژوهشی دربارۀ محتوای
این پژوهش ابتدا به صورت مختصر، با در نظرگرفتن ادلۀ اساتید دربارۀ سرایندۀ  است  بنابراین در

شده و سپس کتاب مهکور از منظر محتوایی در  اثر به اثبات یا رد انتساب آن به عطار پرداخته
ست. شیوۀ این پژوهش به احوزۀ بحث اعتقادی، مواعظ اخالقی، عشق مورد بررسی قرار گرفته

بندی و مورد های محتوایی آن طبقهروش اسنادی است که با مطالعۀ ابیات و استخراج آنان، ویژگی
ای عاشقانه است تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که خسرونامه منظومه

 نیز در آن آمده است.و عشق مرکز و محور اندیشۀ شاعر است که گاهی اصطالحات عرفانی 
 

 عطار، خسرونامه، محتوا، عشق، عرفان.: هاج کليدجواژه
 
 
 
 
 

                                                           

 03/05/1753 :مقاله نهایی پهیرش تاریخ               21/01/1753: مقاله دریافت تاریخ 
 gerami_sara@yahoo.com                 :ۀ مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران.ی دانشگاه  يرازکار وا ی ار د زبان و ادبيات آار  .9

 ، ايران.رازي  دانشگاه یآار  اتيادب و زبان بخش اريدانش. 0
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 مممقدّ. 9
ای مهجور منظومۀ خسرونامه، جزء شاهکارهای ادب فارسی و در عین حال منظومه 

 سروده «فعولن مفاعیلن مفاعیلن» وزن عروضی و در «مثنوی» است. این اثر ادبی در قالن
وا و ساده به نظم کشیده شده است  بیت به زبانی فصیح و شی «1000»به  نزدیک و است شده

 همچنین این اثر به لحا  محتوایی، ترکیبی از عشق و عرفان است. 
 احمد که اینسخه .1: کرد اشاره توانمی نسخه دو به اثر این چاپی هاینسخه دربارۀ
 آثارش و عطار دربارۀ ایمهمقدّ نسخه، این. استکرده تصحیح را آن خوانساریسهیلی

بودن این اثر به عطار دالیل و قرائنی قمه خوانساری برای اثبات متعلّدارد. در این مقدّ
 را داستان از ایخالصه و( شاعر ممدوح) الربینابن دربارۀ مطالبی آورد. عالوه بر آن،می
 در. است نوشته مختصری مقدمۀ آن بر اقبال فرشید که است اینسخه .2. است کرده ذکر
 از پس و است شده داده توضیح نیشابوری عطار دربارۀ خالصه صورتبه نسخه، این مقدمۀ
 . است شده آورده داستان از ایخالصه آن
 .  رح و بيان مسئلم9-9

خسرونامه از آثار مهجور و منسوب به عطار که محورهای محتوایی آن، محورهای 
 حیله، و مکر دروغ،) ...( و مواعظ اخالقیاعتقادی )خدا، مههن، تقدیرگرایی، خرافات و

هستندکه  ...( و هجر عاشق، عشق، و عقل تضاد عشق، بودنسوزنده) و عشق ...( و حسد
هنرمندانه و خالقانه در ابیات گوناگون آورده ای هشیواین محورها را به خسرونامه، ۀسرایند
های اصلی زیر ه پرسشتوصیفی سعی دارد تا ب -ای تحلیلی این پژوهش به شیوهاست. 

 پاسخ دهد: 

 های محتوایی این اثر ادبی چیست؟ آیا این اثر متعلق به عطار است؟ ویژگی
توصیفی ابتدا کتن و  -تحلیلی  ۀها با استفاده از شیوبرای یافتن جواب این پرسش

انتساب یا عدم انتساب این منظومه مورد بررسی قرار گرفته و سپس  ۀمقاالت مختلف دربار
ه .ش( اساس کار قرار داده و با بررسی و  1714تاب خسرونامه را با مقدمه فرشید اقبال )ک

 ایم. واکاوی اثر به بحث در مورد محتوای آن پرداخته
 . پيشيوة پژوهش9-0

 منظور به خسرونامه مثنوی سبکی بررسی تمحوریّ با متعددی هایپژوهش هرچند
 این از یکهیچ اما ،استگرفته صورت یشابورین عطار به اثر این انتساب عدم یا انتساب
 از اند.نپرداخته اثر این محتوایی هایویژگی بررسی به مستقیم و مستقل طوربه تحقیقات

 زیر موارد به توانمی است، شده انجام خسرونامه بررسی خصوص در که هاییمیان پژوهش
  کرد. اشاره
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 عشق و زیبایی شهود چون مختلفی هایموضوع با را مقاله هفت( 1734) پورنامداریان
 سینا، ابن عرفانی هایرساله و عطار خویش، با دیدار تجربه و عطار جبرئیل، و سیمرغ الهی،
 به عطار پردازیداستان به نگاهی عطار، نظرگاه از فلسفه و عقل عطار، غزل یک در سیری
 ضمن ارائۀ «خویش اب دیدار ۀتجرب و عطار» مقاله در وی. است کرده منتشر کتاب صورت
 نبودنقمتعلّ و خسرونامه کتاب ۀدربار نیز مختصری صورت به ها،آن ترتین و عطار آثار
 . آوردمی میان به سخن عطار به آن

 چون قرائنی و دالیل با آوردن مختارنامه کتاب مقدمۀ در( 1715) کدکنیشفیعی
 . شماردنمی عطار آثار جزء را اثر این... و شناسیسبک و تصوّف و هاتناقض

 آثاری وی. استپرداخته عطار آثار و احوال شرح به جداگانه صورتبه (1797)فروزانفر 
دربارۀ  اما ،نمایدمی تحلیل و نقد مفصالی را نامهمصیبت و الطیرمنطق ،نامهالهی چون

 .داندمی عطار آثار از را آن اجمالی دالیل با خسرونامه
 نامی، دربارۀ اشخاص دالیل نظرها و ذکر با مستقل، صورت هب ایمقاله ( در1715نحوی )
 نظم محل شاعر، ممدوح از اعم) را خود خاص دالیل عطار، به اثر این نبودن یا بودنمتعلق
 .کندبیان می عطار به اثر این متعلق نبودن در جهت اثبات( آن گویندۀ و کتاب

 این بودنمنسوب اثبات در غالبای راث این به مربوط هایشد، پژوهش مالحظه که همانگونه
 صورتبه محتوایی جهت از مثنوی این تاکنون همچنین اند،شده نوشته آن رد یا عطار به اثر
 را زیبا و مهجور اثر این که برآنیم ما بنابراین است  نگرفته قرار بررسی مورد کامل و جامع
 دهیم.  قرار بررسی و تحلیل مورد محتوایی نظر از آن، نویسندۀمعرفی  بر عالوه
 . ترورت انجام پژوهش3- 9

های دیگر در ادوار گوناگون همواره با عرفانی همانند منظومههای عاشقانه و نیمهمنظومه
توجه به اهمیّتشان از زوایای مختلفی چون مباحث محتوایی، بدیع، بیان، ویژگی سبکی، 

یای ادبی از زوایای دیگری چون شرح لغات و ابیات دشوار، عناصر داستان و عالوه بر زوا
اند و هرکدام از آنان با توجه به شناسی و ... مورد بررسی قرارگرفتهشناسی، جامعهروان

های بعد از خود مورد استفاده موضوع خاص خود به عنوان راهبر و الگویی برای پژوهش
حال یبا و درعینکه این کتاب اثری زشوند. بنا بر مطالن مهکور، با توجه به اینواقع می

ت خاص است و تا به حال پژوهشی نکات عاشقانه و اعتقادا ۀمهجور و دربرگیرند
است، این پژوهش سعی دارد تا حد ممکن خصوص مباحث محتوایی آن صورت نگرفتهدر

به معرفی خسرونامه با تکیّه بر مباحث محتوایی )از قبیل مباحث اعتقادی شاعر و مواعظ 
د و به صورت نمایی کلی به عنوان راهبری برای پژوهشگران دیگر مورد اخالقی و...( بپرداز
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پژوهان کند و ادباستفاده واقع شود. همچنین این پژوهش کتاب را از مهجوری خارج می
 کند.را با مضامین و محتوای این متن آشناتر می

 
 . بحث و برر ی0

 ۀسرایند ۀنظرهایی که دربارفپیش از آنکه به بحث محتوایی اثر بپردازیم، به دلیل اختال

 به را اثری گاهی دیرباز اثر وجود دارد الزم است ابتدا به معرفی سراینده اثر بپردازیم. از
 قرائن ت یید و دالیل با را آن انتساب پژوهشگران مدتی از پس که کنندمی انتساب شاعری
 تردید و شک عطار به آن انتساب در که است آثاری جمله از خسرونامه. کنندمی رد یا

 خانرضاقلی نفیسی، ریتر، خوانساری، سهیلی فروزانفر، مانند استادان از ایعده. دارد وجود
 چون دیگری استادان و دانندمی قطعی نیشابوری عطار به را اثر این انتساب صفّا و هدایت
 این قرائن و دالیل آوردن با پورنامداریان و پرورنحوی، عزّتی کوب،زرّین کدکنی،شفیعی
که خسرونامه را منسوب به عطار  تادانیبرای نمونه از جمله اس .پهیرندنمی را انتساب
 مقدمۀ در که ستیی اهاهمان عطار مسلّم فروزانفر است که معتقد است که آثار ،کنندمی

 جواهرنامه، اسرارنامه، نامه،الهی: از عبارتند که کرده ذکر را هاآن مختارنامه و خسرونامه
 که مختارنامه غزلیّات، و قصاید دیوان طیور، مقامات نامه،مصیبت القلن،شرح خسرونامه،
همچنین فروزانفر ادّعا دارد که   (39: 1797 ن. : فروزانفر،) اوست رباعیّات مجموعه

ۀ آن نام مختارنامه را آورده تواند جزء آخرین آثار عطار باشد که در مقدمخسرونامه می
 .(31 -33: همان) است

 خسرونامه را انتساب مختارنامه کتاب ۀمقدم با آوردن دالیل و قرائن در شفیعی کدکنی
 . شماردمی مردود عطار به

 و ف(تصوّ تاریخ شناسی،سبک داخلی )تناقض، دالیل بخش دو بارهاین وی در دالیل
ت که هریک به شیوه خاصی نشانگر این مطلن اس گیرد.را دربرمی شناسی(خارجی )نسخه

ق به قرن که کتاب خسرونامه منسوب به عطار نیست و شایان ذکر است که این کتاب متعلّ
 .(79: 1715 ن. : عطار، ) نهم است
 ابن سعدالدّین ابوالفضل) شاعر ممدوح به راجع کردنبحث با ایمقاله در نیز نحوی
 است ن ششممیانجی در قر محمّد ابوعبداهلل متعلق به خسرونامه که کندمی ثابت( ربین
 .(15 -10: 1715 )نحوی،
 دربارۀ نیست  اما نیشابوری عطار از اثر این که گفت توانمی شده مطرح دالیل با پس
 مبنی نحوی مقالۀ به توجه شایان ذکر است که  بگوییم با ،ازکیست اثر این کهموضوع  این
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یعنی  ،نحوی سخن شیرازنامۀ زرکوب، در خسرونامه از ابیاتی آمدن و الربینابن مدح بر
 سخن این تکمیل در. دارد تصحّ( ایمیانه)میانجی  ابوعبداهلل بودن خسرونامه بهقمتعلّ
 ،شناسیسبک لحا  از دارد سعی که کدکنیشفیعی دالیل اساس بر که گفت توانمی

 باید گفت که به  است، نهم قرن به مربوط خسرونامه که کند ثابت شناسینسخه و عرفانی
 را آن نهم قرن در ناشناس شخصی است، سروده میانجی که را ایخسرونامه دۀنگارن نظر
 آید پیش خواننده برای الؤس این است ممکن البته. است داده بسح و شرح و کرده تکمیل
 آورده عطار آثار تمام اسامی آن ۀمقدم در چرا نیست، عطار ق بهمتعلّ مثنوی این اگر که
 و است بوده شهرت اوج در عطار زمان آن پاسخ داد که درگونه شاید بتوان این است؟ شده
 مورد و ماندگار اثرش طریق این از خواسته شاعر و دادندمی ایویژه اهمیت وی به مردم
 . شود واقع مطالعه
 . برر ی محتوايی خسرونامم0-9

 و وثنای خداوند حمد به ابتدا شاعر که گفت در بررسی و تحلیل محتوایی خسرونامه باید
 حضرت عثمان و عمر، پیامبر، مدح خلفای راشدین )ابوبکر، منقبت و نعت به آن از پس

شافعی( و همچنین  امام بوحنیفه، حسین )ع(، امام امام حسن )ع(، )امام علی(، ستایش امامان
 به کتاب، نظم سبن ذکر از پس وی. است پرداخته ابوالفضل سعدالدّین ستایش خواجه

پردازد  البته می است، تازه رویدادهای و حوادث از که مملو یاعاشقانه اشعار سرودن
 اثنای در گاه وجود،وحدت چون مسائلی به کتاب در مقدمۀ شاعر که است ذکر شایان
نماید  به بیانی دیگر می اشاره...  و دنیوی تعلقات تر  و زهد حضور، غیبت، به داستان
اما باید گفت  بگنجاند  اثر در را نیعرفا اصطالحات و مطالن که است داشته سعی شاعر

 شود. ای عاشقانه است که گاه چاشنی عرفانی در آن یافت میکه خسرونامه، منظومه
توان به سه دستۀ اعتقادی )خدا، مههن، تقدیرگرایی، محتوای کتاب خسرونامه را می
 بودنسوزنده) و عشق ...( و حسد حیله، و مکر دروغ،) خرافات و...( و مواعظ اخالقی

بندی کرد که هریک از مطالن مهکور تقسیم...(  و هجر عاشق، عشق، و عقل تضاد عشق،
 به همراه ابیات مورد نظر آورده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

 . اعتقادج9-9-0

این بخش، شامل مباحثی دربارۀ عقاید شاعر دربارۀ خداوند، مههن شاعر، عقاید وی 
 عقاید داستان، اثنای در . همچنین باید گفت که شاعراستو...  دربارۀ تقدیر و چشم زخم

و  زخمتقدیرگرایی و چشم چون مختلفی مسائل دربارۀ آشکارا یا پوشیده صورتبه را خود
 در خواننده محرّ  و مشوّ  عقاید اغلن این. داردمی اظهار مرگ مطالبی دربارۀ
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البته شایان ذکر  .است تقدیر به اعتقاد نانآ پرکاربردترین باشد کهمی نیک اعمال دادنانجام
است که ما در این پژوهش آنچه مربوط به منظومه ذهنی شاعر و همچنین نگاه وی به 

  ایم.مسائل مختلف بوده است، در ذیل مباحث اعتقادی آورده
 خداوند .0-9-9-9

 با داستانی اشخاص مناجات آفرینش، چون در منظومۀ خسرونامه، مباحث محتوایی
 و شناخت در عقل بودن عاجز غیبت، حیرت، حضور، توحید، وجود، وحدت خداوند،
وجود دارد که در این پژوهش به آنانی  ثبوتیه بقاءباهلل و صفات و اهلل خداوند، فناءفی در 
 و شناخت در عقل بودن عاجز وجود و یعنی آفرینش، وحدت از بسامد باالتری دارند،که 
 ای از آنان آورده شده است.هخداوند پرداخته و نمون در 

 روز شش طی خداوند که شودیادآور می در بحث آفرینش، شاعر در ابیات گوناگون
 جان و جسم خالق را خداوند جنبانید. عالوه بر این شاعر، نیز را آسمان و آفرید را جهان
 دو را جان گنج این طلسم گنج، به جان و جسم مانندکردن برعالوه وی گفت باید. داندمی
 :داندمی عالم
 را جهران  این روز شش ساخت طفلی چو

 

 را آسرررمان جنررربش داد مهررردی چرررو 
 

 (5: همان)                                           

 ساخت جهان هردو جان گنج طلسم  ساخت جان و جسم گنج آنکه بنام

 )همان(                                        

کنیم و سپس به بررسی آن در عربی اکتفا میجود به تعریفی از ابندربارۀ وحدت و
 که است این وجود وحدت اصطالح صحیح پردازیم: تعریفمنظومۀ خسرونامه می

 آن تنها آوردمی دست به خداوند نزد در افتنیهستی واسطۀ به را خود وجود هرچیزی
. است محض عدم باقی و است حقیقی قراردارد خدا جهت در که هاآن هستی از وجهی
 (23: 1737 عربی، ن. : ابن)

 عارف که است معنی بدین شد، مرسوم و رایج عربیابن زمان از که وجود وحدت
 توانمی بنابراین. بداند حق حضرت تجلّی را هستی تمام و ببیند هستی ذرات در را خداوند
 در باید همچنین. هستند وی از ایجلوه و خداوند ذات عین هستی و هاتمام پدیده که گفت
 به فقح وجود و نیست خداوند از غیر وجودی هیچ صورت این در که گفت آن تکمیل
 .دارد تعلّق حق حضرت
 حدودی تا و گرددمی تکرار مقدمه در به صورت مداوم خسرونامه منظومۀ در مقوله این

 مانند: . است در مقدمه غالن دیگر برموضوعات
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 است هزار صد ور یکی جمله اگر
 

 است آشکار خود این نیست او جزبه 
 ج

 (12: همان)                                     

 شاعر خداوند است که شناخت در عقل از دیگر مباحث مرتبح با خداوند عاجزبودن
در ابیات گوناگون با  خداوند کُنه و ذات شناخت در را و عجز عقل ناتوانی دارد که سعی

 به این مسئله شاعر توجه و ت کید دهندۀنشان تکرار کرار کند. اینشگردهای مختلف ت
عالوه اظهار به خداوند. نه است بندگان طرف از نقد که داردمی اظهار همچنین وی .است
ببیند، البته شایان ذکر  تواندنمی را حقیقت دل، چشم کوربودن دلیل به دارد که انسانمی

 :مانند. است دل چشم بیناکردن به انسان تشویق و ت کید جهت در ابیات است که این
 نیست ستم و است آفتاب پر جهان

 ج

 نیسررت غم نابیناست خفاش اگر 
 ج

 (19: همان)                                  

 
 . مرهم0-9-9-0

 زیرا است  مههنتوان گفت که شاعر شافعیخسرونامه، می سراینده دربارۀ مههن
 شیعه به هاشافعی عقاید چون البته. ستایدمی را ابوحنیفه و شافعی کتاب، مقدمۀ در سراینده
 امام و حسن امام و علی امام مدح به مقدمه در دارند امامان به خاصی عالقه و است نزدیک
 اصول ترینمهم» از است که اشاعره مههن نظرکالمی نیز پیرو از وی. پردازدمی حسین
 حوادث، همه در الهی قدر و قضا و اراده عمومیت ،ذات با صفات وحدت عدم اشاعره،
 از اینمونه .(91 -93 :1775 مطهری،) «است او اعمال بودنخدا مخلو  و بشر نبودن مختار
 :از است عبارتند شود،می یافت خسرونامه در که اشعری عقاید

 :حوادث همۀ در الهی قدر و قضا و اراده عمومیت
 رانررررده تقرررردیر قلررررم رفترررره قضررررا

 

 مانررررده زنجیررررر در ناکررررام او دشرررر 
 

 (100: 1714 عطار،)                      

 :جبرگرایی و بشر مختارنبودن
 آویرررز تقررردیر برررا نیسرررت را کسررری

 

 پرهیرررز کررررد نتررروان رفتررره حکرررم ز 
 

 (270 همان:)                                  

د، نعت پیامبر)ص( است. از دیگر مباحثی که در ذیل مباحث اعتقادی باید آن را ذکر کر
 ستایش و حمد مورد دیگری فرد هر از بیش را( ص) در خسرونامه پیامبر شاعر،
 کفّار، نابودکردن دربارۀ توضیحاتی و شرح متوالی ابیات در همچنین. استدادهقرار
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ایشان، لدنی بودن علم و دانش ایشان، سزاوار سجود  دندان شکستن معراج، شکنی،بت
 ایشان زندگی ابعاد القمرکردن ایشان و سایرشق مایۀ آراستن دو جهان، فرشتگان بودن،

 ای از آن به قرار زیر است:نمونه .است آورده
 خدا به ایشان شدننزدیک و پیامبر معراج پربسامدترین ابیات دربارۀ پیامبر)ص( مربوط به

 است. مانند:
 برود  کمران  دو حضررت  دو آن میان

 

 بررود میرران میمرری احررد تررا احمررد ز 
 

 (22: همان)                                   

در منظومۀ خسرونامه، عالوه بر نعت پیامبر، ابیاتی در مدح و ستایش خلفای راشدین، 
امامان )امام حسن و حسین ع(، ابوحنیفه، شافعی و همچنین مدح خواجه سعدالدّین 

علی)ع( را بیشتر از دیگران شاعر از میان خلفای راشدین، امام  ابوالفضل وجود دارد.
نسبت به دگر خلفای راشدین  ستاید و ابیاتی که ستایشگر علی)ع( هستند بسامد باالتریمی
هایی از مدح حضرت علی )ع( از میان خلفای راشدین اکتفا براین اساس به نمونه دارند.
شیر خدا،  از: ساقی کوثر، است حضرت علی )ع( عبارت مدح این از هایینماییم. نمونهمی

شاخد در علم، پیشتاز در جوانمردی، شرح بخشیدن انگشتر به سائل، شرح تیر از پا 
 آوردن ایشان در هنگام نماز )حضور دل در پیشگاه حضرت حق(. مانند: در

 داشت معتبر حضوری چون نمازش
 

 ؟داشت خبر کردنبرون پیکان از کی 
 

 (21)همان:                                   

اعم ( ع) حسن امام نیک صفات ذکر و دیانت بر ت کید ضمن اما در مدح امام حسن )ع(
ایشان )وصف چهره، مو با استفاده از  زیبایی توصیف خلقی و سخاوتمندبودن بهاز خوش
 :مانند. پردازدمی نیز آرایه تشبیه(
 حلرم  همره  و خلرق  همره  و حُسرن  همه

 

 علرم  همره  و جرود  همره  و لطرف  همه 
 

 )همان(                                          

ایی از نمونه .دارد ت کید ایشان دیانت و بودنجاودانه بر در مدح امام حسین )ع( نیز اغلن
 :مدح عبارت است از

 ناپدیرردار شررد دیررن خورشررید آن چررون
 ج

 پرگرار  چرو  گرردد می چرخ خون آن در 
 ج

 (70: نهما)                                     

درمقدمۀ خسرونامه  متفاوت ابیات در است، حنفی مههن گهاربنیان که را ابوحنیفه شاعر
 : گفت توانمی ویمعرفی  در. ستایدمی
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 مهاهن از حنفی مههن گهارو پایه کوفه نامدار متکلم و فقیه ثابت بن نعمان ابوحنیفه،
.« اندداده لقن «ئمهاال سراج» و «اعظم امام» را او حنفیان. سنت اهل چهارگانه

 گوید: توکلی دربارۀ ابوحنیفه می .(735: 1732 دایرۀالمعارف،)
 علم این در رأی و عقل دادندخالت اما چون پرداخت، نحو علم فراگیری به ابتدا در ابوحنیفه

 آن جوار در و داشت معطوف فقه به را خود توجه مقابل در و نکرد پیگیری را نحو علم نبود ممکن

 «المتعلم و العالم» و «األبسح الفقه» و «األکبر الفقه» عنوان تحت رسائلی و پرداخت هم «کالم» لمع به

. درآورد تحریر رشته به البتی مسلم به خطاب هم ایرساله و نوشت «الوصیه» و «القدریه الردعلی» و

 (17: 1771 توکّلی،)

 :ستا زیر شرح به مختلف مسائل دربارۀ وی عقاید از هایینمونه
 و الجبر» عبارت با را قدریه و جبرییه بین میانی موضع یک ابوحنیفه: قدر ۀدربار
 استنموده مطرح سمتی خالد بن یوسف با خود گفتار در «تسلیح ال و التفویض

 .(719 -714 دایرۀالمعارف،)
 نکتهکند  اما میمعرفی  «ثانی لقمان و اوّل امام»و  «جهان امام و خلیفه»ابوحنیفه را  شاعر
 را قدر و قضا ابوحنیفه، عظمت و که شاعر معتقد است که شکوه است این ذکر شایان
 . گرداندمی مقهور و تسلیم
 اسرت  اللره  چو حق روی سرخ نعمان چو

 فرررررررررروتر  آمرد  او جنرررررررگ  در قضا
 

 اسررت حوالرره شرراگردش برره چکنررد قضررا 

 نکرررروتر چیررزیهمرره یوسررررررف از کرره
 

 (70همان:)                                     

 از کیی شافعی ستاید، امام شافعی است. مههناز دیگر امامانی که شاعر آن را می
 شافعی، از منظور .(دهخدا، ذیل واژه)است شافعی امام به منسوب تسنّ اهل اربعه مهاهن
 هاشم ابن یزید ابن عبید ابن سائن ابن شافع ابن عثمان ابن عباس ابن ادریس ابن محمّد

 (12772 همان،. )است بوعبداهلل با مکنی بیمطلّ قرشی مناف عبد ابن عبدالمطلن
 احادیث با وی احادیث برابری را شافعی امام فخر و مباهات از کیی خسرونامه، شاعر در

 ای از آن به قرار زیر است.دهد. نمونهمی نشان خاصی توجه مطلن این به و داندپیامبر می
 نبررررررررودی پیغمبررررر محررررو او اگررررر

 برخاسرت  چرو  این جای به آن حدیث
 

 نبررررودی همبرررر آیرررتش و حررردیث 

 راسرت  قرامتش  حدیثی صاحن از شد
 

 ( 71: 1714عطار، )                                                   



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

277 

 صفات وی مدح در شاعر که است ابوالفضل الدّینسعد خواجه شاعر ممدوحان دیگر از
 ابیات در را او بودن عظمت وی(و واالالدنیا بودن، فاضل  جهان بودن، تار مختلف )قطن
 :مانند آورد،می گوناگون
تواند قدر او را بداند نمی کسهیچ که است ایبه اندازه وی عظمت و شکوه و واالبودن

 :کند قدردانی او از یا
 ندانرررد عرررالم او مررروی یرررک سرررر

 

 ندانرررد هرررم او او، قررردر دانرررد کررره 
 

 

 (72: همان)                                 

  
 

 . تقديرگرايی0-9-9-3

 تقدیرگرایی از که شودمی یافت فراوان ابیاتی خسرونامه عالوه بر مطالن ذکر شده، در
 تصویر به را تقدیرخداوند برابر در بنده درماندگی ابیات این در شاعر. کندمی حکایت
. کندمی درخواست را الهی تقدیر برابر در شدنسلیمو ت راضی خواننده از گاه و کشدمی
 موضوع این که است ذکر نماید. شایاندرمان مانند میعالوه گاه شاعر تقدیر را به درد بیبه
 بیت. شودمی بیان هاشخصیت زبان از یا شاعر زبان از یا داستان سراسر در( تقدیرگرایی)

صورت کند و بهمی صحبت انسان تالش و تدبیر بر خداوند تقدیر غلبۀ زیر، دربارۀ
 کند که از جنگ و ستیز با تقدیر دست بکشد: غیرمستقیم به خواننده القاء می

 ترردبیر سررازیم  شررن و روز مررا اگررر
 

 تقرردیر سازیررررم  بررا کرره بهتررر همرران 
 

 (47: همان)                                   

 . اعتقاد بم خراآات0-9-9-8

مه، اعتقاد به خرافات، در ابیات گوناگون تنها در مفهوم و معنای در منظومۀ خسرونا
 قیصر که سرایدمی مضمون این با بیتی به عنوان مثال شاعر است زخم آمدهاعتقاد به چشم 

رود. در  بازار به برقع بدون هرمز گهاردنمی هرمز، خوردنزخم چشم از ترس دلیل به روم
 :به زبان محاوره و اصطالح امروزی است« م زخمچش»همان « چشم بد»واقع منظور از 
 بررازار برره برقررعبرری نگهاشررت شررهش

 

 آزار برررد چشرررم نرسررراندش ترررا کررره 
 

 (177: همان)                                 

 . اعتقاد بم مرگ0-9-9-7

 شخصیتی در هرگاه داستان اثنای در توان گفت که شاعردربارۀ اعتقاد شاعر به مرگ می
 خود دیدگاه و کند یادآوری خواننده به را مرگ که یابدمی فرصتی کند،وت میف داستان
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 مسئله این به نسبت را شاعر مختلف دیدگاه ما رواین از. دارد ابراز مسئله این به نسبت را
شدن تن و ادامۀ حیات روح پس از مرگ، عبارتند از: پابرجابودن هستی پس از مرگ، فانی

 ت، انتقال از جهانی به جهان دیگر به وسیلۀ مرگ. حمل توشۀ اعمال به آخر
 گهشرتن  خواهرد  سرر  بره  گردون بسی

 نرره تررو و بررود خواهررد افررال  بسرری
 ج

 گهشرتن  خواهرد  دگر و است گهشته 

 نره  ترو  و برود  خواهرد  خرا   در تنت
 

 (740: همان)                              

 مرگرررت امرررا بعرررد اسرررت دور رهررری
 

 برگرررت و زاد بایرررد بررررد اینجرررا از 
 

 (245: همان)                                

 . مواعظ اخالقی0-9-0

 تشویق همچنین و به خواننده نصیحت و پند جهت در را اخالقی مسائل ابیاتی در شاعر
 دنیا، نکوهش شامل اخالقی مواعظ این. کندمی عرضه نیک اعمال دادنانجام به خواننده

 شودمی... و کوشش و تالش حسد، العمل(،عمل و عکسدیدن ) را هرکاری حرص، نتیجۀ
 از که است ذکر اما شایان هستند  مختلفی هایقسمت دارای خود آنان از بعضی که

و  دیدن را هرکاری بر نتیجۀ ت کید خسرونامه، منظومۀ در اخالقی مواعظ ترینکاربردی
ت که ما در این است. شایان ذکر اس مثبت جهت در حیله کارگیرینکوهش دنیا و به

 ایم. پژوهش آنچه معطوف به عملکرد و رفتار بوده است، در ذیل مباحث اخالقی آورده
 . نکوهش دنيا0-9-0-9

 در دلیل همین به و است بوده شاعر توجه مورد بسیار دنیا نکوهش خسرونامه منظومۀ در
 مقوله، این یاتاب تمامی وجود این، اما با است، آمده گوناگون شگردهای با مختلف ابیات
کند با می سعی شاعر. آن تعلّقات و دنیا از رهایی: دارند ت کید و داللت واحد مفهومی بر

از جمله . گزیند دوری آن تعلقات و دنیا از که کند قانع را آوردن دالیل و قرائن خواننده
تگاه رنج و وفابودن دنیا، دنیا به عنوان اقامدالیل برای تر  دنیا عبارتند از: غدّار و بی

 ارزش بودن آن.بودن اساس دنیا و بیسختی، بیهوده
 ناوفرررررررادار جهررررران برررررر دل منررررره

 

 دار نرره تررو بررا بمانررد تخررتش نرره کرره 
 

 (201 همان:)  

 اسرت  برار  و رنرج  جرای  کره  دنیا در تو
 

 اسررت کررارهرریچ داری صرردکار اگررر 
 

 (741: همان)  
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 . حيلم0-9-0-0

حیله  نکوهش و حیله ستایش بخش دو به توانمی مثنوی این در نیز را حیله مقولۀ
 منفی جهت در گاه داستانی هایشخصیت که دارد مختلفی هاینمونه و کرد بندیدسته
 و هرمز قتل مسئول که کنیزی مکر) مثبت جهت در گاه و(  گلرخ پیش به حسنا مکر مانند)
 این در مقوله، این. گیرندیم کاربه( بود ترکستان شاه دختر کردن نابینا مسئول که وزیری یا

 از هایینمونه. است کرده کمک داستان پیشبرد به که دارد جالبی و فراوان کاربرد مثنوی
 :است زیر قرار به اینان
 که گفت باید ضمنای کند می ت کید نیز را آن از پرهیز مکر، مهمت بر عالوه زیر ابیات
 به توانمی را حیله مکرو از ای. نمونهکندمی همراه دروغ با غالبای را مکر مقوله شاعر
 که خواهدمی او از و نویسدمی افروزجهان به اینامه حسنا. کرد اشاره گل و حسنا ماجرای
 با و رودمی گل سراغ به خود سپس بفرستند  روم به گل دزدیدن برای نیز را نفر دو
 دزدان نزد به را گل کهاین یبرا که گونهبدین دهد،می فرین را او حیله و مکر کارگیریبه
 :دارد کوی فالن در زیبارویی هرمز: گویدمی گل به ببرد،

 مکرررار حسرررنای فرمودشررران چنرررین

 بایررررد رهرررروار و خرررروش سررررتوران

 بامررردادی بررردزدم را گرررل ترررا کررره

 او معجررررر از کنیررررد بنرررردی دهرررران
 

 ناچررار سرراخت ببایررد صررندوقی کرره 

 بایرررد کرررار آن الیرررق و سرررررررررزا

 بررادی چررو ارمبسررپ دو هررر دسررت برره

 او چرررررادر بنرررررد بندیرررررد او برررررر
 

 (273: همان)  

« جوییچاره» معنای در حیله که گفت توانمی نگارنده نظر به حیله، ستایش قسمت در
 بال از خود دادننجات برای خرد و عقل کارگیریبه با داستانی اشخاص و است رفته کاربه
 د:کنند. ماننمی استفاده آن از آمدهگرفتار پیش و

 سوءقصد هرگونه از شدنآسوده دلیل به صیاد، کشتن از پس ترکستان و چین در گلرخ
 : آورددر غالمان شکل به را خود که بیندمی این را جوییچاره تنها

 بپرداخررتصرریاد  آن کررار از گررل چررو

 هسرتم  کره  سران  زیرن  اگرر  گفتا دل به

 سرررمنبر سررریمین بتررری بیننررردم چرررو

 سراخت  ایحیلره  و کررد  شکر را خدا 

 دسرررتم ز کرررارم شرررود آیرررم بررررون

 بررر مررن برره افتررد طمررع را کررس همرره
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 غالمرران شررکل بررر کرره برره آن مرررا
 

 خرامررران گرررردممررری آفرررا  همررره
 

 

 (234: همان)                                     

 دروغ .0-9-0-3

 و است گرفته رارق نکوهش مهکور مورد کتاب نیز در ابیات متفاوت، در عنصر دروغ
 دادننشان با یعنی غیرمستقیم گاهی و شماردمی مهموم را دروغ طور مستقیمبه شاعر گاه
در  .پردازدمی آن از پرهیز جهت در خوانندگان تشویق به داستانی هایشخصیت اعمال

 طوربه ترتینبدین و داندمی آبروریختن با برابر را گفتندروغ برخی ابیات، شاعر
 :شماردمهموم می را آن قیمغیرمست
 کویرت  خرا   مرن  ای کژگرویی  چرا

 

 آبرویررررت بریررررزد کررررژگفتن کرررره 
 

 (247: همان)  

 العمل. قانون عمل و عکس0-9-0-8

 پر و دارد واالیی جایگاه العملعکس و عمل قانون خسرونامه، مثنوی در گفت باید
 الیالبه در هاصیتشخ زبان از گاه که است اخالقی مواعظ قسمت در بحث بسامدترین
 به عنوان مثال،. دهدمی قرار بحث مورد صریح صورت به را آن شاعر خود گاه و داستان
 انسان است معتقد اینکه دلیل به که است جنین سقح درباره هرمز مادر با کنیز  سخن
 :بکشد را هرمز که دهدنمی اجازه خود به بیند،می را اعمالش نتیجۀ
 سرراز ونفسرر گررردم کررودکی بررا چرررا

 

 براز  مرن  بره  آخرر  فسون آن گردد که 
 

 (44: همان)  

 حرص .0-9-0-7

 آن برعکس و داندمی اخروی و دنیوی آرامش و سعادت ۀمای را حرص از پرهیز شاعر
 و حرص مستقیمای گاهی شاعر .داندمی وبال باعث را آن دنبال به رفتن یعنی است  ممکن نیز
 تشویق آن از اجتناب به را خواننده ترتینبدین و داندیم وبال مایۀ اندوزیمال در را طمع
 :نمایدمی

 سرت مرال  جمرع  اندر حرصت این چرا
 

 سرت وبرال  آنجرا  و گرر  اینجرا  گرر  که 
 

 (749: همان)  

 
 
 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

273 

 . حسد0-9-0-6

 شایان نکتۀ. گویدمی سخن نیز آن عوارض از گاه کند ونیز نکوهش می را حسد شاعر
 و بردمی کار به زنان برای بیشتر را حسد معموالی کتاب ینا در شاعر که است این ذکر
 . یابدمی زنان وجود در فقح را حسد گویی
 آن از باید و دارد پی در نامطلوبی نتیجۀ زن رشک که گویدمی زیر بیت در شاعر
 :کرد اجتناب
 مبرار   کرس  برر  زن رشرک  نباشد

 

 بررالر  زخررم بررود زن رشررک کرره 
 

 (274: همان)                               

 عشق .0-9-3

ای عاشقانه است که عشق در محور و مرکز قرار دارد و منظومۀ مورد بررسی، منظومه
مواعظ اخالقی و مباحث اعتقادی نیز در حاشیه و در خدمت محتوای عاشقانه هستند. البته 

توان خوریم که میشایان ذکر است که در این منظومه، گاه با اصطالحات عرفانی برمی
 این بودنعاشقانه دلیلگفت که این منظومۀ عاشقانه با چاشنی عرفان همراه شده است. به

 چون مسائلی خود بطن در که است «عشق» واژه و مفهوم، پرکاربردترین منظومه،
 از ناشی سرور و شادمانی) وصل و...( و جدایی و هجر در تابیبی آن، بودنغمنا )هجر
 از ناشی اندوه و گفته، نالهدر مثنوی از پیش که گفت باید همچنین. داراست را...( و وصل
: است سروده آن مفهوم و عشق دربارۀ را گوناگونی مضامین شاعر. است غالن هجر
 تنگی،دل و عشق همگامی بیماری، عنوانبه عشق آن، ناپهیربودندرمان عشق، بودنسوزنده
 گستردگی عشق، در انتظار بودنزنا سو عشق، درد تحمل دشواربودن قراری،بی و عشق
 مباحث پرکاربردترین اثر، این در . ...و جنون نوعی عنوان به عشق عشق، قلمرو
( هرمز،گل)داستانی  است که اشخاص «درد و بیماری عنوان به عشق عشق، بودنسوزنده»

 خداوند، با مناجات در یا داستان در شخصی با گووگفت یا خود با گوودرگفت اغلن
 عشق که دارندمی اظهار خود و کنندمی صحبت عشق سوزندگی از آشکار و صریح طوربه
 به گفته،از پیش بخش عالوه بر مطالن این در است. سوزانده همیشه برای را آنان دل

 از ایگونهبه هرکدام که عقل و عشق تضاد همچنین و عاشق وصال، هجران، چون مسائلی
 خسرونامه در عشق ابیات با مضامین از هایینمونه .پردازیممی نیز هستند، عشق ملزومات
 : از عبارتند
 زنررده سرروز از شررمع چررو امشررن مررنم

 ج

 زنرررده روز ترررا جرررز برررود نخرررواهم 
 

 (17: همان)  
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 رفتررره عقرررل کررررده کررروچ صررربوری
 

 گرفترررره منررررزل خرررررد افترررراده دل 
 

 (77: همان)  

 کررررد بسررری دلتنگررری عشرررق درد ز
 

 کررد  گسری  سرویی  هرر  بره  را سواران 
 

 (157: همان)  

 را کررس گفررت بتروان  خررویش درد نره 
 

 را پررس و پرریش بایررد کرررد نگرراهی 
 

 (37: همان)  

   

 سرت رهنمرون  دیروت  چرو  سودا درین
 

 سرت جنرون  از نروعی  نیرز  هرم  این که 
 

 (53: همان)  

 رنرج بری  ترو  آری دسرت  بره  کآسان زری
 

 گنج صد هست گر رود آسان دست ز 

 (104 همان:)  

 . عا ق0-9-3-9

آورد، عاشق و حاالت وی است که  توانعشق، می بخش ذیل در که مباحثی جمله از
 عشق درد نشدندرمان عاشق، فرد دید از آن تعلّقات و جهان بودنارزشبی: از است عبارت
 امید به قعاش تحول و دگرگونی عاشق، به وصل امید بخشیدنشجاعت دل، مرگ با برابر
« کردن فرد عاشقمالمت از اجتناب»البته باید خاطر نشان کرد که بیشترین بسامد را  .وصل

. شاعر زبان از گاه و شودمی بیان داستان در عاشق شخد زبان از گاه ابیات دارد. این
 :آوریممی را ابیات آن از هایینمونه
 یرررارم کررررد نخواهرررد درمررران اگرررر

 

 زارم انگررررار ایکشررررته عشررررقش ز 
 

 (292: همان)                                

 کررررد تیزترررر مرررن آترررش مالمرررت
 

 کرررد بتررر مررن حررال بررود بررد گررر کرره 
 

 (همان)  

 . هجر0-9-3-0

 البته شود ستایش می گاه و نکوهش گاه منظومه این در است عشق ملزومات از که هجر
 و از آن گله دهدمی شرح هجر در را عاشق قراریبی و غم بیشتر شاعر که است ذکر شایان
 دهد،می شرح هجر در را( عاشق) داستانیشخصیت  وضعیت شاعر گاه. کندمی شکایت و



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

275 

 گفت باید البته. شودمی شرح این هجر آورده دیگری یا خود با عاشق گفتگوی در نیز گاه
ل امید به وص بودن هجرغمنا  و سوزنا  تبیین جهت در ابیات بیشترین بخش این در

 . اندشده گرفته کار داشتن عاشق به
 پرسرررند مهجرررور دل از هجرررر غرررم

 

 پرسررررند رنجررررور از شررررن درازی 
 

 (144: همان)  

 سرررتوصرررال امیرررد هجرررر در مررررا
 ج

 سررتمحررال امیرردم وصررل در ولرری 
 

 (192: همان)  

 تضاد عشق و عقل . 0-9-3-3

 برابر در را عقل همچنین دهد،می قرار عقل برابر در را عشق در منظومۀ خسرونامه، شاعر

 شود وکند  به بیانی دیگر عقل در برابر عشق حلقه به گوش میمی تلقی حیران و عاجز آن

دهد. همچنین باید گفت که در هنگام عاشق شدن می گوشمالی را عقل عشق، حتی گاهی

 دهد. گردد و کارآیی خود را از دست میفرد، عقل نیز واله و دیوانه می
 بکوشررید بسرریاری عشررق بررا خرررد

 

 بجوشررید  یکبرراری عشررق ولرریکن 
 

 (91: همان)  

 بربسرت  رخت عشقت دست از خرد
 

 دسرت  برر  دیوانه این از کس نگیرد 
 

 (140: همان)  

 همچنین و برابر عشق در تنها خسرونامه، درمنظومۀ «عقل» البته شایان ذکر است که واژۀ

عقل  است، نشده عشق گرفتار انسان کهزمانی تا یعنی است  ناتوان و عاجز خداوند شناخت

 از خوب تشخید راهنماگر، قوه مانند مواردی در است همچنین عقل انسان یاریگر و توانا

 است. شهوت با متضاد نفسانی، هوای با متضاد بد،
 اسررت کرررده دیوانرره هرروای دیررو تررو را

 

 اسررت کرررده بیگانرره دلررت بررا را خرررد 
 

 (10: همان)  

 گرررررفتن بایررررد رهنمررررون را خرررررد
 

 گرررفتن  بایررد کنررون  کرراری چنررین 
 

 (47: )همان  
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 فزونرری مررا از تمییررز و عقررل در چررو
 

 ؟زبرررونی سرررودا ایرررن در بایرررد چررررا 
 

 (137: همان)  

 گيرج. نتيجم7
خسرونامه شایان ذکر است که اکبر نحوی با آوردن دالیل و قرائن در  سرایندۀ دربارۀ
ای( در این اثر را متعلق به ابوعبداهلل میانجی )میانه« کیست از( هرمز و گل) خسرونامه»مقالۀ 

های سبکی و آوردن کدکنی بر اساس ویژگیداند  اما محمدرضا شفیعیقرن ششم می
نگارنده، با توجه به دالیل و  نظر داند. بهدالیل و قرائن سبکی، آن را متعلق به قرن نهم می

ق به ق به عطار نیست و اصل آن متعلّخسرونامه متعلّ قرائن مطرح شده در پژوهش، منظومۀ
های ابوعبداهلل میانجی است که گویی شخصی ناشناس در قرن نهم )با توجه به ویژگی

 های سبکی اثر( آن را شرح و بسح داده است. سبکی قرن نهم و ویژگی
 نیز عرفانی اصطالحات و مفاهیم که است عاشقانه ایمنظومه این اثر، به جهت محتوایی

 وحدت وجودِ محوریت با مقدمه در اغلن عرفانی مسائل این است.کاررفتهبهآن  در
 .شودمی یافت ندرت به عرفانی مسائل داستان اثنای در است  البته عربیابن از برگرفته
 ستایش به آن از پس و پیامبر منقبت به سپس خداوند  ستایش و حمد ابتدا به شاعر
همچنین  ابوحنیفه( و شافعی، امام حسین )ع(، امام (،حسن )ع راشدین، امامان )امام خلفای
)نظیر  اخالقی الربین پرداخته است. عالوه بر مباحث یادشده، مباحثابن سعدالدین خواجه
(، باورها و اعتقادات شاعر )دربارۀ خداوند، مههن شاعر، ... حسد و حیله، و مکر دروغ،

 شود.هکور یافت میو عنصر عشق در اثر م ...(و زخم،چشم تقدیرگرایی،
 با داستان سراسر در دارد شاعر سعی که است باورهایی ترینمهم از کیی تقدیرگرایی
 به را خواننده و کند اشاره آن به( غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه) گوناگون شگردهای
 .کند تشویق الهی تقدیر برابر در شدنتسلیم و بودنراضی
 از غیرمستقیم یا مستقیم صورترا به خواننده دارد سعی «اخالقی مواعظ»در مبحث  شاعر
 و دنیا نکوهش» .نماید تشویق نیک اعمال دادنانجام به و دارد برحهر بد اعمال دادنانجام
 هایبه گونه شاعر که است اخالقی مواعظ ترینجمله مهم از «دنیوی تعلقات از رهاشدن
 شاعر که است آن اخالقی، مواعظ حثب در ذکر شایان نکتۀ .کندمی تبیین را آن مختلفی
 غیرمستقیم طوربه وگاه گیردمی کاربه «تدبیر و جوییچاره» مفهوم در را «افراد حیلۀ مکر و»
 .ستایدمی را آن

 خود بطن در ترین مبحث است کهدر منظومۀ خسرونامه عشق و مسائل آن برجسته
توان گفت که عشق محور و میدارد  به عبارت دیگر  همراه به وصال و هجر چون مسائلی
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 این ثقل فکری شاعر است که مباحث و محتوای دیگر را در بطن خود گنجانده است. در
 هجر در گاهی البته دارد  وجود وصال شادمانی از بیش فرا  از نالۀ ناشی و غم مثنوی،
 عشق، در مبحث پرکاربردترین .است وصل به امید از ناشی که وجود دارد شادمانی

 را فرا  از ناشی اندوه و غم نوعیبه که است «درد عنوانبه عشق و عشق بودنندهسوز»
 .کندمی تکرار
 و غالن عقل بر عشق که است «عقل و عشق تضاد» عشق، بحث در نیز ذکر شایان نکتۀ
 در «عقل» است  همچنین ناتوان و عاجز عشق برابر در عقل دیگر بیانی به شود می چیره
 مورد و ناتوان و عاجز «حق حضرت ذات شناخت» و« عشق» در برابر خسرونامه منظومۀ
 با عقل تضاد بد بودن، از خوب تشخید قوۀ راهنما و چون مواردی در اما است  نکوهش
 . است شده ستایش...  و شهوت
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1.Introduction 

Leyli and Majnoon is the name of a narrative poem in the form of 

Masnavi by Nezami Ganjavi, an eminent poet of the Persian Empire in 

the 6th century A.H. This work is the third Masnavi in his collection 

of Masnavis, that is known as Nezami’s khamse. Ian Ripka, in the 

genealogy of this story, writes that most scholars believe that the 

scattered theme of this story is based on the poetry and folklore 

legends in the Arabic language, which they have gathered and 

Iranianized by Nezami. Although the names of individuals and places 

are still Arabic in Nezami's narration, but still Iranian culture and 

customs cast a shadow on this story. Some, also, consider the roots of 

the myths of Leyli and Majnoon as ancient Babylonian civilization 

(Ripka, 1998, p.104). Before Nezami Ganjavi, the name of Leyli and 

Majnoon appeared in Persian literature of the 4th century A.H. 

onwards. The oldest reference to Leyli and Majnoon in Persian poetry 

is in Rudaki's poems (Dehbashi, 2006, p.127). Leyli and Majnoon are 
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also mentioned in Baba Taher Hamedani's couplets (Baba Taher, 

2008, p.31). Leyli and Majnoon are often referred to in poems by 

other poets. The oldest but short story of Leyli and Majnoon has come 

from Sanai's Hadigh al-Haghigha, and that story is about the release 

of a gazalle by Majnoon (Sanai, 1981, p.457). But, it was Nezami who 

wrote the love story of Leyli and Majnoon in the form of a single and 

independent poem in Persian for the first time in 4700 couplets, upon 

Sharwan king's request. The metrics of this Masnavi was new for the 

storytelling, and after Nezami, many poets composed the love stories 

in this metrics. Regardless of the numerous translations of Nezami's 

version of Leyli and Majnoon in non-Persian languages, dozens of 

poets in Persian, Arabic, Turkish, Hindi, Urdu, Armenian, Kurdish, 

and other languages created similar poems, finding interest in 

Nezami’s Leyli and Majnoon. 

Compared to Khosrow and Shirin, a poem of the same poet, Leyli 

and Majnoon helps to understand the cultural differences between 

Arabs and Iranians. The story characters in Nezami's narration are 

arbitrary and do not accept a large change in the events of the story. It 

is kind of possible to say that events happen in the Samiyan world, but 

the characters are largely Iranian in Nezami's mental world, and both 

of them are not very converged. The first version of Leyli and 

Magnoon in Arabic was very simple. Leyli and Majnoon, who were 

from an Arab tribe, were grazing their livestock in their childhood on 

deserts, where they fell deeply in love. In another narration, Majnoon 

sees Leyli in his adulthood, in a women's assembly, and falls in love. 

The basic Arabic theme of the story may reach the pre-Islamic or even 

the Babylonian civilization (Ripka, 1998, p.104), and symbols of 

Babylonian civilization, including praise of heavenly bodies appeared 

in this story. With his inventive genius, Nezami developed a simple 

love story with brilliant additions of Iranian mentality, in verses full of 

spiritual points, that nowadays form a significant part of world 

literature, especially Persian literature. 

 
2. Methodology 

Prayer has always been one of the most important subjects in Persian 

literature from the ancient to the Middle and New era. In Persian 

literature, we find this subject repeatedly in epic works such as  

Hakim Ferdowsi's Shahnam and works of fiction such as Nezami’s 

poems and lyrical literature. This article has tried to analyze the 
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position of prayer and praying in Iranian culture by using a descriptive 

and analytical method, based on Quran and traditions and books 

published on Nezami Ganjavi, especially in Leyli and Majnoon, to 

understand one of the most important and beautiful events of human 

life, i.e., prayer. It has been referred to in religion, mysticism, 

literature, and many other branches of human insight and knowledge. 
 

3. Discussion 

'Prayer' is a Persian word from the principle of the 'Naiation' with 

the structure of the verbal noun, in the meaning of prayer and praise 

(Moein, 2008,  the following 'prayers'). The Arabic equivalent of the 

term, 'prayer', is an infinitive that means the need to seek, plead with 

God, claim blessing, supplicate, ask for God's grace for  him or herself 

or another, and to call Him (Dehkhoda, 1998, the following 'Prayer'; 

Moein, 2008, the following 'prayer'). Also, 'prayer' in the term, means 

calling and seeking help, and in the terms of Shi'a, it means speaking 

with the Almighty in a way of asking Him solve the problems or 

mentioning His glorious attributes (Meshkini Ardebili, 1992, pp.16-

17). The truth of prayer, which is the imperfect attention to the 

absolute for the elimination of its own imperfection and need, is a 

natural and inherent matter for which it is desirable to lose hope in all 

but God. 
 

4. conclusion 

Prayer and praying have an old and fundamental place in human life. 

Persian literature has witnessed the presence of religious themes since 

the earliest ages, especially prayer and praying. In addition to prayers 

scattered in Persian poetical works, praise writing has been a constant 

tradition in the prefaces to books of Masnavi poems. Nezami Ganjavi 

has also helped the continuation and strengthening of this tradition. In 

addition to the dispersed prayers in his five Masnavies, he prepared 

stunning imitations at the beginning of every Masnavi, which have 

been a model to follow for the poets after him. One of the outstanding 

examples of prayer in Nezami’s works is Leyli and Majnoon poem. 

By reviewing this versified story, we get the following results: 

- Most of Nezami’s prayers are of direct prayer type, but sometimes 

he asks a mediator and makes indirect prayers. 

- Some of Nezami’s prayers are directed toward worldly matters, but 

they don't come from worldly attachments, but rather, Nezami asks 



 237 گنجوی نظامی مجنون و لیلی در نیایش و دعا/ 

such things from God for the liberation from dependence on the world 

and the masters in the world. 

- Other Nezami’s  prayers also have the place and time of their 

fulfillment in the world, but they have the otherworldly results. 

-Nezami also offers fervent prayers of the characters language in his 

story, but these chants are, in fact, the words of his own heart from the 

language of others. 

-To Nezami, sometimes, prayer has a secondary effects, for 

example, Majnoon’s prayer for heavenly  bodies, in fact, is to prove 

the existence of God and is like Prophet Ibrahim's saying that "I like 

not those that disappear". 
 

Keywords: prayer,  praying,  Leyli & Majnoon,  Nezami Ganjavi 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751 تابستانو  بهار، پنجمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

  دعا و نيايش در ليلی و مجوون نظامی گوجوج
 9 نویسنده مسئول()دکتر ابراهيم وا قانی آراهانی                                                                                    

                                                                                       مسعود محمدج لعلآبادج0

                                                                                                          عيد مهرج3

 چکيده
های انسان با خداوند، از ارتباط انسان با خداوند از طریق دعا و مناجات و رازگویی    
ی زندگانی بشر است که در دین، عرفان، ادبیات و بسیاری از هاترین و زیباترین حادثهمهم

است. اهمیت دعا چندان است که های دانش و معرفت بشری از آن سخن رفتهدیگر شاخه
است و خداوند، خود امر صریح بار در قرآن کریم به کاررفته 200و مشتقاتش « دعا»لفظ 

مهم و بنیادین دعا و نیایش در ادب فرموده که دعا کنید تا پاسختان دهم. پدیدۀ بسیار 
دیرپای پارسی نیز جایگاه واال دارد. پیوند دیرین ادبیات و دین در ایران که نخستین نمونۀ 

ترین مضامین و نیز درخشان این پیوند، متون اوستایی است، همواره دعا را در ردیف مهم
است. از آثار حماسی و قرار دادههای ارائه در ادبیات فارسی از دورۀ باستان تا میانه و نقالن

های نظامی گنجوی و چون شاهنامۀ حکیم فردوسی گرفته تا آثار داستانی از قبیل منظومه
خوریم. در این مقاله ادب غنایی و تغزّلی فارسی، همواره با کثرت و تنوّع به این پدیده برمی

« لیلی و مجنون»سی، یعنی های داستانی پارترین منظومهبرآنیم که با تکیه بر یکی از مهم
نظامی گنجوی، جایگاه دعا و نیایش را در ادب کالسیک پارسی بازنماییم و با روش 

 توصیفی و تحلیلی، جایگاه این پدیدۀ بسیار مهم را در فرهنگ ایرانی ترسیم نماییم.
 

 دعا، نیایش، لیلی و مجنون، نظامی گنجوی.هاج کليدج: واژه
 

                                                           

 10/01/1759 :مقاله نهایی یرشپه تاریخ                       10/01/1759: مقاله دریافت تاریخ 
 vasheghani1353@gmail.com              :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران.، همدانعضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور .9

 ، ايران.دانشجوج دکترج زبان و ادبيات آار ی دانشگاه آزاد واحد  هرکرد. 0
 ، ايران.نور پيام دانشگاه یآار  اتيادب و زبان ار د کار وا . 3
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 مقدّمم  .9
گنجوی، شاعر پرآوازۀ ای داستانی در قالن مثنوی از نظامیمنظومه نام« لیلی و مجنون»

که  هایی استمثنوی ایرانی در قرن ششم هجری است. این اثر، سومین مثنوی از مجموعه
 نویسد:به خمسۀ نظامی معروف است. یان ریپکا در تبارشناسی این داستان می

ی پراکندۀ این داستان برگرفته از اشعار و هامایهتر محققان اعتقاد دارند که بنبیش 
سازی ها را گردآورده و ایرانیهای فولکلور در زبان عربی است که نظامی آنافسانه
های اشخاص و امکنه در روایت نظامی، کماکان عربی است، امّا . هرچند که ناماستکرده

لیلی و »نیز ریشۀ افسانۀ  کند. برخیسایۀ فرهنگ و آداب ایرانی بر این داستان، سنگینی می
 ( 104: 1794دانند.)ریپکا، منسوب می تمدّن بابل باستانرا به « مجنون

از قرن چهارم هجری به بعد  ادبیات فارسیمجنون پیش از نظامی گنجوی نیز در نام لیلی و 
های فارسی در سروده ترین اشاره به لیلی و مجنون در شعرخورد. قدیمیبه چشم می

های باباطاهر همدانی نیز به لیلی و مجنون (. در دوبیتی123: 1719رودکی است)دهباشی، 
کرّات در (. پس از آن نیز اشاره به لیلی و مجنون به71: 1713اشاره شده است)باباطاهر، 
و مجنون در ترین داستان مستقل امّا کوتاه از لیلی شود. قدیمیمیاشعار دیگر شاعران دیده

(، 493: 1795است و آن داستان آزاد کردن آهو است)سنایی، آمده سنایی «الحقیقۀحدیقه»
ای واحد و امّا نظامی بود که نخستین بار، داستان عشق لیلی و مجنون را به شکل منظومه

این  وزنبه نظم کشید.  شروانبه خواست پادشاه  بیت 4300مستقل به زبان فارسی و در 
های عاشقانه سرودند. تازه بود و پس از نظامی، شعرای زیادی در این وزن، داستانمثنوی، 

« لیلی و مجنون»هایی را به استقبال از منظومه ترکستانو  هندها شاعر در ایران، همچنین ده
 پردازی کردند. نظامی نظیره
از همین شاعر، به « خسرو و شیرین»نظامی در مقایسه با منظومۀ « لیلی و مجنون»منظومۀ 

های داستان در رساند. شخصیتو ایرانیان یاری می اعرابهای فرهنگی در  تفاوت
روایت اولیۀ پهیرند. از حوادث داستان نمیاند و تحوّل زیادی روایت نظامی، قراردادی

ای از عرب است. لیلی و مجنون که اهل قبیلهبه زبان عربی بسیار ساده بوده« لیلی و مجنون»
شوند. قرار هم میچراندند و در آنجا عاشق و بیبودند، در کودکی دام خود را در بیابان می

بیند و به او دل ر مجلسی زنانه میدر روایتی دیگر، مجنون، لیلی را در بزرگسالی و د
های عربی اولیۀ داستان شاید به پیش از اسالم و یا حتی به تمدن بابل مایهبندد. بنمی
و نمودهایی از تمدن بابل از جمله ستایش اجرام سماوی در این  (104: 1794)ریپکا، برسد

عشقی ساده را به  خورد. نظامی به کمک نبوغ ذاتی خود، این داستانداستان به چشم می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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ها و دقایق معنوی درآورد که امروزه جزئی سرشار از نکته وای بدیع و صورت منظومه
 دهد. ویژه ادبیات فارسی را تشکیل میچشمگیر از ادبیات جهان به

 مبيان مسئل .9-9
 بنابراین. آیدمی به شمار انسان معنوی و روحی از زندگی الینفک و ضروری امر نیایش،
 به انسان نیاز» شودمی احساس آن کمبود دیگر زمان هر از بیش در عصر حاضر آنچه
 خدا، امر با اتّصال و ارتباط و معنویّت به نیاز انسان، بنیادین نیازهای از یکی .است« معنویت
 به تواندنمی نیاز این به پرداختن و توجه بدون انسان و است غایی دغدغۀ همان یا قدسی
 از یکی گوناگونش اشکال و انواع در نیایش و دعا برسد. آرامش و اطمینان به واقعی معنای
 ارمغان به انسان برای روانی و روحی آرامش و معناست عالم با ارتباط برای مؤثر ابزارهای
 تنها، هستی، نهایتبی دایرۀ در را خود انسان شودمی باعث خدا با ارتباط و دعا. آوردمی

 خدا، به ایمان. دهد ادامه زندگی به هدفمند و اطمینان با و نبیند هدفبی و پوچ سرگردان،
 کند.می ارزانی را بودن شجاعت و زیستن شو  انسان به مناجات، و دعا

ان، میانه و نو، توجهی ویژه به ذکر گو در هر سه دورۀ باستپارسی شاعران و نویسندگان
اند. اوستا، نخستین یادگار ادبی از دورۀ ایرانی باستان، اثری خداوند در آثار خویش داشته

و  یسنا، هاگاتهجای آن آمیخته به ذکر خداوند و نیایش به آستان اوست. دینی است و جای
نیایش و تحمید خداوند  اند که بههایی در اصل، منظوم و موزون بوده، سرودههایشت

  اند:اختصاص داشته
به واسطۀ راستی، / ای بهمن/ ای مزدا/ منم آن کسی که برای خدمت شما خواهم ایستاد

از آن شکوه مادی و معنوی که دینداران را خرّمی / شکوه هر دو جهان به من ارزانی دارید
 (.21: اهنودگات، یسنای1731ها، و شادمانی بخشد )گات

کارنامۀ ، متون غیردینی از قبیل بندهشایرانی میانه نیز افزون بر متون دینی از قبیل در متون 
مُصدّر به ذکر خداوند هستند و سنّت تصدیر کتاب به نام خداوند و استعانت  اردشیر بابکان

ستایش ، انگار که از او، رسمی بوده که پیش از دورۀ اسالمی نیز میان ایرانیان رواج داشته
سنّت تصدیر کتاب به است. بوده فارسی ادبیآفرینش او از ملزومات  هنیایش ب خداوند و

های نام خداوند و نیایش و ستایش او، در دورۀ ایرانی نو نیز تداوم یافت و افزون بر دیوان
های مثنوی شد، تا حدّی که یافتن ناپهیر در همۀ منظومهشعر، جزئی ثابت و تخطّی

باشد، از نوادر است و این نوادر ه به ذکر خداوند مصدّر نشدهای در قالن مثنوی کمنظومه
که مثنوی معنوی هرچند که با ذکر صریح خداوند آغاز اند، چنانای قابل ت ویلگونهنیز به

  ای از یادکرد خداوند است.های نی نیز گونهها و شکایتنشده، امّا ناله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
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بسیار مهم را تحت عنوان  یشان بخشبسیارند شاعران و نویسندگانی که در ابتدای آثار
 زیباترین و آید کهو بسیار پیش می اندخداوند اختصاص داده ذکربه  «تحمیدیه»
باشد. دیباچۀ گلستان سعدی از  آن ۀتحمیدی  همان دیباچه یا ،ادبی اثر ثرگهارترین بخشا

سطرسطرش ( که 17: 1737های این دسته از آثار در حوزۀ نثر است )سعدی، بهترین نمونه
نظامی، چنان در افواه روایی « لیلی و مجنون»هاست. در حوزۀ نظم نیز دیباچۀ زمزمۀ زبان

 تر دیده شده:یافته که شبیهش کم
 بی نام تو نامه کی کنم باز ای نام تو بهترین سرآغاز           
 جز نام تو نیررست بر زبرانم ای یاد ترو مونرس روانم      

 (2: 1737ی، )نظام           
های خسرو و چیزی از روایی و ارزش دیباچه« لیلی و مجنون»بدیل دیباچۀ اما شهرت بی

شیرین نظامی، شاهنامۀ فردوسی، بوستان سعدی، فرهاد و شیرین وحشی بافقی و انبوهی 
کاهد و هریک، میدانی تازه را در حوزۀ تحمیدیه و نیایش به درگاه ها نمیدیگر از مثنوی
زورآزمایی طبع در حوزۀ نیایش خداوند، گویی در ادب پارسی، جزئی  اند.گشودهخداوند 

ثابت از آفرینش ادبی بوده و این کار به آثار ادبی به طور خاص از قبیل شعر، تخصید 
هایی به ها نیز رواج داشته و جلوهنامهها از قبیل تاریخنداشته و در کتن دیگر حوزه
 عطاملک جوینی در کتاباست. برای نمونه را موجن شدهیادماندنی از خالقیّت ادبی 
مغول  ۀکه به ذکر وقایع تاریخی قرن هفتم هجری و حمل تاریخ جهانگشای جوینی

ابتدای کتاب خویش را به نعت و ستایش خداوند زینت بخشی چشمگیر از پردازد، می
ی و ادبی را های زبانکاریها و ناز و در خالل این بخش، نهایت زینتگری بخشدمی
 (. 111: 1713دهد)جوینی، خرج میبه

 ،بدون تردید آوردن تحمیدیه و نیایش شاعر و نویسنده با خداوند در ابتدای آثار ادبی
های خویش ها، دیدگاهو شاعران و نویسندگان در خالل تحمیدیه استخاص داشته یاهداف

یدیۀ شاهنامۀ حکیم فردوسی و که تحمساختند، چنانرا به خداوند، خود و هستی، بیان می
نعت خداوند و رسول)ص( گویاترین ترجمان باورهای دینی، اخالقی و حکمی فردوسی 

 توان دریافت.گرا را از خالل همین تحمیدیه میاست و باور او به فلسفۀ تجربه
 همران را گرزیند که بیند همی خرد گرر سخن بررگزیند همری
 رابد بردو راه، جرران و خرردنی سخن هرچه زین گوهران بگهرد 

 (1: 1، ج1710)فردوسی،  
 شود:و باور او به تشیّع نیز در همین تحمیدیه آشکار می
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 نبینی، مرنجران دو بیننده را به بینرندگان آفرریننرده را
 (1)همان:                       

ناپهیر و تخطّی تحمیدیه و نیایش و دعا به درگاه خداوند، افزون بر آنکه جزء ثابت
گاه که های نیز هست و شاعران آنهای مثنویهای مثنوی است، تنفّسگاهی در میانهمنظومه

ساختند و آمد، در حالت جهبه و شور، رشتۀ اصلی کالم را رها میروحشان به غلیان درمی
گونه که مولوی بارها در مطاوی مثنوی معنوی، این پرداختند، چنانبه نیایش با خداوند می
 پردازد:به ذکر خداوند می

 ود رواربررن سرکچراد هیرو یرا تررب ات رورردا، ای فضل تو حاجرای خ
 ...ایدهریرا پوشرس عین مردین، برتا ب                         اییدهرربخش و رت اد رارش  دررن قرای
 (17: 1719)مولوی،                    

دهند و این سالمت، نتیجۀ صانه را هر زمان به هرکس نمیهای خالتوفیق این نیایش
 سراید:باره میکه ابوسعید ابوالخیر در اینداری است، چنانزندهخیزی و شنصبح

 ندرت پرواز کنرگرد در و بام دوس             شن خیز که عاشقان به شن راز کنند
 که به شن باز کنند  ال در دوستا                  ن بربندندره شرود بررجا که دری بره
 (11: 1717)ابوسعید ابوالخیر،  

 سراید:باره میدر این« شمع و پروانه»و اهلی شیرازی نیز در منظومۀ 
 نررظررر   داریررم   بررا   برریرداری  تررو مخور  غم  زان کره مرا از  زاری  ترو
 از  دیردۀ  برریردار  داریرمکرره  شررم   ز  بیرداری  تررا  کری  خروار  داریرم
 که  بیرداری بره  روز  آرد  شررن ترو دال  گراهری  درخرشد  کروکرن  ترو

 کره بیداری، شن  معراج  معنی  است تراج مرعنری استسر بریدار، صراحن
 ای کو مست خواب استچه بیند دیده تجرلّی را به شن کشف حجاب است

 خروابری   برریمرراران   دردتبره   برری ن   فررردتخررداونرردا  بررره بریرردارا
 ای  دهام   بریرداریوز  آن  برریمرراری ای  دهکره  از  درد   خودم  بیررماری

 (700، 955: 1744)اهلی شیرازی،  
بر اساس آنچه گهشت، ذکر خداوند، ستایش او و دعا و نیایش به درگاه او، پیوندی دیرینه 

ویژه ادب منظوم پارسی دارد. در این مقاله با محور قراردادن مثنوی سی بهبا ادبیات فار
از نظامی گنجوی به تحلیل حضور دعا و نیایش در ادبیات فارسی « لیلی و مجنون»
که در ادبیات فارسی سازیم که روح ایرانی چنانپردازیم و این مسئله را روشن میمی
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است و ادبیّات فارسی از وندی ناگسستنی داشتهمتجلّی است، همواره با دعا و نیایش، پی
 است.ترین اعصار به طرزی گسترده با دعا و نیایش، همراه بودهکهن
 پيشيوية پژوهش. 9-0

های غنایی ادب فارسی است که از دیرباز از جمله منظومه« لیلی و مجنون»داستان عاشقانۀ 
ان قرار گرفته است، تا جایی که زبمورد اقبال نویسندگان و شاعران فارسی و غیر فارسی

است. این حضور پرحجم شدهنظامی سروده« لیلی و مجنون»بیش از هفتاد مثنوی به تقلید از 
 و در ادبیات فارسی موجن شده که در حوزۀ نقد و تحلیل هم شاهد آثار« لیلی و مجنون»

ین باره باشیم، امّا در ا مقاله، یا کتاب قالن در و نامستقل یا مستقل صورت به بسیار احوال
باشد، پرداخته« لیلی و مجنون»اثری که به طور ویژه به مسئلۀ تحمیدیه و دعا و نیایش در 

های چهار لیلی و مجنون )نظامی، امیر خسرو، جامی و بررسی تطبیقی تحمیدیه»تنها مقالۀ 
 -اهلل آذرمکان، منتشرشده در مجلۀ علمینوشتۀ محمدحسین کرمی و حشمت« مکتبی(
است. این مقاله که آغازی مناسن برای بررسی تحمیدیه و دعا و  گوهر گویاپژوهشی 
لیلی و »است، جنبۀ تطبیقی دارد و نگاه نویسندگان، میان چهار « لیلی و مجنون»نیایش در 
است که این بار با نگاهی اختصاصی و است. از این رو شایسته متفاوت، بخش شده« مجنون

 شود.نظامی گنجوی پرداخته« لیلی و مجنون»یدیه و دعا و نیایش در متمرکز، به بررسی تحم
 اهميّت و ترورت پژوهش. 9-3

ترین رفتارهای بشری و بلکه نیاز اساسی ترین و شایعترین کهننیایش خداوند، یکی از مهم
ها، های بسیاری به آستان خداوند در اغلن فرهنگترین اعصار، نیایشروان اوست. از کهن

است. از این جهت پرداختن به ماهیت نیایش، پرداختن به یکی از ها برجاماندهن و ملتادیا
ویژه در فرهنگ ایرانی و ادب های حیات بشری است، بهترین پدیدهترین و مهمکهن

است. در این پارسی که نیایش، همراه نخستین متون برجاماندۀ ایرانی باستان تا به امروز بوده
ترین تجلیّات ادب پارسی و از آثاری است که بر ادب نظامی، از مهم« جنونلیلی و م»میان، 

لیلی »است. از این جهت، بررسی نیایش در پارسی پس از خود، ت ثیری عمیق و وسیع نهاده
ای روشنگر برای بررسی حضور نیایش در ادبیات فارسی تواند دریچهنظامی می« و مجنون

 د.ویژه ادبیات منظوم فارسی باشبه
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 و برر ی بحث. 0
 معانی نيايش و دعا. 0-9
با ساختار اسم مصدر و در معنای « نیایشن»ای است فارسی از اصل پهلوی واژه« نیایش»  

، مصدری «دعا»معادل تازی این واژه، «(. نیایش»، ذیل 1713دعا و ستایش و آفرین )معین، 
 از درخواست تضرّع، رکت،ب استدعای خدا، به استغاثه خواستن،است به معنی حاجت

: 1733خوانی)دهخدا، خدای دیگری و یا خود برای خدا از حاجت خدا، درخواست درگاه
 طلبیدنیاری به و صدازدن معنی به لغت در «دعا»نیز  .«(دعا»: ذیل 1713  معین، «دعا» ذیل 
 درخواست و حاجت طلن نحو به تعالی، حق با کردن وگوگفت شرع، اهل اصطالح در و
 اقدس ذات جمال و جالل صفات یاد و مناجات نحو به یا و او درگاه از مشکالت حل

حقیقت دعا که همان توجه ناقد به کامل مطلق (. 13، 17: 1730اوست )مشکینی اردبیلی، 
س از  آن ی ۀی است که الزمفطری و جبلّ برای رفع نقد و احتیاج خود است، امری

 است. اهلل از غیرغیرحق و قطع طمع از مردم و انقطاع 
 هاج ديویدعا و نيايش در آموزه. 0-0

 که عواملی ازهاست، برای نمونه افزای دیگر عبادتبخش، بلکه ارزشتنها زینتدعا نه
 رمضان مبار  ماه در نیایش و دعا به پرداختن شود،می روزه ش ن و ارزش ارتقای سبن
 نمود، ایراد رمضان مبار  هما آستانۀ در که خود معروف خطبۀ در( ص)پیامبر. است
دعا و (. 751:  57، ج1404)مجلسی،  «مستجاب فیه و دعائکم: »استفرموده چنیناین

های دینی، بس واال تلقی نیایش، برترین عبادت شمرده شده و جایگاه آن در آموزه
، (ع)یهد ائمۀ عظام و اند. انبیایاست و اولیای خدا نیز همواره بر آن اهتمام ورزیدهگردیده

 دادند:اولیا و عرفا و صاحبدالن، همه به دعا و نیایش، اهمیتی ویژه می
 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور های تار حافظا در کنج فقر و خلوت شن

 (917: 1، ج1795)حافظ،                    
 در( ع) علی حضرت مناجات غارحرا، در( ص) مرتبت ختمی حضرت اعتکاف
 در( ع) حسین امام حضرت نیایش ویژهبه اطهار ائمۀ همۀ و ادعیۀ کوفه و مدینه هاینخلستان
 و روح وارستگی در دعا نقش و اهمیّت بر دال ادعیۀ صحیفۀ سجّادیه، همگی و عرفات

 سالح کلید رستگاری، گشایندۀ در رحمت، است. در فرهنگ اسالمی از دعا به روان انسان
: 7، ج1752شهری، ها و زمین تعبیر شده است)محمدی ریدین و نور آسمان ستون و مؤمن
  شما را به دعا «علیکم بالدعاء فانکم ال تقرّبون بمثله»فرماید: (. امام صاد )ع( می249
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شوید )فیض کنم، زیرا با هیچ عمل دیگری همچون دعا به خدا نزدیک نمیسفارش می
 (.217: 2، ج1407کاشانی، 
 با را هایشحاجت و کند وگوگفت وی با تا خواندمی فرا را نانسا کریم، قرآن در خداوند
 باشد، او هاینعمت شکرگزار همواره و کند بخشایش و هدایت طلن و بگهارد میان در او
 سورۀ 117 آیۀ در کهچنان است، دستور و امر از دور به و صمیمیّت نهایت با دعوتگری این
 فَلْیَسْتَجِیبُواْ دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَۀَ أُجِینُ قَرِینٌ فَإِنِّی عَنِّی دِیعِبَا سَ َلَکَ وَإِذَا: »خوانیممی بقره
 من[ بگو] بپرسند من دربارۀ تو از من بندگان هرگاه و  «یَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ بِی وَلْیُؤْمِنُواْ لِی

 فرمان باید[ انآن] پس کنممى اجابت بخواند مرا که هنگامى به را دعاکننده دعاى و نزدیکم
 است چندان نیایش و دعا اهمیّت. یابند راه که باشد آورنده ایمان من به و نهند گردن مرا
 رَبُّکُمُ وَقَالَ: »استشده تلقی پروردگار عبادت مطلق دعا، مومن، سورۀ 70 آیۀ در که

 و  «دَاخِرِینَ جَهَنَّمَ سَیَدْخُلُونَ عِبَادَتِی عَنْ یَسْتَکْبِرُونَ الَّهِینَ إِنَّ لَکُمْ أَسْتَجِنْ ادْعُونِی
 من پرستش از که کسانى حقیقت در کنم اجابت را شما تا بخوانید مرا فرمود پروردگارتان

 به دعوت هم شریف، آیۀ این در خداوند. آینددرمى دوزخ در خوار زودىبه ورزندمى کبر
 طباطبایی،) خواندمی بادتع را دعا آن، بر افزون و دهدمی اجابت وعدۀ هم و کندمی دعا
 (.71: 7، ج1737
 نظامی« ليلی و مجوون». دعا در ديباچة 0-3

یافته، دقّت بیان، کمال های واالست. در آثارش احساسات مههبی رشدنظامی، شاعر اندیشه
های ت ثیرگهار اجتماعی نگری فلسفی و مضمونگزینی، ژرففنّ سخنوری، حسن موضوع

به بیان نکات و « لیلی و مجنون»دیباچۀ منظومۀ زیبا و دلکش  شود. نظامی درمیدیده
هایی از عرفان و خداشناسی پرداخته که این مهم حکایت از پویایی، عمق و ژرفای رمزواره

کننده، همانند ای خیرهنامهاندیشۀ او دارد. نظامی در ابتدای این منظومه، در مناجات
یف خداوند پرداخته و او را با صفاتی چون های دیگر شاعران، ابتدا به توصتحمیدیه

 کن، واهن، باعث، مقصد، مقصود، صاحن، سلطان، دانا، دستگیر، ستوده: کارگشا، هست
 ای کررارگرشای هرر  چه هرستند نرام ترو کرلررید هررر چررره بستنرررد
 کررن  اسراس هسرتریای هرسرت کررروترررره ز درت درازدسرتررررری

 جررانای واهن عرقل و براعرث  ست و نیست یکسرانبا حکم تو هر
 ای هست نره برر طرریرق چررونری درونررررریدانررررای برررررونررری و  

 ای مرقرصررد هررمّررت بررلنررردان مررقصرررود  دل  نرریررازمرنرررررردان
 صاحن تویی، آن دگرر غرالمند سلرطان تویی، آن دگرر کررردامرند
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 از کررم تررو نرراگررزیرررم هسرررت
 ( 9-2: 1737)نظامی،                  

 چون نیست برجز تو دسرترگریرم

گهارد که در های متنوّعی از دعا را به نمایش میگونه« لیلی و مجنون»نظامی در دیباچۀ 
 شود:ها اشاره میادامه به برخی از آن

  طم بودنوا طم يا باواهاج دعا بم  هت بی. گونم0-3-9

 واسطه بودن دعا  بر دو گونه است:دعاهای نظامی به جهت باواسطه و بی
 وا طمالف. دعاهاج بی

واسطه است. وی در این گونه از دعاها نیاز تر دعاهای نظامی، از سنخ دعاهای بیبیش  
 خواهد، مانند:خویش را از خداوند می

 ستنم نگه دارز احرام شک احرام شکن بسی است زنهار            
 (9)همان:                      

واسطه نقل کردیم، از سنخ دعاهای بی« لیلی و مجنون»جا از منظومۀ نیز دعاهایی که تا بدین
  است.

 ب. دعاهاج باوا طم

طلبد دارد و شفیعی مینظامی گاه دعای خویش را با واسطه به درگاه خداوند عرضه می    
شفاعت کند، باشد که خداوند، نظر لطف خویش را به حرمت آن  که نزد خداوند، او را

شفیع، از نظامی دریغ ندارد. نمونۀ این گونه از دعاها، شفیع قرار دادن رسول مکرّم 
 است:« نعت پیغمبر اکرم)ص(»اسالم)ص( در فصل 

 ترو از نررظرامرری دل نریرروی تررو از تمامری  مررا کرار ای    
 کرن شرفراعرتی خردا برهر وز کن اعتیقن دعرا بره دل زین
 برندارند هست که پرده وین فرروگرهارنرد  مرا پرردۀ ترا
 (17)همان:                   

 هاج دعا بر حسم نيازهاج مادج، معووج و اخروج. گونم0-3-0

 ، با نظر به آنچه دعا بدان معطوف است، دو«لیلی و مجنون»نامۀ دیباچۀ نظامی در مناجات
 گهارد:میگونه دعا را به نمایش 
 الف. دعاج مادّج

های دنیایی منظور از دعاهای مادّی، آن گونه از دعاهاست که معطوف به برآوردن نیاز
 مدح در گاههیچ او. استداشته پرهیز دولت ارباب و دربارها به پیوستن از باشد. نظامی

عمر در نهایت  اواخر در ویژهبه او ت.نساخ شعر حکمرانان، نظر جلن برای و ننمود مبالغه
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نیاورد و نیازهای خویش را  فرود امرا پیشگاه در گردن و زیست آزادگی و گیریگوشه
خواهد که برای دریافت روزی، نیازمند تنها و تنها به خداوند عرضه کرد. او از خداوند می

 شاه و شبان نباشد: 
 خورشید و ماه هب دهی پروانه امّید و  بریم ز مررا چنرد تا 
 حروالرم کرنی شربران و شاه بر نرروالررم هرر نیراز بره  کی ترا
 کیست؟ ترکریم تو حضرت وز چیرست ترنعیم با تو خوان از
 برراتم  آن و ایرن برره مرنویرس زکراتم ده  خویش خرمن از
 آبری  و خرا  برره شرود آبراد خررابرری مرن چرو مزرعره تا

 خرویشم آستان از ده خاکی

 
 پریشرم ز برررد دغرل کره وآبی

 (7)همان:                             
 ورزد:اشعارش نیز از دعا دریغ نمیاو در همین زمینه، برای حفظ مجموعۀ 

 ضایع مکن از من آنچه مانی روزی که مرا ز من ستانی              
 )همان(                       
 ووج و اخروجب. دعاهاج مع

ای دیگر از دعاهای نظامی، نه معطوف به نیازهای دنیوی، بلکه برای برآوردن علوّ دسته
 روحی، صفای قلن و سعادت اخروی است:

 یرا شربرت لطرف دار پیرشرررم یا قهر مکن به قرهر خرویشرم
 هررم تررو بررره عنرایرت الرهرری آنجا قدمم رسان که خرواهی

 مرا به مرن دهی باز وان دم که رن انردازیک سایۀ لطف بر م
 برررردار مرررا کررره اوفرترررادم پیرادم وز مرکن جهرل خود
 از ظلمررت خود رهاییرررم ده دهبرا نرور خرود آشرنراییررم 

 (1-4)همان:                  
اما نتایجشان  کند،برخی از این دعاها گرچه در ظاهر چیزی را در حیات دنیا طلن می   

توان به موارد طلن زیارت پیامبر اکرم )ص( اشاره مربوط به آخرت است، از جمله می
 کرد:

 چنگ از ستاند  عنان  ایام و تنگ رسد فرا کاجل پیش زان
 رسرولم   ترربت روضرۀ  بر قرربرولرم ره   از ده  براز  ره
 (1)همان:                        

 



 211 گنجوی نظامی مجنون و لیلی در نیایش و دعا/ 

 جوونهاج م. نيايش0-8

لیلی و »پردازد، بلکه در مطاوی داستان نظامی تنها از زبان خودش به نیایش خداوند نمی
های داستان نیز اشتیا  خویش شمارد و از زبان شخصیت، بارها فرصت را مغتنم می«مجنون

لیلی و »گهارد. اگر این رأی را بپهیریم که داستان را به رازگویی با خداوند به نمایش می
ها را هایی پراکنده و مجمل در میان اعراب بوده که نظامی آنمشتمل بر روایت «مجنون
توانیم چنین (، می104: 1794داده و رنگ ایرانی بدان زده )ریپکا،  آورده، توسعهگرده

های داستان نیز برساختۀ ذهن نظامی وگوهای شخصیتبینگاریم که جزئیات اعمال و گفت
آورند، درحقیقت نجوای ها بر زبان میهایی که این شخصیتاست و از این جهت، مناجات

  دل نظامی در لحظات استغرا  در جهبۀ عشق خداوندی است. 
های خویش قرار هایی که نظامی، زبان او را در خدمت مناجاتیکی از شخصیّت

است، شخصیّت اول داستان، یعنی مجنون است. مجنون بارها دردهای نهاده شده بر داده
کند و نظامی با سحر کالم های خویش را با خداوند نجوا میو امیدها و اشتیا دلش 

سازد. برخی از این سرایی مبدّل میها را به شاهکارهای فنّ مناجاتخویش، این مناجات
 ها عبارت اند از:مناجات
 . نيايش مجوون در کوار کعبم0-8-9

کنند که رد، خانوادۀ لیلی اظهار میبپس از آنکه مجنون پدرش را به خواستگاری لیلی می
گیرند. در مجنون دیوانه است و اگر این وصلت صورت پهیرد، اعراب بر آنان خرده می

هرگز به کسی که در حق او عشق   رسم معمول اهل بادیه هم که دختر را»این میانه 
مؤثر افتاد. از ( نیز 129: 1710کوب، )زرّین« دهندافتد، نمیورزد و عشق او در افواه میمی

کردن عشق و جنون او به شود، پس پدر برای چارهآن پس بر جنون مجنون افزوده می
خواهد که رهایی خویش از عشق را به دعا از خداوند برد و از او میاش میزیارت کعبه

پردازد و بر زند، با خداوند به نیایش میبخواهد، امّا مجنون چون دست در پردۀ کعبه می
 تر از پیش عاشق لیلی کند: خواهد او را بیشواستۀ پدر از خداوند میخالف خ

 یارب، بره خردایری خدایریرت وانرگره  بره کرمال پرادشراهرییررت
 کز عشرق بره غرایتری  رسرانررم کو مرانرد اگرر چره مرن نرمرانرررم
 از چشمرۀ عشرق ده  مررا  نررور وین سرمه  مکن  ز چشم مرن دور

 تر  از ایرن کنرم  که هسترم عاشق
     ( 11، 10)همان:                    

 گرچه ز شرراب عشرق  مسرترم
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کشد و امّا با عشق اگر خارج از دایرۀ دین قرار گیرد، به فساد و تباهی می»از نظر نظامی،   
کی پا و در تقوی(. 47: 1711ثروتیان، «)شودرعایت اصول شرع اسالم به کرامت بدل می

در تمام  گونه کهتوان یافت، بدانتر میشاعران، کمدر میان  حکیم نظامی را اخال  ، نظیر
شود. نظامی از آغاز داستان، اصل پیدا نمی وی یک لفظ رکیک و یک سخن زشت اشعار

ای از عشق عارفانه دهد و از آن نمونهپاکی و پارسایی در عشق لیلی و مجنون، بسح می
آویختن مجنون به پردۀ کعبه و نیایش او با خداوند، در خدمت توسعۀ سازد. صحنۀ برمی

اصل پاکی و پارسایی در عشق لیلی و مجنون از طریق پیوندزدن عشق به شرع است. در 
تر لیرلی افزون خواهد که میل او را بههمین راستا در ادامۀ این نیایش، مجنون از خداوند می

 گاه بی غم او نباشد:لی بیفزاید و هیچعمر او بکاهد و بر عمر لی کند  از

 یا رب، ترو مررا بره روی لیرلری  مرریررلی هرر لحررظه برده زیراده 
 از عمرر من آنچه هست بررجرای بسررتران و به عمرر لیرلی افررزای
 ام چرو مویش از غمگرچه شرده  کم یک موی نخواهم از سرش

 غرم  او  مربراد روزمهررم  برری
 (11: 1737نظامی، ) 

 گرچه زغمش چرو شمرع  سوزم

 . نيايش مجوون با زهره، مشترج و خداوند0-8-0

در این منظومه، شاهد دو نیایش از زبان مجنون خطاب به زهره و مشتری هستیم. این 
الأحنُّ »خواندن اجرام سماوی از زبان حضرت ابراهیم)ع( و سرانجام گر الهها تداعینیایش
(  با این حال ممکن است 35-37تن و اظهار توحید اوست )سورۀ انعام/ آیۀ گف« اآلفلین

های صاف صحرا که عاشق رمیده و مهجور را در رازونیازکردن با ستارگان در شن
ای از رسم کهن پرستش دارند، بازماندههای ناشی از عشق، مستغر  خود میخوابیبی

دهندۀ رنگ ها نشانکند. این نیایشرا القا میاجرام سماوی باشد که زندگانی در بیابان، آن 
ای برای ت یید این نظریه است که شاید هستۀ اولیه و اصالت عربی قصّه است و قرینه محلّی

گرای بابل باشد. با تر در تمدن ستارهبازماندۀ عشقی کهن« لیلی و مجنون»و مجمل داستان 
رنگی اسالمی زده و سیر نیایش اجرام آسمانی  این حال، نظامی، این واقعۀ محتمالی بابلی را

 یابد.کند که سرانجام به مناجات با خداوند خاتمه میرا چنان مدیریّت می
دهندۀ طالع دولت، معوّل مجنون در نیایش با زهره، او را صاحن کلید هر کام، پیروزی

د و بویی از یار خواهد که در امید را به روی او بگشایکند و از او میبخت و... خطاب می
 به او برساند:
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 برر زهررره نررظر گرمراشررت اول ل                    گفت: ای به تو بخت را معرو
 ای زهررره روشرن شررن افررروز ای طرالع دولرت از ترو پیرروز    
 ای در کرف ترو کرلرید هرر کرام در جررعه ترو رحریق هر جرام
 لطفی کرن از آن لطرف که داری  رردواریبررگررررشرای در  امرریرر

 بویی برسان، کره وقت آن است
 (131: 1737)نظامی،    

 زان یرار که او دوای جران اسرت

مجنون در نیایش با مشتری، او را با صفات ستارۀ سعد، ظفردهنده، قایم به صالح کار و...  
 ای بیندیشد:رایش چارهخواهد که در وی به وفا نظاره کند و بستاید و از او میمی

 سعرد کای مشتری، ای سرتارۀ صاد  الوعرد ای در همه وعده،
 ای مررنرشری نرامررۀ عررنایرررت برر فتررح و ظرفر ترو را والیرررت
 ای راسرت به تو قررار عرالرم قررایررم بره صرالح  کرار عرالررم

 ای کرنهست، چاره تور چاره
 ( 135 ،131)همان:           

 ای کندر مررن به وفرا نرظاره

در زمان نظامی، باور به سعد و نحس اختران، رواجی عام در خواص و عوام داشت، امّا از 
آنجا که نظامی خود دارای فکری بلند بود و در علوم عقلی و نقلی تبحّر داشت، برخالف 

و ایام هفته و ماه  معتقد به ت ثیر نجوم و سعد و نحس کواکن مردم آن زمان که عمومای
گوید کند و میبودند، با کمال صراحت، مخالفت خویش را با این باور عام بیان می

د. او الوجوداند و ت ثیری در سرنوشت و آیندۀ فرزندان آدم ندارنستارگان، مخلو  واجن
 ها، نیایشی از زبانت ثیربودن نجوم و سعد و نحس آنپس از این دو نیایش، برای اثبات بی

آورد. در این نیایش، مجنون پس از اظهار نومیدی از زهره و مجنون به درگاه یزدان می
پردازد و از خداوند خواستار آورد و به وصف او میخداوند روی می مشتری به درگاه

                                                       شود:                                                               رحمت وعنایت الهی و گشایش بخت می
 چون دیرد که آن برخارخرریزان هستند  ز اوج خرود گررریرزان

 بررازی دانررسرت کررزان خیررال سررازیکارش  نرسرد به چراره
 سراز استنالید در آن که چاره نیراز استاز جمله وجرود،  بی

 ای کرررار  بررررآور  بررلررررندان ستمررندانکررن کرار  مرنریرکو
 ای خا  من از ترو آب گرشته بنرگر به من  خرراب  گرشرررته

 مگررهار که عرراجرزی غریبرم نصریبمبری  از رحمت  خویش
 آن کررن ز عنررایت خردایری کآید شرن مرن به  روشررنایی
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 بخرتم ز  بهانه  رسرتره گررردد
 (135،110همان: )              

 روزم به وفررا خجسته گرردد

دهد و داستان قرار می« الأحنُّ اآلفلین»وار بدین ترتین، نظامی، مجنون را در سیر ابراهیم
دهد کردن برهانی برای اثبات وجود خداوند قرار میای برای اقامهعشق مجنون را دستمایه

ها را نیز در ترین داستانتواند بدویو این از شاهکارهای ذهن و زبان نظامی است که می
لیلی و »های بلند قرار دهد. نظامی پیش از این نیز در تحمیدیۀ دیباچۀ خدمت اندیشه

نیز نظر صریح خویش را دربارۀ جایگاه آسمان و اجرام سماوی در برابر مشیّت « مجنون
 ست:اها را مقهور قدرت الیزال خداوند دانستهخداوندی، ابراز داشته و آن

 داریبر درگه تو به پرده ای هفت عروس نه عماری
 (2)همان:                   

 موا ات بم مجوون از زبان پدر تلقين .0-7

خیزد و پسر را به مکّه جویی برمیرسد، پدر به چارههنگامی که جنون مجنون به اوج می
ه دعا بخواهد. پدر، مناجاتی برد تا با درآویختن به کعبه، رهایی خویش از عشق لیلی را بمی

 کند که به خدا بگوید و از خدا بخواهد:را به مجنون تلقین می
 در حلقۀ کعبه حلقه کن دسررت کز حلقۀ غم بدو توان رست
 کاریگو: یرارب، از ایرن گزاف توفریق دهرم بررره رستررگاری
 رحمت کرن و در پررنراهرم آور زین شریفرترگی بره راهم آور

 د کرن از برالی عشرقم و آزا
 ( 10)همان:                     

 دریراب که مبرترالی عشرررقررم

هرچند که قرار است این ابیات، مناجات مجنون با خداوند باشد، امّا در حقیقت  
توانست دردهای دل پدر مجنون است و سخنان اوست که با تغییراتی در ضمایر، می

 ه آستان خداوند عرضه شود:مستقیمای از زبان خود پدر، ب
 کرارییرارب ترو از ایرن گزاف توفریق دهرش بره رستررگاری
 رحمت کن و در پررناهرش آور زین شریفرترگی به راهش آور
 و آزاد کرن از برالی عشرقش

 (10)همان:                      
 دریرراب ز ابرتررالی عشرررقرش

 گيرج. نتيجم3
ت بشری، جایگاهی دیرین و بسیار بنیادین دارد. ادبیات فارسی نیز از در حیا دعا و نیایش  
است. افزون ویژه نیایش و مناجات بودهترین اعصار، شاهد حضور مضامین دینی و بهکهن
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سرایی، سنّتی ثابت و های شعر پارسی، تحمیدیههای پراکنده در سطح دیوانبر مناجات
است. نظامی گنجوی نیز، هم ای مثنوی بودهههای منظومهناپهیر در دیباچهتخطّی
های پراکنده است. وی افزون بر نیایشبخش آن بودهبخش این سنّت و هم استحکامتداوم

کننده نیز در ابتدای هر مثنوی، تعبیه هایی خیرههای پنجگانۀ خویش، تحمیدیهدر مثنوی
درخشان نیایش در آثار های است. یکی از نمونهکرده که سرمشق شاعران پس از وی گشته

است. با بررسی این منظومه به این نتایج « لیلی و مجنون»های منظومۀ نظامی، نیایش
 رسیم:می
طلبد و تر دعاهای نظامی، از سنخ دعاهای مستقیم است، اما گاه نیز شفیع میشبیالف. 

 کند.دعای باواسطه می
، امّا سبن این دعاها، تعلّقات برخی از دعاهای نظامی، معطوف به حوایج دنیوی است ب.

عکس، نظامی برای رهایی از وابستگی به دنیا و ارباب دنیاست که از دنیوی نیست، بلکه به
  طلبد.خداوند، چنین حوایجی را می

برخی دیگر از دعاهای نظامی نیز ظرف زمانی و مکانی برآورده شدنشان در دنیاست،  ج.
 امّا نتایج اخروی دارند.

کند، امّا این هایی ارائه میهای داستان خویش نیز مناجاتز زبان شخصیتنظامی ا د.
 ها درحقیقت، سخنان دل خود نظامی از زبان دیگران است.مناجات
سرایی برای نظامی گاه اغراض ثانویه دارد، برای نمونه نیایش مجنون به اجرام نیایش هه .

الأحنّ »د خداوند و از سنخ آوردن نظامی برای اثبات وجوسماوی، درحقیقت برهان
 گفتن حضرت ابراهیم)ع( است.« اآلفلین
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 سوم. تهران: هرمس.

دیان. . به کوشش دکتر حمید سعیليلی و مجوون(. 1737نظامی، الیاس بن یوسف. ) -
 چاپ اول. تهران: قطره. 
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1. Introduction 

Today the word "Pahlavi" is used for Zoroastrian middle Persian works in 

"Pahlavi Transcript" (Tafazoli, 1888, p.12). The result of polyphony of some 

signs of Pahlavi script and the similarity of some other signs is that one word 

can be read and understood in different ways. The name "ائجثفل" vīrāf/vīrāz 

in Ardāvīrāfnāmeh is like such a word. Because the word "فل" in Pahlavi has 

the same sign as the letters "P/F" as well as the letter "Z" , and adding the 

letter   ( ح)ز after  (غ) آ can be written like "ثفل". Therefore "ثفل" shows the 

forms āp/ āz/ āf (and in new manner of reading is: āb/water) (Vatanmehr, 

2016). Another letter which causes duality in reading this name is "ج"  with 

two phones "r"  and  "l" which results in two types of reading, i.e., " nīrāp/ 

nīlāp" . 

2. Methodology 
In studying Ardāvīrāfnāmeh, considering the similarity of the names 

" ئجثفلا " (vīrāf) and ( اج : ثفل/var ī āp = water lake) in writing and reference to  

ت السصدغ : ز /āp ī kabōd= Dark blu) brought the question is that is there any 

connection between this name and the combinations? In order to find the 

answer, the researcher has started collecting data through  library research 

and for researching the meaning of this name,  morphology method was used 

. 
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3. Discussion 

Two names, in the first chapter, paragraph 19 of Ardāvīrāfnāmeh, are 

introduced: Ardāvīrāf and vēh šāpōhr. In Eliade point of view  Ardāvīrāf is 

related to Shamanism. In Shamanism the ghost of Shaman, in rapture of 

tender custom or life renewal, has left his body  and rises to the sky or to the 

depth of the lowest world ( Eliade,2014). 

By considering the mentioned connection between Ardāvīrāf and 

Shamnism custom , we investigate the name of Ardāvīrāf. This name is 

composed of two parts: Ardā and Vīrāf . Based on Zhinio's belief, the term 

ahlav/ardā (Avesta:ašavan) relates to the other world (Gignoux, 2015, p.17-

18). The second part of this name is "ائجثفل" (vīrāf/vīrāz), which because of 

ambiguity in Pahlavi transcript, there is no agreement on the way of its 

reading .( same, 14 to 16). 

As mentioned before, in Pahlavi transcript, some words can be read in 

different manners because  some phonemes are  polyphonic. The word  ائجثفل

is the same as these words, which can be read in the following forms: 

nīlāp/nīrāp and vīrāp/vīlāp. Martin Huge also has used this word as virāja, 

virāya, virāzh (Huge, 1978, p.219). In chapter 10, Ardāvīrāfnāmeh mentions 

itself as gradient and uses some similes which have delicate ambiguity. In 

this chapter, Viraf is addressed as follows : 

 اًئ ا# جی  لاثفل اسغئش گز اج : ثفل : چثبغ  : وصدت ها شئش ا#  ج وثفدتات  

(I̕ ll show you that lake of wet wood which is on me) (Gignoux,2015, 

p.190) 

  اشات اج: اچاجئ سصدغ : زلات ا ئالت ئاه ؤ ثفل غصدت ها ؤ چثبغ باغ  تچصدت : جی 

  شئش ا#  ج  وثفدتااثفدت.

(and showed a great water lake from dark blue and said: there is water that 

going from the wood that you set up on me) (Gignoux, 2015, p.56) 

In this section, three points have been mentioned: first: Fire annoyed from 

water, second: dark blue water lake, and third: burning wet wood . 

So, the name  ائجثفلcan be read in three ways: 1) Where there is a mention 

of annoyed fire from water, it can be read as "nīrāp". and be considered as 

NYRA+āp  combination: (  NYRỷ: fire =[ائجصقث](water ثفل  + fire  ائج

(Mashkour, 1967, p.35) 

2-There dark blue (Kabod) water ( الت: ی سصدثث  ): This name can be read 

"nīlāp" (ائج  dark blue+  water) [nīl: a plant material and blue or azure ثفل  

color. Middle Persian(Farsi) nīlis results from main Indian . In Sanskrit nīla, 

is blue, azure ,black .(Hassandost, 2014) 

3-Where there is a mention of annoyed wet wood from fire , it can be read 

as nīlāp/nīrāp/vīrāp. By considering the first part of the word vīra/nīra/nīla 
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and their meanings relation with wood some samples have been provided 

from dictionaries: 

A) Vīra: [vrāsakan: sandalwood: Av: variša- wood(Baghbidi, 1390)]; in 

rotation beginning v to b˃Hassandoust§141: [barsam: branch tree˃ burz- 

˃cover(Hassandoust,1393)]; in rotation r to l˃same§222: [bālāl:column of 

mansiom˃op: bārādār-(same,1393)]; in rotation beginning vi to g˃same§85:[ 

gurz: wooden or ferrous weapen, in Armenian˃ varz:hand stick (ibid.). 

B) nīra/ nīla: [nard: the tree trunk˃ op: nartā-/ Farsi: nardebān, ladder 

apparently from nard-(same,1393)]; in rotation rd to l˃ same, §223:[ nāl: say 

nay; Farsi: ney˃op: nādi-/ apparently from indigenous: nār: wheat field, 

Straw, Straw(ibid.).  

 Frequent revisions, numerous translations, and different forms in 

describing the story of vīrāf', show the significant position of this work and 

this character. How  could a  name with such an importance have no 

example in its literature and culture except Viraz, whereas, a name like nīāp 

remained even on geographical places and the name of Send River "Send" 

and the other name of "Jondi Shapor" were nīāp (Dehkhoda, 1995). Here, It 

can be found that both  vēhšāpōhr and nīāp originally address one thing. 

Although vīrāz has been mentioned in Avesta, this name is used in 

combination of names such as vīrāzdōxt, vīrāzbande, etc., were it is put at 

the first part of the name, but in Ardāvīrāf, it has been placed in the second 

part of the name. 

3. Conclusion 

1- Ardāvīrāf travel is related to Shamanism customs. 
2-By considering the 10th chapter of the book, we can relate ائجثفل with 

annoyed fire from water (nirāp) , azure water lake (nīāp) and wood 
(vīrāp/nīlāp/ nīrāp), among these three, (nīāp) as  wet wood burners is 
considered  more correct . 

3- nīlāp is used in geographical names too. 
 

Key words: Pahlavy script, shamanism, Ardāvīrāz, Ardāvīrāf, Nilāp, ائجثفل. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751 تابستانو  بهار، پنجمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

 راآوامم؛يارداو در «ائجثفل»جپهلو ةواژ رامونيپ جنظر
 تر زميه ة وزانود: راپيو

 9 مهرمريم وطن                                                                                                                      

 چکيده

ای به خح پهلوی است که از نظر پرداختن به سفرهای شهودی و ارداویرافنامه، اثر شناخته شده   
های بسیار از متن رونوشتتالش در اثبات حقانیت دین زرتشتی اهمیت بسزایی دارد. جدای از 

هایی نیز به فارسی، پازند، سانسکریت، گجراتی و نیز صورتی از نظم آن در دست پهلوی، نونوشت
کجای این آثار به معنای نام شخصیت اصلی )ارداویراف( و چرایی انتخاب این نام است. در هیچ

پردازد. ام ویراف و چرایی آن میای پیرامون معنای نای نشده است. این پژوهش به بیان نظریهاشاره
هایی که به ارتباط بین آیین هایی که در متن کتاب ارداویرافنامه آمده و نیز اشارهبا توجه به نشانه

دست  ویراف() «ائجثفل»ای پیرامون نام توان به نتایج تازهشمنی و خلسۀ ارداویراف شده است، می
ها و های پهلوی و بازنگری و بازخوانی آنرخی واژهخوانی بپیدا کرد. از سویی، قابلیت چندگونه

« آتش»ی است که موبد به «های ترهیزم»که پیامد « دریاچۀ آب کبود»از سوی دیگر، اشاره به 
های نیالپ ]نیره )چوب(+ آب[  نیالپ ] نیره)آتش( +آب[ و نیز نیالپ انداخته، ترکین

نام  افکند. در این میان، وجود دوهش را پیهای این پژو]نیلی/کبود+آب[ را نمایاند و پایه
برای موبدی که از خلسه بازگشته و اشارۀ پژوهشگرانی چون فیلیپ « وِه شاپور»و « ارداویراف»

ژینیو و میرچا الیاده به وجود ارتباط بین خلسۀ ارداویراف و آیین خلسه شمنی، پژوهشی را در این 
شوند، جدای از میسانی که به جهان مردگان وارد زمینه موجن شد که نشان داد در این آیین، ک

دو نام تواند زاویۀ دیدی تازه در اند و این مسئله می«نام جاویدان»نام زمینی، دارای نام دوم یا 
«  ائجثفل»پهلوی  هدف از انجام این پژوهش، تالش در شناخت واژهداشتنِ موبد به ما بدهد. 

رفتن آن و برداشتن گامی دیگر در راه شناخت واژگان کهن کارساخته شدن و به چیستی و چرایی
 است.    

 متن پهلوی، ارداویراف،  خلسه،  نیره،  نیالپ، ائجثفل.کليدج: هاج واژه

                                                           

 03/03/1753 :مقاله نهایی پهیرش تاریخ                                             10/02/1753: مقاله دریافت تاریخ 
 Aturpatkan57@gmail.com                                  :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

، ايران.ه واليت ايرانشهرکار وا ی ار د آرهو  و زبانهاج با تانی دانشگا .1   
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 مقدّمم  .9
م. در جنوب و جنوب 300پ.م تا حدود  700های بین فارسی میانه یا پهلوی، در سال

تی به را برای آثار فارسی میانه زرتش« پهلوی»غربی ایران رایج بوده است. امروزه اصطالح 
  .(12: 1733)تفضلی،  برندبه کار می« خح پهلوی»

بودن یک نشان و شباهت نوشتاری حروف پهلوی ر وی، چندآواهای خح پهلویژگی از
کند، پدیدار می هاتشابه بسیاری بین واژهنویسی ر است. این ویژگی، بویژه هنگام پیوسته

توان یک واژه را به چند شکل خواند و معنا کرد. عدم یکدستی خوانش می کهایگونهبه
ها را بازنگری کرده و به دهد که آنها در بین پژوهندگان، به ما این اجازه را میاین واژه

ک ستَجَاشاره کرد به نام گُ متنیتوان به برای نمونه میها، بازخوانی کنیم. یاری برخی نشانه
، در معرفی ابالیش آورده است: وی زرتشتی مرتدی است به نام عبداهلل که لی. تفضّابالیش

اورمَزد نام داشته است، به علت ابهام خوانند و قبالی دَیت نام او را ابالیش میبر حسن سنّ
جا که ابالیش با لقن گجستگ دانیم. از آنالفبای پهلوی، صورت درست این نام را نمی

ن اسم، نام وی پس از گرویدن به اسالم باشد. )ن. : تفضلی، )ملعون( ذکر شده، باید ای
  (.179تا   174: 1733
با توجه بنگاریم، پهلوی  گونۀبه  واج به واج هلل و ابالیش رااچون عبد، 1به گمان نگارنده 
هلل ارسیم: عبدمی نوشتاربه این دو  تواند نوشته نشود،می « اُ » ۀهلل واکاکه در نام عبدبه آن
که ابالیش خوانش نادرست توان انگاشت ( و میغجثفقثغنو ابالیش ) ثجثفقث(غن)

 عبداهلل به خح پهلوی باشد .
فرایین، نتیجه درست نخواندن فرخان در »باره، نُلدکه نیز در جایی آورده است: در همین 

 .(903:  1733 ،شهیدی مازندرانی«)کتاب پهلوی است
دلیل و یراف/ ویراز( در واژۀ ارداویرافنامه، که بی)و« ائجثفل»از این دست است نام  

 تواند باشد.معنا نمی

 بيان مسئلم رح و . 9ه9
که در « فل»خواندن این نام )ارداویراف/ ارداویراز( آن است که حرفدلیل دوگانه  

در پهلوی، «. ز»  است و هم نشان حرف« پ/ ف»های پایان این نام آمده، هم نشان حرف
: 1759مهر، )وطن شودنوشته « ثفل»تواند به گونۀ )غ( می« آ»)ح( پس از « ز »ترکین حرف 

های: آپ/ آف/ آز )به شیوۀ نوخوانی: آب( دهندۀ صورتنشان« ثفل»( و به این ترتین 40
که گروهی به حدی است که با وجود آن« ئجثفلا»(. تفاوت در خواندن نام 72است. )همان:

گویند. یکی دیگر از می« ارداویرافنامه»اند، نام کتاب را را انتخاب کرده« ویراز»نام 
 «ل»و » ر»دو آوای با است  «ج »کند هایی که در خوانش این نام ایجاد دوگانگی میحرف

آید. میدو بر رد و البته یک معنا از آنرا در پی دا «نیراپ»و  «نیالپ»که دو گونه خوانش 
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های دارای ر را در دورۀ باستان رد کرده و نام Lر اگرچه گروهی از زبانشناسان، وجود واج 
ت نرسیده است و گروهی شمارند، این نظریه هنوز به قطعیّر را واژگان بیگانه برمی Lواج ر 

دیگر »رودیگر اشمیت در مقالۀ خود با عنوان  اند، از آن جمله،دیگر با آن مخالف
است که زبان فارسی باستان و  بدان پرداخته و بر این نظر« های ایرانی باستانگویش

های اوستایی، تنها دو زبان از شمار فراوانی زبان و گویش در باستان است. شمار قبیله
پارسی در پارس و تفاوت گویش فارسی باستان با زبان نوشتاری هخامنشی دلیلی بر این 

ر تبدیل  rهندوایرانی را به ر   L*های فارسی باستانکه برخی گویشعاست، بویژه آنمدّ
های اند. در روایات یونانی نیز شماری از نامرا بدون تغییر نگه داشته اند بلکه آننکرده
 ([191تا  192: 1750خورد. )ن. : اشمیت، ر دار به چشم می Lایرانی ر 
قابل اعتمادترین ترجمه از » کتاب ارداویرافنامه، تصحیح فیلیپ ژینیو، که به قول چرتی  

(، پایۀ این پژوهش قرار گرفته است و ما در تناسن با نام 114: 1759چرتی، » )این اثر است
های مستقیم که به ایم مگر در نقل قولرا انتخاب کرده» ارداویراف»کتاب، خوانش 

 آمده باشد.« ویراز»صورت 
اتفا  نظر وجود ندارد، در این پژوهش تالش شده «  ائجثفل»جا که در خواندن نام از آن
های به کار رفته در متن، شکل درست آن نمایان شده و یا دست کم به یاری نشانهاست تا 

 گامی در این راه برداشته شود.
 . پيشيوة پژوهش0ه9
است،  هخوری بر روی متن ارداویرفنامه انجام شدهای بسیار و دراگرچه پژوهش 

های . تنها اشارهنشدیافت رفتن این نام کارشدن و بهپژوهشی ویژۀ  چیستی و چرایی ساخته
برای نمونه، فیلیپ ژینیو در  گهرایی بر ابهام این نام و خوانش و معنای آن شده است.

یراف و نیز ویراز اشاره های ویراب، وباره با اشاره به ابهام خح پهلوی، به خوانشاین
ر در های بسیاری از این اث(. با این وجود نسخه17تا 14:  1754)ن. : ژینیو،  استکرده

 به ،آسادست است. کتایون مزداپور در مقدمۀ کتاب ارداویرافنامه به کوشش جاماسپ
 :است آورده و کرده اشاره اثر این بر پژوهش گسترۀ
 شده ترجمه گجراتی و سانسکریت به نیز و دارد پازند به تحریری پهلوی، از جز ارداویرافنامه 
 شعر به را آن سمیعی السلطنهادین مرحوم... است هدرآمد فارسی قدیمی نثر و نظم به همچنین و است
 ژاله یاسمی، رشید بهار، مهرداد به توانمی متن این پژوهشگران دیگر از. استدرآورده فارسی
 ژینیو، فیلیپ به ایران از خارج هایپژوهش بخش در و انوشیروان دستور عفیفی، رحیم آموزگار،

 دستور آسا،جاماسپ جی هوشنگ دستور بارتلمی، وست، ویلیام ادوارد هوگ، مارتین بوپ،.ا.ج
 به را آن  که کرد اشاره( هجری هفتم قرن شاعر)پژدو بهرام زرتشت نیز و آساجاماسپ جیجاماسپ
   (  3تا  9:  1751آسا،  ن. : جاماسپ. )است درآورده نظم
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 . ترورت و اهميت پژوهش3ه9
که تنها آید، بیش از آنو مفهومی که از آن برمی های کهن و معناها و واژهپرداختن به نام   

بررسی ساختار نوشتاری واژگان باشد، پی بردن به چرایی آن و دریافت معانی پنهان و 
هایی که حتی در ها و نامبویژه دربارۀ واژه  های کهن استشناخت فرهنگ نهفته در متن

و مناسک کهن و فراموش شده ها خوانش آن نیز یکدستی وجود ندارد و در متن، به آیین
های تازه در این زمینه، نقد و پیشنهادهایی را در پی خواهد پردازیکند. نظریهاشاره می

رفته گامی به پیش خواهند بود. بررسی واژگان، یکی از کارهای همداشت که روی
غول شناسی است که همیشه پژوهندگان و اندیشمندان را به خود مشارزشمند در زمینۀ زبان

های گوناگون یک که با خح پهلوی و نوشتار ویژه و خوانشکرده است  بویژه هنگامی
ای در میان نوشتارهای پهلوی به چشم باشیم. در این میان آثار برگزیدهواژه سروکار داشته

های نظم و نثر های گوناگون در قالنها پرداخته شده و بازنویسیخورد که بسیار به آنمی
اشاره کرد که « ارداویرافنامه»توان به کتاب با خود همراه دارد. از این میان می و ترجمه را

خورد. به همین دلیل با نگاهی تازه و به نمیچشمدر خوانش نام و معنای آن یکدستی به
م یهایی که در فصل دهم کتاب ذهن من را به خود مشغول کرده بود، برآن شدیاری نشانه

شمارۀ ثبتی ) K20Ԑ K20bتا دربارۀ این نام و ترجمان آن پس از دیدن نسخۀ خطی پهلوی 
74209429/ acc.no5324 در کتابخانۀ مرکزی و اطمینان از شکل نوشتاری آن، به پژوهش )
 م. یبپرداز

 

 و برر ی ه بحث0
 . ارداويراآوامم9ه0  

ارداویرافنامه، کتابی است به خح پهلوی ساسانی یا فارسی میانۀ زرتشتی. زمان نگارش 
ای مان نگارش این اثر را با توجه به اشارهاست، کارلو چرتی زدرستی مشخد نشدهمتن به

تا  705مارسپندان شده است، به پس از پادشاهی شاپور دوم)که در ابتدای اثر، به آذرباد
( ولی ماتسوخ تحریر ارداویرافنامه را در 117: 1759)ن.ب. چرتی، دهد. .م( نسبت می735

( و در 155: 1715تسوخ، )ن. ب. ماداندمربوط به پس از ساسانیان میشکل کنونی خود 
چون اردشیر بابکان به »دستنویس فارسی، آشکارا به زمان اردشیر بابکان اشاره شده است: 

پادشاهی بنشست دستوران و موبدان که در آن روزگار بودند همه را بنزدیکی خویش 
 (. تفضلی دربارۀ زمان نگارش کتاب آورده است:17: 17717)کتابخانه مجلس، » خواند...
در تحریر پهلوی احتماال اشاره به تدوین اولیه کتاب در دوران انوشیروان » شاپوروه»شاره به ا 

رتری، احتماالی در پارس دارد. ...کتاب، به صورتی که اکنون در دست داریم به زبان پهلوی مت خّ
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ل داردکه کنیم. به این سبن احتماجای آن مشاهده میاست و نفوذ زبان فارسی را در جاینوشته شده
 (.175: 1733ت لیف نهایی کتاب در قرن چهاوم)یا پنجم هجری( انجام گرفته باشد. )تفضلی، 

 خوانیم: در فصل نخست کتاب میفصل دارد.  101این کتاب 

 -ها و باورها و الحاد و شک و اختالف رأی در جهان به پیدایی آمد )های بسیاری از کیشگونه
هوفروهر( انوشه روان آذر بادمارسپندان زاده شد که بنا بر نوشته دینکرد  که مرحوم )=پیدا شد( تا این

برای آزمایش دینی بر سینۀ او روی گداخته ریختند... این دین در آشوب و مردمان در گمان )= 
غم بودند و دستور دیگری بودند ]که[ از این جهت برخی اندوهمند و پر 2مردانشک(  بودند. پس مغ

ها و گاه آتشکده فربی ]فرنبغ[  پیروزگر خواستار انجمن شدند و بسیار گونه سخنها در درو آن
باید چاره خواهیم و کسی از ما برود و از مینوان آگاهی آورد تا مردمانی باره بود که ها در این اندیشه

و  که در این جهان هستند بدانند که این یسنا، درون و آفرینگان و نیرنگ و پادیاب )= طهارت(
آوریم به ایزدان رسد یا به دیوان، و به فریاد روان ما رسد یا یوژداهری )= طهارت( که ما به جای می

)ن. : ژینیو، « نه. پس با موافقت دستوران دین، همۀ مردم را به در آتشکده فربی ]فرنبغ[ فراخواندند.
 ( 44تا  47:  1754

باره وی آن است، در اینگمان متایخرتر از متن پهلدر دستنویس فارسی که بی
 است: آمده

پادشاهی بنشست... دستوران و موبدان که در آن روزگار بودند همه را ه چون اردشیر پاپکان ب
خواهم که دین راست درست که ایزد عزوجل به خلق نزدیکی خویش خواند و گفت که میهب

به درگاه شاه اردشیر انبوه شدند. نمایید.. چهل هزار دستور ه من بازفرستاد و زراتشت خبر آورد... ب
 (.17: 17717)کتابخانه مجلس، شماره ثبت: 

در نتیجۀ این نشست، از بین هفت موبد، یکی برای انجام این سفر مینوی انتخاب  
سه تن و از میان سه، یک تن ویراز  ،تن پس آن هفت مرد نشستند و از میان هفت»شود: می

 .(49)همان : « ور هم گویندشاپنام برگزیدند و نام او را وه
ژینیو در این .  7در متن، دو نام برای موبد آمده است: ارداویراف و وِه شاپوربینیم که می
 است:باره گفته

طور که باید گیرد که این نام تا به امروز آندر فصل یک بند نوزده، ویراز نام دیگری به خود می 
-Vehو سپس وه شاپور   NišāPūrنام را قبالی نشاپور است. اینمورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته

šābūhr های جغرافیایی که تا این حد معروفند که توضیح دهند که چگونه ناماند و بدون اینخوانده
 (15تا  11)همان:  در عین حال نام خاص افراد نیز هستند.

د )ن. : کتاب ارداویرافنامه، که در دستۀ متون مربوط به کشف و شهود قرار دار
شرح سفر ارداویراف به جهان مردگان و دیدار از بهشت، همیستگان و  ،(1733تفضلی، 
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یزد راهنمای وی در اهلو و آذراانجامد و سروشروز به طول میدوزخ است که هفت شبانه
 (. 90تا  45: 1754)ن. : ژینیو،  این سفر هستند

مه، به دست خود ارداویراف دهد نگارش این سفرناآید، نشان میچه از متن برمیآن
ویراز »نیست. وی، راوی سفر است. به این دلیل متن از زبان سوم شخد نوشته شده است: 

و آنان دبیر فرهیخته «. دبیر دانا و فرزانه آورید»باج گرفت و خورا  خورد...و فرمود که: 
 و فرزانه آوردند و او پیش وی نشست و هر چه ویراز گفت درست و روشن و واضح

 ( .90)همان :« نوشت.
به توصیف پارسایان و بهشت و برزخ  19تا  4های فصل کتاب، تنها فصل 101از 
تا پایان کتاب، توصیف دوزخ و پادافره و تنبیه گناهکاران است.  17پردازد و از فصلمی

گشاید. امروزه آسانی فهرستی از باورهای مردم آن زمان را پیش رویمان میاین متن به
ین اثر، جدای از بیان سویۀ دینیِ مردمان عصر ساسانی، در شناخت باورها و اندیشۀ ارزش ا

 شکل گرفتۀ آنان است. 
های نوشتاری و ا از پیچیدگیهدر نگاه نخست، زبان متن بسیار ساده است و واژه

هستند. فیلیپ چه در بندهش از آن سراغ داریم ر به دور مانند آنچنددستگی خح ر 
های نوشتاری این اثر اشاره کرده است. از جمله: ( به برخی ویژگی27تا  22 :1754ژینیو)

کننده و نمایانگر دقتی رونویسرا ناشی از بی وجود جمالت نامربوط به متن که آن
های واژگانی نحوی در متن که نشانی از داند  نمونهمنظم میپی و نادرهای  پیاقتباس

« همی»گرایی، کاربرد ادات ی دری آمیخته است مانند: فارسیپهلوی مت خر دارد و با فارس
به « کهرطوکه، همانبرای این»در معنی  kēپیش از اسم مفعول یا زمان حال اخباری، کاربرد 

 به دفعات پیش از فعل.  bē   کاربرد ادات kūجای 
شف و کارلوچرتی، هستۀ مرکزی داستان و موضوع رساله را به دلیل شباهت آن با ک 

های دینی، قدیمی ولی زبان متن را در پی تراستایی آن با دیگر سنّشهود کرتیر و هم
 داند. ها، آشکارا جدید میآراییها و نوبازنویسی

وی، نخستین چاپ این اثر را مربوط به قرن نوزدهم و به دست هوگ و وست و در پی 
کند که بعدها همین اثر های دستور هوشنگ جاماسپ آسا معرفی مینوشتمقایسۀ دست

ای بر این کتاب کار خود را نامهبا چاپ واژه 1134مرجع ارداویرافنامه شد. این دو، در سال 
 (114: 1759تکمیل کردند.)ن. ب. چرتی،

 H6و  k20  ،k26تر است،نسخۀ های ارداویرافنامه، سه نسخه از همه قدیمیاز میان نسخه
=( M51.) 

، «نوشتۀ ابوالعال المعری ،رساله الغفران» در عصر اسالمی در کتابمانند ارداویرافنامه را 
دانته »نوشتۀ «  کمدی الهی»و نیز کتاب « سنایی غزنوی»سرودۀ « سیرالعباد الی المعاد»
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توان سراغ گرفت که خواننده را در سفری مینوی و دیدار از بهشت، دوزخ و می« آلیگیری
 کند.برزخ با خود همراه می

 ويراف. اردا0ه0
ژینیو دربارۀ بخش نخست این نام  .vīrāfو  ardāاین نام از دو بخش ساخته شده است: 

(ardā) است و نوشته« )شمنیزم( در ایران باستان« آیین شمنی»ای که دربارۀ با اشاره به مقاله
)قرن « کردیر»هاینوشتهبر بند معروف سنگنوشتۀ خشایار دربارۀ دیوها و نیز سنگ با تکیه
( ašavanوَن )اوستا: اشَ  ahlav/ardāم میالدی( برآن است تا اثبات کند که اصطالحسو

ساختن را در روشن« نیولی»مربوط به دنیای پس از مرگ دارد. وی، دیدگاه  معنی خاصی
 گوید:این ویژگی عرفانی در ایران باستان بیان کرده و می

ای که داده است که تصور ایرانیان از کلمه او این مسئله را در مجموع از نو بررسی کرده و نشان 
« اردا»و در پهلوی  artāvān« ارتاوان»، در فارسی باستان ašavanدر اوستا به صورت 

است اساسای یکی است و در این مورد وجود سنتی دوگانه، یعنی زردشتی و   ahlav/ardā«اهلو»
کند. این می باشد، ردرو آن میپر طرفدار آن است و زوندرمن نیز پیکویی هندوایرانی را که

دهند و اساس آریایی و ف را نشان میودایی، ادراکی از نوع تشرّ rtāvanها همانند اصطالح
ای دارند به سعادت پس از مرگ یا به شناخت معنوی که شخد مشتر  عرفانی دینی هستند و اشاره

رسد. نیولی به این هان به آن میهای قدیمی خلسه )مخدر یا سکرآور( در این جافته با روشفتشرّ
 (13تا   11:  1754ترتین ویژگی عرفان ایران باستان را روشن کرده است. )ژینیو، 

 ویراف/ ویراز( اتفا  نظر وجود ندارد:) «ائجثفل»در خواندن بخش دوم این نام 
با انطبا  این  اند اما بعضی از دانشمندانرا ارداویراف خوانده بنا به ضبح تحریرهای فارسی، آن  

اند که تلفظ ارداویراز را برای آن پیشنهاد کرده [azARIW,aCaنام با صورت اوستایی اشه ویرازه ]
  (173:  1733ت بیشتری یافته است...  )تفضلی، امروزه در میان دانشمندان مقبولیّ

 فیلیپ ژینیو در بیان همین نظر، در مقدمه کتاب خویش آورده است:
خوانده صلی که پس از نوشیدن مایع سکرآوری به دیدار از بهشت و دوزخ فراحتی نام شخصیت ا

که حل قطعی پیشنهاد کرد... چنانکه بتوان راههای گوناگون تفسیر شده است. بدون اینشود، به صورتمی
رائت ویراز خواند. ق توان ویراب، ویراف و نیزدانیم به دلیل ابهام خح پهلوی کلمۀ مورد نظر را میمی

را با تنها مثالی که از اوستا است. قرائت دوم یعنی ویراز که بارتولمه آن تی بودهزمان قرائتی سنّنخست از دیر
گرچه  است مقایسه کرده، ظاهرای از این دوران به بعد حقانیت پیدا کرده« برکشیده»  virazaبه صورت 

این برتری را دارد که چنین نامی ]در اوستا[ اشتقا  این نام به این صورت مورد تردید است، ولی الاقل 
 (17تا  14:  1754 ژینیو،موجود است. )

ت اصلی نام شخصیّ»گوید: ت اصلی این اثر میکارلو چرتی نیز دربارۀ نام شخصیّ
است. روایت فارسی صورت گوهای بسیار بودهوداستان، ویراف، مرکز بحث و گفت
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را آورده که تفسیر آن  gwnrpالنهرینی نگارش بینکه الفبای حالیویراف را حفظ کرده در
 (.119: 1759مشکل است.)چرتی، 

 و  nīlāp/ nīrāp گوناگونی از جمله:  هایتوان به صورتائجثفل را میدر مجموع، 

wīrāp/ wīlāp.های مارتین هوگ این واژه را به گونه خواندvirāja, virāya, virāzh   نیز
 (1531: 215آورده است. )هوگ، 

ای  را در خوانش این این پژوهش تالش بر آن دارد تا با ذکر دالیل، نظر و پیشنهاد  تازه
 نام  بیان کند..

 . ارداويراف و آيين  مويسم3ه0
ت ای دینی است که در آن حیات جادویی ر دینی جامعه، حول شخصیّشمنیسم پدیده 

تجدید »ف یا [ در آیین تشرّ(. روح داوطلن ]شمنمقدمه: 1752)الیاده،  شمن متمرکز است
های دینی آمیز، بیماری، حوادث غیرطبیعی یا آیینهای خلسهحیات که به شکل خواب

هایی ای مناسک ازجمله خواب هیپنوتیزمی، نوشیدنیگهاشتن پارهسرت، پس از پشتاس
های سخت، ضرب و جرح و... )همان: کند، آزمایشکه داوطلن را از خود بیخود می

کند یا به قعر جهان زیرین پایین صعود می (، بدنش را تر  نموده، به آسمان123و 127
تواند با مردگان، شیاطین و ارواح طبیعت، ارتباط برقرار رود. در این سفر، روح او میمی

(. در پایان، با توجه به هدف خلسه، شمن پس از بازگشت، گزارشی از سفر 47کند )همان: 
 .(499)همان: « دهد.خود می

ها به از جمله، پورداوود در بخش یشت هایی شده است یسم در ایران اشارهبه وجود شمن
را برگرفته از واژۀ سَرمَن در زبان سانسکریت وجود شمنیسم در ایران پرداخته و کلمۀ شمن 

جا که (، ولی از آن73تا  77: 2977)پورداوود،  پرست قلمداد کرده استرا بتآن  دانسته و
بیان این نظریه شواهدی از متون کهن نیاورده است، این دیدگاه جای بازبینی و پژوهش در 
 دارد.

پژوهشگرانی دیگر ازجمله داریوش اکبرزاده، فیلیپ ژینیو، میرچا الیاده نیز با مقایسۀ 
اند. الیاده، دربارۀ هف ارداویراف، به ارتباط این دو اشاره کردآیین شمنی با آیین تشرّ

 گوید:آور در ایران میای سکرنگ به عنوان مادهکاربرد م
شد در ایران باستان شناخته شده بود...کتاب در هر صورت خلسۀ شمنی که با دود بنگ ایجاد می

روح ویراف از بدن به سر پل چینود چاکادر ای ر دایتیک رفت و هفت » گوید:ارتای ویراف به ما می
های بهشت مزدایی و هادس ویراف شبیه دانته، تمام قسمت« روز بعد بازگشت و داخل بدن شدشبانه

 دیدگاه های درستکار را دید. از اینهای انساندینان را شاهد بود و پاداشهای بیرا دید،  شکنجه
: 1752های شمنی قابل مقایسه است. )الیاده، هایی مربوط به نزولسفرش به دنیای دیگر با گزارش

 (917تا  919
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(، در مقدمۀ ارداویرافنامه، در شباهت معراج موبد کرتیر با  ارداویراف 14: 1754)ژینیو
 آورده  است:

کند. ها شرح دیداری را که این موبد ]کرتیر[ از بهشت داشته است روایت میاین کتیبه»
وی همانند ویراز، حالت کشف و شهودی را که ضمن سفر آن جهانی داشته روایت 

 «است.« شمنی»ه سفرهایی از نوع شبیکند که بسیار می
ف موبد کرتیر را مرتبح با آیین شمنیسم ( نیز تشر95ّتا  99: 1719داریوش اکبرزاده ) 
گر است و به نیکویی بر که کرفهآن» داند. در کتیبۀ کرتیر در نقش رجن آمده است: می

 .«تایی برسدرود به تن استوندش خسروی و آبادانی برسد و روان استوندش را ارکرفه می
وی پیرو جملۀ کرتیر، به کارگیری واژه استوند )استخوان( را در کنار واژۀ روان، از 

 های شمنی خوانده است.نشانه
رجن و های کرتیر را در نقشماتسوخ با نگاهی به سفرشهودی کردیر، موضوع کتیبه

از  همین قصد کردیر به» گوید: کند و میسرمشهد، مکاشفاتی از بهشت و دوزخ بازگو می
ت ها و مناسک، تایید حقانیّاست یعنی به منظور اثبات اثرگهاری آیینمند شدهها بهرهآن

 (.155: 1715) ماتسوخ،  «م دیندین زرتشتی و تحکّ
خورد. از هایی به چشم میدر مقایسۀ مناسک شمنی و خلسۀ ارداویراف، شباهت

 نگ گشتاسپی اشاره شده است: جمله، در ارداویرافنامه به نوشیدنی سکرآور مآن
پس دستوران دین سه جام زرین می و منگ گشتاسپی پر کردند. یک جام برای اندیشۀ نیک، 
دودیگر برای گفتار نیک و سدیگر برای کردار نیک به ویراز دادند... پس از آن مزدیسنان نیزۀ 

گفتار نیک و سومین بار  آزمایش دینی را آوردند. نخستین بار برای اندیشۀ نیک، دومین بار برای
 ( 41تا  49:  1754برای کردار نیک،  هر سه بار نیزه به سوی ویراز آمد. ) ژینیو، 

چه برای ما در سفرهای شمنی مانند سفر ارداویراف تازگی دارد و در این میان، آن
به خلسه  تاکنون به آن اشاره نشده است، احتمال دریافت نام دوم )لقن( افرادی است که

ها، همیشه در پرده بوده و آشکارا بیان نشده که برخی رموز انجمنجاشوند. از آند میوار
 هایی گهرا بسنده کرد:باره، به نشانه توان در ایناست، تنها می

هایی که به واسطۀ آن روان (، در انجام هیپنوتیزم191تا  195: 1754مایکل نیوتن ) 
کند، به نام دوم و لقن افراد جهان مردگان راهنمایی میبیماران یا متقاضیان هیپنوتیزم را به 
 خواند: می« نام جاویدان»در جهانِ مینوی اشاره کرده و آن را 

اش است، معموالی از دو نام سخن به میان وقتی سوژه مشغول شناسایی یاران روحی»
 « آورد، نام زمینی افراد و نام جاودانشان...می

شمنی که به واسطۀ آبله سه روز بیهوش بود و سپس به خا  ( دربارۀ 51: 1752الیاده )
 سپرده شد و خلسۀ  او در این زمان روی داد آورده:
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جا متوجه شد که بیماری شده است در آنآورد که در میان دریا حمل میاو به یاد می»
نعمت و سرور آب موهبت حرفۀ گوید: تو از ولیکند و به او میآبله با او صحبت می

 «و شمن هوتاری )غواص( خواهد بود.ی را دریافت خواهی نمود نام تشمن
اند تا داوطلن های دشوار برای این طراحی شدهتمام این آیین»خوانیم: در جایی دیگر می   

جدیدی را برای خود  اش را فراموش کند... معموالی مبتدیان نامزندگی گهشته
 (123)همان:  «گزینند.برمی

خواهند تا نام خود و نام از شمن می»ن، شمن نباید نام خود را بگوید: در سرزمین مردگا
 .(771)الیاده، همان:  «اش را نگوید.اقن است نام واقعیوارد را بگوید. شمن مرتازه

تواند دو نام داشتن موبد را ر با توجه به اعمال او در ای میگونههایی که ذکر شد بهنمونه
م کتاب آمده است ر توجیهی آیینی کند که اینک به بررسی زندگی زمینی که در فصل ده
 پردازیم.می( و چیستی نام دوم او )ائجثفل

 . ائجثفل  8ه0
سر این اثر و از آغاز تا پایان این سفر، همه جا به روان درگهشتگان، سرگهشت در سرتا

رنگ دارد، چه جای نگرش و داست. آنها پرداخته شدهها و پاداش و پادافره اعمال آنآن
گیرد و آن، این است که تنها در یک بخش کوتاه و گهرا، خود موبد مورد خطاب قرارمی

بخش دهم سفرنامه است که در آن انگشت اشاره به جانن خود سالک است. این فصل، در 
نگاه نخست، به بررسی دقیق و موشکافانۀ اعمال یک موبد اشاره دارد تا مردم عادی، 

هایی سود برده است که اید ولی در این میان،  از تعبیرها و تشبیهحساب کار دستشان بی
 معناهایی نهفته و ایهامی ظریف  در خود دارد. 

 در بخش دهم از این سفر آمده:
خوش »پس از آن، آتش اورمزد آذرایزد به پیشواز من آمد و بر من نمازبرد و گفت:  

خوش »پس من نمازبردم و گفتم: «.  نآمدی ای ارداویراز دارندۀ هیزم تر پیامبر مزدیسنا
ساله بر تو نهادم آمدی تو ای ایزدآذر، که در گیتی همه هیزم و بوی )= هیزم خوشبو( هفت

بیا تا به تو نشان دهم آن »پس گوید آتش اورمزد آذرایزد که: »خوانید. می« ترهیزم»و مرا 
و به ]من[ نشان داد دریاچۀ و او مرا به جایی برد «. دریاچۀ آب هیزم تر، که بر من نهادی
اینست آبی که از هیزمی که تو بر من نهادی روان شده »آب بزرگی از آب کبود و گفت: 

 4(97است. ) ژینیو، همان: 
است: نخست، آتش آزرده از آب، دودیگر، در این فصل، به سه مورد اشاره شده

 دیگر، سوزاندن هیزم تر.دریاچۀ آب نیلی و سه
جا که به آتش گونه خوانش داشت. آنتوان سهنیز بر همین اساس میائجثفل برای نام 

شمار به NYRA-āp دار ترکین هزوارشتوان آزرده از آب اشاره شده است، این نام را می
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آتش، نور، نار )مشکور،  :ātaš :(NYRỷائجصقث )آب( ] ثفل =/ نار+ آتش ائج=آورد: )
: p ī kabōdā :الت: ی اشاره دارد، )سصدثث جا که به دریاچۀ آب نیلی([. آن79: 1747
: āpثفل : کبود، نیلگون+ nīlائج خواند: )» نیالپ»توان است، این نام را می کبودآبی که 

آب(، روی هم رفته، به معنی آبی است که کبودرنگ و نیلی است و ترکین وصفی 
 شود می« نیالب»، «آب نیلی»مقلوبِ 
  nīlāp توانکند، این نام را میآتش اشاره می جا که به هیزم آزرده ازو آن

(nīrāp/vīrāp)  خواند.این ترکین از دو واژۀnīla (vīra/ nīra و )چوب( )āp  )آب(
بخش نخست این واژگان )ویره، نیره، نیله( به شیء برآمده از چوب تشکیل شده است. 

که جااست و  ازآن های ایرانی باقی ماندهواژگان و گویش کند که در فرهنگاشاره می
نیز به کار رود. شاید بتوان با توجه « هیزم»تواند در اشاره به  هیزم، چوب خشک است، می

ها که در فرهنگ واژگان ها، به برخی از آنهای آوایی برآمده در سیر وازهبه دگرگونی
 آمده است اشاره کرد: 

. بخش دانست  āpو  vīr توان ترکیبی از دو واژۀاین واژه را در ظاهر می ويراپ: ₋
تواند به می ،هایی که در خود داردپهیریبا توجه به توانایی دگرگونی( vīr)نخست آن 

ها اند، جنس تشکیل دهندۀ آنهای گوناگونهای دیگری نمود کند که گرچه از ریشهگونه
نگاهی  vīrهای واژۀ  به دگرگونی ا ست» گیاه»و به شکل عام،  »چوب»به شکل خاص، 

 :بیندازیم
: 1750.)حسندوست،  (ī  i   a/u  ā) های کوتاه به یکدیگر:در پی تبدیل واکه ●

 پیوست یک(:
[vāstra :اوستایی: علوفه، چمن// ورس :vars //ریسمان :varg برگ، ایرانی :
: الوار، alvār:گیاه//  urvar:پوست تنۀ درخت//   valka، سانسکریت:  -varka*باستان:
// aburs: وُرس: میوۀ سرو کوهی، فارسی میانه و پارتی: vursیم چوب//  های عظتخته
)حسندوست(] 
 [vrāsakan چوب صندل :variša-   اوستایی: چوب :varišā-ji- اوستایی: ریشۀ :

  [(1750)باغبیدی،  درخت// 
[ varga //تیر چوبی که در آسمانه به کار برند : .(442: 1713)مهرازی] 
 [:141 §]حسندوست، bبه  ازینآغ vدرچرخش  ●

: کشاورزی// barz: پوشاندن// بَرز: -burz: شاخۀ بریدۀ درخت از ریشۀ barsamبرسَم: ] 
: گیاه حنا،  burnā// بُرنا: vandus، گوتی:  -vanϑa*:چوب، ترکه، ایرانی باستان bārبار: 

// برگ :  buryā: حصیری از نی شکافته، آرامی: būryāپوشاندن// بوریا:  -var از ریشۀ 
 [)حسندوست( barg //: فارسی   -varka*ایرانی باستان 
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 [(، ذیل واژه)دهخدا بال: چوب باریک بود که در میان قلم باشد// ] 
 [: 222 §]حسندوست،  lبه  rچرخش ●

[bāliš/ bālin  :بالش/ بالین ، سانسکریت :barhiš بستر ساخته شده از گیاه، ظاهرای از :
: ستون و چوب پوشش عمارت باشد، ایرانی bālāl: شاه تیر// bālārپوشاندن// : -bardریشۀ 
 پوشاندن//  -barz: شاخۀ بریدۀ درخت، ظاهرای از ریشۀ bārādār-  //barsamباستان: 

 [)حسندوست(
 [: 19 §]حسندوست،  guبه  viدر چرخش  ●

 [gursموی پیچیده، ایرانی باستان : varsa- سانسکریت ،vaisa-: ال، ترکه//  نهgul :
، تیر را گویند : گَرزینgarzīn: رشد کردن//   -vrda، ایرانی باستان:  -vardگُل، از ریشۀ 
: varz: گُرز: سالح چوبین و آهنی، در ارمنی: gurz: فروکردن//  -garzاز ریشۀ 
 [)حسندوست( چوبدستی// 

 [)دهخدا( ار// گرز: چما //  گُرَزم: تبر هیزم شکن//  گِرزین: تبر پیکان د] 
[garbāz  //شهسوار: بیل :gargar //بهبهان: چوب :gāli //نسا: چوب کوتاه :gal̓̓̓

̓̓̓̓̓̓
ō :

 . [کیا() :طالقان: چوب سرکج//  gālطالش: چوب سرکج// 
و » nīr /nīl»توان ترکیبی از دو واژۀ این دو واژه را نیز در ظاهر می نيراپ/ نيالپ: -
«āp»  دانست. بر همین منوال، مانند واژۀ پیشین، بخش » هیزم تر»با و این دو را در ارتباط

 کند: هایی در زبان و نوشتار، به گیاه و یا چوب اشاره مینخست آن با دگرگونی
● [ni.raورند، ایرانی باستان: : چوبی که بدان مسکه بر میni-ϑraka   از ریشۀni-/ 

nay-زدن//  : ضربهnayوادۀ گندمیان...ایرانی باستان: نی: گیاهی چندساله از خانnada- ،
بدان پوشند/ چوب : نی قلم// نورَه: تیری بود که سقف خانه -nadaسنسکریت
 )جهانگیری([ کوب// خرمن

[nard نرد: تنۀ درخت را گویند، مشتق از ایرانی باستان :nartā- :سغدی ،nrth  تنۀ :
 [ست()حسندو nard //درخت، فارسی: نرده، نردبان ظاهرای از 

نَرد: تنۀ درخت که شاخ و گره نداشته باشد:  فردوسی: نگه کن یکی شاخ نرد بلند/  ] 
نباید که از باد یابد گزند//  نَورَه:  چوبی که سقف خانه را بدان پوشند، چوب خرمن 
کوب، معرب آن نورج است//  نَره: سا  درخت، تنۀ درخت//  نورَج: خرمن کوب// 

)دهخدا(] 

است/ نرد چون شاخ خت بود. کسایی گفت: مردم اندر خور زمانه شدهنرد: تنۀ در] 
 [فرس()لغت گشته شاخ چو نرد// 

  [)مهرازی( نَراد: چوب و تیر چهار تراش برای ستون و آسمانه//  ]
 (: 14 §)همان، āبه  a(//  0§) همان،  aبه  i( //  227 § )حسندوست، l به rdدرچرخش ●
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[ nālد، ایرانی باستان: : نال: نی را گوینnādi-  :سنسکریت ،nada-  نای، کانال، فارسی :
: ساقۀ گندم، کاه،  nār)لوله( ظاهرای از اصل هندی  nala، پشتو: nāδ، سغدی:-nardaباستان:

 [)حسندوست(  م خوذ است// 
سازی برای خانه به کار رود، جوی و رودخانۀ نال: تیر چوبی که در ساخت پی] 

 [)فرهنگ مهرازی( کوچک، گل خُس//
نال: قلم باشد و گویند آن چوب باریک بود که درمیان قلم باشد. فرخی گفت: از لن ] 

 [)لغت فرس( جوی عدوی تو برآمد ز نخست/ زین سبن کاسته و زار و نوان باشد نال
  [.)دهخدا( نال: نای میان خالی، هنینگ نویسد: نال، نی باشد و از آن نیزه کنند. ] 

هایی چون ناو، نخ، نفت را نیز در اشاره به سرمنش  گیاهی دانست ه، شاید بتوان نامدر ادام
 که در جای خود نیاز به بررسی دارد.

دو ممکن است این پرسش پیش آمده باشد که چرا با وجودی که ویراپ و نیالپ هر
است ی دادهاست؟ این مهم به این دلیل روهند، نام نیالپ برگزیده شدهمی» هیزم تر»معنای 
-تری در خود دارد و در واقع هر سه معنای نیلگون بودن، آتشمعنای گسترده» نیالپ»که 

 های دیگری از نیالپ در ادبیات توجه کنیم:آب، و هیزم تر را در خود نهان دارد. به نمونه
 نیلی بحر: دریایی کبودرنگ و نیلی. 

و کهسار زرد و آب، کبود  ن نگار که بود/ هوا خشن شدآ بستان هر خزان سترد ز
 .(، ذیل واژه)معین
از اصل هندی مایخوذ است.  nīlای گیاهی و آبی رنگ. فارسی میانه ماده  nīlنیل:

آبی.  nīlā-līlāآبی، کبود/  هندی  līlā ـ nīlāآبی، کبود، سیاه، پنجابی  nīlaسانسکریت 
ن. مایرهوفر و آیلرس، نیل پرتو افکندن، درخشید -ni*ظاهرای مشتق از ریشۀ هند و اروپایی 

 .)حسندوست( اندسنجیده -nira*را با سنسکریت 
 هایی دارد:های جغرافیایی، نمونهنام نیل و نیالب، در ادبیات فارسی و نیز در نام

 .)دهخدا(ر نیالب: نام رود سند بوده است
یالط شاپور را بنیاد کرد و این شهر را به زبان خوزی  نشاپور شهر جندی»ر نیالب: 

 .)همان(« خواندندمیب گفتند لکن مردمش آن را نیالمی
های بسیاری بر تصدیق ها و ادبیات مکتوب، به نشانهدر برابر نهادن متن این اثر و فرهنگ

ای ارزشمند در کاوش تواند فرضیهخوریم که میبرمی  nīlāpخوانش این نام به گونۀ  
نه شاهدی در متن دارد و نه نام « ویراز»ام های کهن باشد. این در حالی است که نواژه
ای در جغرافیا و ادبیاتِ پس از خود است. اگرچه پورداوود در بخشی از شدهشناخته
کند که نامشان با ها به نامداران و شاهزادگان ایران قدیم و ممالک همسایه اشاره مییشت
وراز سورن، وراز پیروز، وراز ترکین یافته است مانند: ورازبنده، وراز دخت، « ورازَ»کلمۀ 
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و سمبل زور « گراز»ی به معن« ورازَ»( و از نظر پورداوود، 495: 2977مهر، وراز نرسی و... )
زند و پازند در که توجه به دو نکته ضروری است: نخست آن ،(491)همان: و قدرت است

توان آن را  میآوری و بازنویسی شده است و پایان دورۀ ساسانی و اوایل عهد اسالمی جمع
تر در آن دوره به شمار آورد، پس این ای تلفظ به  رسمیت شناخته شدۀ آثار کهنگونه

قرار بوده باشد. دودیگر، « ورازَ»های دیگری نیز از نام رود که پیشتر، خوانشاحتمال می
ها اشاره هایی است که پورداوود به آنگرفتن نام یا لقن ویراز در بخش نخستین  نام

ائجثفل  این عنوان در بخش دوم آمده است و ت کند. این در حالی است که در نام غجمی
وان درآغاز یا که گاهی قرار گرفتن یک عنکه با وجود آناین پرسش را به همراه دارد 

توان ائجثفل را با همین ، با تفاوت معنا و ارزش همراه است آیا میپایان یک نام مرکن
در زبان « میرزا»توان به عنوان باره میدوم نام در نظر آورد؟ در این خوانش و معنا در بخش 

ی و کارمند»پیش از نام اصلی، اشاره به شغل فارسی معاصر اشاره کرد.  این عنوان 
ولی همین نام چون در پایان ترکین « میرزا عباس»یا  « بنویسمیرزا»دارد مانند « زیردستی

بررسی این مهم و «. میرزاعباس»ن برتر شاهزاده، مانند ای است به عنوااسمی بیاید، اشاره
آوری شواهد تاریخی و ادبیات نوشتاری مربوط به آن از فارسی باستان تاکنون، خود جمع

 موضوع پژوهش دیگری است که پس از این خواهد آمد. 
 
 :گيرجنتيجم .3

 آید:های زیر به دست میاز این پژوهش، یافته
های شمنی فرنامۀ مینَوی یک موبدِ به خلسه رفته در چهارچوب آیینارداویرافنامه، س .1

 اند.است که پیشتر، پژوهندگان به آن اشاره کرده
اش، نام های ذکر شده از جهان مردگان، هر فرد، جدای از نام زمینیبا توجه به نمونه .2

ن نام به او داده و پیامی که حامل آن است ای که بسته به نوع زندگی و روند آن مینوی دارد
 ف وی باشد. شود. احتمال دارد دو نام داشتن این سالک نیز پیامد آیین تشرّمی
رفته در فصل دهم که تنها فصلی است که سالک مورد کارهای به. با توجه به نشانه7

(، دریاچۀ آب nirāpائجثفل را با آذر آزرده از آب )توان می ،خطاب قرار گرفته
 نیالپ((  nīāp( مرتبح دانست که در این میانvīrāp/nīlāp/ nīrāpم تر )( و هیز nīāpنیلی)

 آید.تر به نظر میمتناسن« سوزانندۀ هیزم تر»
در بررسی ریشۀ واژگان بهتر است جدای از مفهوم کاربردی واژه و ساختار نوشتاری  .4

 آن، به جنس تشکیل دهندۀ آن نیز توجه کرد.
یات فارسی با نام رودی که از اندوه و کبودی و گناه  کاربرد نیالب در فرهنگ و ادب.9

 برآمده نیز مرتبح است. 
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را لقبی مینوی، اثر انگشت یا امضای سالک در « نیالپ»سخن پایانی این که، شاید بتوان 
 کم به آن اندیشید.یک سفرنامه مینوی برشمرد و یا دست

 
 هایاداشت

 بازگشته yabalis یۀنظر همان به دوباره یول خوانده عبداهلل سپس و yabalis راآن ابتدا دومناش. 1
 (.134: 1759 ،یچرت.)است
 جال ا ئیاساخدوتو سج گز سا ೦سائیغا تصدثثااا عگئ صًدئا ث بجغااتئیئئ ا وتئشجئام #خقث ا .2
 (.131: 1754 و،ینیژ)  ೦ئیساغا تاافُدو ئُشل
در پهلوی به صورت ( veh» )وه»تواند وهشاپور باشد زیرا صورت پهلوی یبه نظر نگارنده، این نام نم .7
 (.194: 1711(و )نیبرگ،712: 1735)مکنزی،» : اغ»یا » اثفد»شود نه نوشته می» اصدثث»
 ها نوشتپی

 
 غاا غح باا صدثفدتغصدغ : ووشغ ثفدتاااصدت ثفدتا ثفدثثج  ثه

   غ: ثنش گز اج: ثفل : چاثفل اسغئجی ل  #ااا ّائی  صدثفدت

  ات ا اثفل ئئجاغزب    لت. ا صدثااج وثفدت  #اا شئش وصدت ه

) ت.ثفدااج  وثفدت  #اصدت : جی  شئش چغ  تاغ بثنا ؤ چه ؤ ثفل غصدت هت ئالا ئا تالسصدغ : زاجئ چج: ات ااشا

  (150: 1754ژینیو، 

 آوانویسی:

“Ud pas ātaxš ī ohrmazd ādur yazad kū be āy tā ō tō frāz nimāyēm ān var ī 

āb ī ēzm ī xvēd kē abar ō man nihād . ud gyāgē frāz burd ud nimūd var ī 

vuzurg  ]ī[ āb ī kabōd ud guft ēn ān āb ast kē az ān ēzm be tazid ī tō abar ō 

man nihād.” (51)همان:   
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شن است، همین ترجمۀ هزارویکاین شخد مردی فاضل بوده و تنها اثری که از او به جا مانده»

ار، )به« است.است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا، برادر محمدشاه قاجار، ترجمه کرده
2979/7 :775)  

 



 

 

 

Conference articles 

−Author’s information. (Date). Title. {.در}  Conference title, Conference 

place, Conference date. 

(. ت ثیر1714دالمن، اعظم و ایمانی، حسین و سپهری، حوریّه. ) -  DEHP  بر بلوغ آزمایشگاهی، از
انس سراسری شده در چهاردهمین کنفروش. پوستر ارائههای نابالغ مسرگیری 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 گزارش طرح}  . 

Publisher: place of publication. 

سال  40تا  29(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1717گنجی، احمد، و دوران، بهزاد.)  -
دار  علمی ایرانشهر تهران. گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه اطاّلعات و م . طریق از  

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

 

Second-hand references (books): 

Author’s information. (Date). Title {italic}. Publisher: place of 

publication [information for the source referred to].   }نقل در{ Primary 

source author’s name, Primary source title,(Placeof publication: 

publisher, year of publication), page referred to. 

قل در . تهران: انتشارات توکا. ناصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار(.  1797عراقی، حمیدرضا.)  -
102(، 1717مدیریّت بازاریابی )تهران: سمت،  احمد روستا، داور ونوس و عبدالمجید ابراهیمی، . 

Theses and Dissertations: 

Author’s information. (Defense year). Title. Advisor. University or 

Organization name. 

ای ادرا  خود در زمینه تحولی و سالمت روانی. (. بررسی مقایسه1734خامسان، احمد. ) -
شناسی تربیتی، دانشگاه تهران.ارشد روان نامۀ کارشناسیپایان  

Internet references: 
 



 

 
 

 
 

 
: . زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهراننامملغتالف(. 1733دهخدا، علی اکبر. ) -

 دانشگاه تهران
. تهران: امیرکبیر.امثال و حکمب(. 1733دهخدا، علی اکبر. ) -  
 

−Anonymous books  

  Cite them at the end of the reference section, alphabetically, 

according to their titles. 

(. ترجمۀ عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: 1721)الف لیله و لیل(. ) هزارويک  م - 
اکبر علمی و شرکا.علی  

 

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 نهاافزارهای کتابخهای بازیابی اطّالعات بهینه در نرم(. طرّاحی سیستم1735گزنی، علی.) -

. از طریق نشانی: 1719آذر  10.دسترسی در  1-2، ش.17رسانیرسانی. علوم اطّالعاطّالع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm 

Articles from article compilations 

           −Author’s information. (Date). Title. {در}  Journal’s title, {ویراستۀ}  

Editor’s name, First page number _ Last page number. Publisher: 

place of publication. 

(. بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی 1714دقیق روحی، جواد، و بابا مخیر، محمدرضا.) - 

ن المللی تاالب انزلی. در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بی

. گیالن: دانشگاه گیالن79-27ی ایران، ویراستۀ ریحانۀ سریری، زیست شناس . 
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included as: 2-1, 2-2, 2-3. 

−Conclusion: appears under number 3 and is a summary of the 

findings and discussion. 

−Notes: includes appendixes, footnotes, and the material which is not part 

of the main body, but seems necessary to be mentioned. 

−References: are cited alphabetically and in separate parts including 

books, articles, etc.  

References 

−Books  

   Author’s surname, Author’s first name. (Date). Title (typed in bold 

print). Translator or editor.       Edition. Place of publication: 

publisher. 

تهران: . چاپ دوم. هاج رمزج در ادب آار یرمز و دا تان(. 1773پورنامداریان، تقی. ) -

 علمی و فرهنگی.

کاظم ترجمۀ  زرين) پژوهشی در  ادو و دين(.  اخة(. 1714جورج. )فریزر، جیمز -

.فیروزمند. چاپ دوم. تهران:آگاه  

−Books with two authors 

 First author’s surname, First author’s name "و"  Second author’s 

surname, Second author’s first name.  (Date). Title (typed in bold 

print). Translator or editor. Edition. Place of publication: publisher. 

ان و . ترجمۀ علی پارسائیروش تحقيق کيفی(. 1733مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -
 تهران: انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی. سید محمّد اعرابی.
 

−Books with more than two authors 

First author’s surname, First author’s name "و"  Second author’s 

surname, Second author’s first name  " (colleagues) و همکاران ". 

(Date). Title (typed in bold print). Translator or editor. Edition. Place 

of publication: publisher. 

. نام م خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. )سال نشر(نا -
نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.  کتاب )پررنگ شود(.  

. ترجمۀ فرزانه طاهری. مبانی نقد ادبی(. 1737گرین، ویلفرد  مورگان، لی و همکاران. ) -
 تهران: نیلوفر.
 

−Books by the same author, published in the same year 



 

 

49-90 ). 

− Quotations from a second-hand reference appear like:  به نقل 1537)پیاژه ،
  ( 90: 1737از منصور، 

4. Foreign equivalents for words and uncommon terms appear in their 

front, inside parentheses and only once. 

5. Chapter and part numbering is from right to left. 

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 

corresponding author’s name must be asterisked. Academic ranks and 

affiliations are mentioned in the footnote. 

−Abstract: Written both in Persian and English, the abstract should 

contain introduction to subject, significance of the study, 

methodology, and results. 

−Key words: including 3 to 6 words most significant words, around 

which the article takes form; Use “:” in front of the title “Key words”, 

and “,” to separate the items. 

Following pages: respectively include introduction, discussion, 

conclusion, notes, references 

−Introduction: Introduction prepare reader’s mind for the main 

discussion. Usually, it is written deductively. The objectives of the 

study are also mentioned here. Sectioning and numbering must be as 

followed: 

The title “Introduction” appears like: 1 مقدمه .   , followed by its 

explanations. 

. بیان مسئله 1-1  (Statement of the Problem)   

. پیشینۀ تحقیق1-2  (Background to the Study) 

. ضرورت و اهمیت پژوهش1-7    (Significance of the Study) −Discussion: 

appears under number 2 and includes analysis, interpretation, 

reasoning, and results. Title and subtitles should be 



 

 
 

 
 

 
The articles of this journal are accessible through the following 

website: www.majaleh.com.  

This journal is virtually indexed in ISC and Iran Journal. 

All authors are required to forward their articles to http:// Jis.uk.ac.ir. 

All issues of this journal will be electronically published through the 

above website soon.  

 

Notes to Contributors 
Please consider the following while preparing articles: 

Policy of the editorial board: Articles of scholarly value in the area 

of history, language, and Persian literature (culture, civilization, and 

ancient Persian languages) may be vetted by experts across the board 

and probably considered for publication. The editorial board reserves 

the right to accept, reject or edit any articles as deemed necessary. 

Evaluation: Submitted articles would be primarily evaluated by the 

board. Upon initial acceptance, the articles will be sent to three expert 

referees for further examination. To remain impartial during the 

evaluation process, names of the authors are omitted. 

How to prepare articles:  

1. Articles must follow the style issued by the Academy of Persian 

Language. Words must be typed half-spaced. 

2. Articles should not exceed 22 pages, typed according to the 

journal’s page layout (top margin: 5.8, bottom margin: 4.85, left and 

right margins: 4.5). Use Word XP(bzar,font13). Paragraphs must be 

indented by 0.5 centimeter. 

3. In-text citations appear as (author’s surname, volume number: page 

number); for co-authored references they appear as (first, second, and other 

author’s names, volume number: page number).  

− For repeated references use the term “همان”: ( 90همان:  ). 

− Direct quotations appear within Persian quotation marks, and those 

with more than 40 words come separated from the text, 0.5 centimeter 

indented from right using font 12.− Summarized or inferred quotations 

appear like: ( :1712ن.  : کریمی،   

 

http://njis.uk.ac.ir/


 

 

Journal of Iranian Studies 
Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar 
University of Kerman 
This Journal is published biannually. 

Proprietor: Faculty of Literature and Humanities 

Managing director: Dr. Enayatollah Sharifpoor 
Editor-in-Chief: Dr. Shamseddin Najmi 
Executive manager: Dr. Hamid Reza Kharazmi 
 
 

Editorial Board 
1- Allahyar Khalatbari, Professor, Shahid Beheshti University 
2-Abolghasem Radfar, Professor, Research Center of 
Humanities and Cultural Studies 
3-Enayatollah Sharifpour, Associate Professor, Shahid Bahonar 
University of Kerman 
4-Reza Shabani Samghabadi, Emeritus Professor, Tehran 
University 
5-Mohammad Reza Sarfi, Professor, Shahid Bahonar 
University of Kerman 
6-Yahya Talebian, Professor, Allame Tabatabaee University 
7-Seyed Mohammad Tayebi, Associate Professor, Shahid 
Bahonar University of  Kerman 
8-Mohammad Motalebi, Assistant Professor, Shahid Bahonar 
University of Kerman 
9-Hamideh (Mahshid) Mirfakhraee, Professor,  Research Center for 

Humanities and Cultural Studies 
10-Shamsaddin Najmi, Associate Professor, Shahid Bahonar 
University of Kerman 
 
Persian Editor: Dr. Hamidreza Kharazmi 
English Editor: Farshid Najar Homayounfar 

Printed by:  

Print run: 

Single issue price: 100000 Rls 

Address: Journal of Iranian studies, Faculty of Literature and 

Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, P.O Box 

76185-111, Kerman, Iran 

E-mail: rfarhang@uk.ac.ir 

Phone: 03531322352 
This Journal succeeded to obtain the rank of "Scholarly-
Developmental" publication according to the letter3/2910/587 
issued by the Committee for the Review of Scholarly 
Publications of Iran, dated 02.08.2005. 

mailto:rfarhang@uk.ac.ir


 

 
 

 
 

 

JOURNAL OF IRANIAN 

STUDIES 

 
(History, Language and Literature) 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 
 

 

 

 

 

 

 

This journal is indexed in Islamic World Sciences Citation (ISC)  

 

 

 

 

 

Year 18, No. 35, Summer 2019 



 

 

 

 

In The Name of God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 


