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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 

 : دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمانصاحب امتياز

 : دکتر عنایت اهلل شریف پورمدير مسئول

 محمدرضا صرفی: دکتر سردبير

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمدير داخلی

 ريريه:اعضای هيأت تح
 دانشگاه پیام نور ارومیهزبان و ادبیات فارسی : دانشیار دنلویآ سجاد دکتر.1  
 دانشرررگاه ،ی لهسررتان شرررق  مطالعررات  و یخیتررار  مطالعررات  ار،یدانشرر  خررت یالبر جرران  مررارك  دکتررر .1 

Rzeszow. 
 ایفرنیکال یالتیا کتابخانه ۀبازنشست دساالرستادیام محمود دکتر. 7 
 ری: استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتیدکتر اللهیار خلعتب.9  
پژوهشررگته علرروم انسررانی و مطالعررات   هررای باسررتانی  : اسررتادیفرهنگ و زبرران زهررره زرشررنا  دکتررر  .9  

 فرهنگی
 دکتر محمّدرضا صرفی: استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.6   
 فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان پور: دانشیار زبان و ادبیّاتدکتر عنایت اهلل شریف.3  
 . دکتر سیّد محمّد طیبی: دانشیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان8  
هررای باسررتانی پژوهشررگاه علرروم انسررانی و  دکتررر حمیررده )مهشررید( میرفخرایرری: اسررتاد فرهنررگ و زبرران .4  

 مطالعات فرهنگی

 اهنر کرماندکتر شمس الدّین نجمی: دانشیار تاریخ دانشگاه شهید ب. 11 
 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمديرداخلی

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیويراستار فارسی
 پورپردیس شریف: مترجم و ويراستار انگليسی

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

 ریال 111/111بهای نشریّه: 
، دانشررگاه شررهید برراهنر کرمرران، دانشررکده ادبیررات و علرروم   36189-111نشررانی: کرمرران، صررندو  پسررتی  

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

 17971711791تلفن تما :  
 باشد.قابل دسترسی می www.majalleh.comهای این مجله از طریق وب سایت مقاله

نیررز برره  « جهرران اسررالم و ایررران ژورنررال  پایگرراه اسررتنادی علرروم  »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     از نویسررندگان محترررم و همکرراران ارجمنررد تقاضررا مرری    
هررای مجلرره نررد. ضررمنای برره زودی تمررام شررمارهبرره دفتررر مجلرره ارسررال فرمای  http://Jis.uk.ac.irنشررانی: 

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



 

 راهنمای تدوين مقاالت

مرروارد زیررر را لحررا  و  ،از صرراحب 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  خططم مشططی هيططأت تحريريّططه:  

هررای باسررتانی ایررران( نوشررته شررود و از ارز  علمرری الزم برخرروردار باشررد،       )فرهنررگ، تمرردّن و زبرران  

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

 و اصالح مقاالت آزاد است.حکّ 

مقرراالت رسرریده، نخسررت توسّررح هیرر ت تحریریّرره مررورد بررسرری قرررار خواهنررد        بررسططی مقططاالت: 

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

د شررد. نفررر از داورانرری کرره صرراحب نظررر باشررند؛ ارسررال خواهنرر  دوقرررار داشررته باشررند؛ برررای ارزیررابی برره  

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

 :فرمایند رعایت مقاله تنظیم در را زیر نکات محترم، نویسندگان است الزم
باشد و رعایت اسا  دستور خح فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخح مقاله، بررسم. 1
 .الزامی استها تن واژهنوشفاصله در نیم
پایین  ،8/9 صفحه باالی ۀ)حاشیمجله قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ11باید  حداکثر در  مقاله .1

 Word ۀبرنامرر از استفاده با و  (مترسانتی 9/9راست و چپ ۀو حاشی 89/9صفحه

Bzar=17، دمتر باشسانتی 9/1 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  ششممؤلف اول و خانوادگی که بیش از یک مؤلف دارند، به صورت )نام 
 .فارسی، همانند منابع فارسی عمل شوددر مورد منابع غیرشود. انتشار: شمارۀ صفحه( آورده

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

 ،چهل واژهبیش از های شوند و نقل قولقرار داده »«، داخل گیومه فارسی های مستقیمقولنقل -
 .درج شود (11)با قلم شمارۀ  و متر( از طرف راستسانتیاز متن با تورفتگی )نیم جداصورت به
 (91-99: 1781شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن.ك: کریمی،نقل قول خالصه یا استنباط -
: 1736، به نقل از منصور، 1437پیاژه ) برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: نقل قول -
91) 
-فقح یک بار آورده داخل پرانتز ها و اصطالحات نام نو  درجلوی آنها و درمعادل التین واژه. 9

 شود.
 شود.نوشته راست به چپها، از عددنویسی فصول و بخش. 9
 ها ، ترجیحای در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول. 6



 

 : شود تنظیم اسا  این بر باید مقاله ساختار .3
 کلیدی. هایواژه و چکیده نویسندگان، یا نویسنده نام  مقاله، : عنوانصفحة اول

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

به  مربوط ۀیا موسّس مرتبۀ علمی و نام دانشگاه زیرنویس، در ود ومکاتبات با ستاره مشخد ش
  یک از نویسندگان به ترتیب ذکر  شود.هر
شود و وپنجاه کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشتهباید در صدوپنجاه تا دویست:  چکيده -

 عبارت به باشد. پژوهشی هاییافته و کار رو  پژوهش، اهمیّت و ضرورت موضوع، معرّفی شاملِ
  ایم.یافته چه و ایمگفته ونهچگ ایم،گفته چه که شود بیان باید چکیده در دیگر،

 و کندمی بحث آنها محور حول مقاله که هایی استواژه تریناساسی:  های کليدیواژه –
):(  عالمت ،«های کلیدیواژه » عنوان مقابل در. واژه باشد 6 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 ترتیب شامل: صفحات بعدی

 نگار  هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:
 در. اصلی بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدن آماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -

 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 مقدّمکه بیان هدف است ضروری همچنین  شود حاصل

 گهاری مقدمه به ترتیب زیر ضروری است:بندی و شمارهدر نوشتن مقدمه، تقسیم
های پژوهشی در ژوهش، رو  پژوهش و بیان هدفضروری است که شرح و بیان مسئله، پیشینه پ

 ..مقدمه شروع شود1مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد و با عدد 
 و مشخد 1 شمارۀ با است. بحث باید  تحقیق نتایج و هااستدالل تفسیر، تحلیل، شامل: بحث -

راست به ید از ها باگهاری)شماره .شود تنظیم... و 7-1 ،1-1 ،1-1 صورت به بحث فرعی عناوین
 باشد.( چپ
 .شودمی مشخد 7 شمارۀ با و است بحث و هایافته ۀفشرد ذکر شامل: گيرینتيجه -
ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نوشتها ، ضمائم، پیشامل ِپیوست :هايادداشت -

 رسد.نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می
 به ها و...، به شکل الفبایی وها و مقالههای جداگانه، شامل کتابدر بخش  : منابعبعفهرست منا -

 :شوند ارائه زیر صورت
 فهرست منابع

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

 .ناشر: انتشار محلچاپ. 
. تهران: علمی و ششم. چاپ های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(. 1763)پورنامداریان، تقی.  -

 فرهنگی.



 

کاظم ۀ ترجم (.پژوهشی در جادو و دين )زرين ةشاخ(. 9178. )جورججیمز ،فریزر -
 .آگاه:هران. تششم. چاپ فیروزمند
 هايی که دو نويسنده دارند:کتاب

 کتاب نام(. نشر سال). ششمانوادگی، نام نویسندۀ نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خ -
 .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
 بيش از دو نويسنده دارند: هايی کهکتاب

 نام(. نشر سال)و همکاران.  ششمنام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ  -
 .ناشر: انتشار محلنام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ.   (.پررنگ شود) کتاب

ه طاهری. . ترجمۀ فرزانمبانی نقد ادبی(. 1736مورگان، لی و همکاران. ) ؛گرین، ویلفرد -
 تهران: نیلوفر.

 ؛ مانند مثال زیر: های يک نويسنده در يک سالارجاع به کتاب
. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: نامهلغتالف(. 1733دهخدا، علی اکبر. ) -

 دانشگاه تهران
 . تهران: امیرکبیر.امثال و حکمب(. 1733دهخدا، علی اکبر. ) -

ها و بر اسا  نام ، درپایان فهرست کتابسندة آنها مشخص نيستهايی که نام نويکتاب
 کتاب مرتب شوند:

 اکبر علمیعلی :تهران .زییف طسوجی تبریعبداللط مۀترج(. 1718. )ل(یو ل هلی)الف ل شب کيهزارو -
 و شرکا.

 
 هامقاله

 .ه، صفحهشمار 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(.
 های الکترونيکیمقالة نشريّه

 برای.  } دوره، علمی ۀنتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّ. )سال ایا نویسندگان اطّالعات نویسنده -
 .برای انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی الکترونیکی .no و فارسی

ای و افزارهای کتابخانههای بازیابی اطّالعات بهینه در نرمطرّاحی سیستم .(1734گزنی، علی.) -
: از طریق نشانی. 1789آذر  11سترسی در .د 1-1،  .16رسانیرسانی. علوم اطّالعاطّالع

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

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



 

(. بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی تاالب 1789.)، محمدرضادقیق روحی، جواد، و بابا مخیر -
انزلی. در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین المللی زیست شناسی 

 .. گیالن: دانشگاه گیالن79-17ایران، ویراستۀ ریحانۀ سریری، 

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

 .برگزاری
بر بلوغ آزمایشگاهی، از  DEHP (. ت ثیر1789. )سپهری، حوریّه و ایمانی، حسین و دالمن، اعظم -

نس سراسری شده در چهاردهمین کنفراهای نابالغ مو . پوستر ارائهسرگیری میوز و تکوین اووسایت
 .شناسی، گیالنزیست

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

 .{ انتهای مقاله. ناشر: محل نشر-شمارۀ صفحۀ ابتدا }
: 1نی، ویراستۀ عبّا  حرّی، ج. رساالمعارف کتابداری و اطّالعه(. ربح. در دایر1781) نجال. حریری، -

831-839. 
 های علمی فنّیگزارش

 .اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزار . }گزار  طرح پژوهشی{. محلّ نشر: ناشر -
سال  91تا  19(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1786بهزاد.) دوران، گنجی، احمد، و  -

طریق از  .وهشی. تهران: پژوهشگاه اطّالعات و مدارك علمی ایرانشهر تهران. گزار  طرح پژ
 : نشانی
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 ر )کتاب(استناد برگرفته از منابع ديگ -

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

 .اصلی(، صفحۀ مورد استناد در اثر اصلی

. تهران: انتشارات توکا. نقل در احمد اصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار(.  1796عراقی، حمیدرضا.)  -
 .111(، 1787و  و عبدالمجید ابراهیمی، مدیریّت بازاریابی )تهران: سمت، داور ون ،روستا

 هاها و رسالهنامهپايان -

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

 ۀنامو سالمت روانی. پایان یتحوّلای ادراك خود در زمینه (. بررسی مقایسه1739) .خامسان، احمد -
 .شناسی تربیتی، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد روان

 



 

 استناد به اينترنت: -

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

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

bmj/archive. Accessed September 26, 1996. 

  
 کلی نگارش راهنمای -ب 

 و است سجاوندی عالئم کارگیریبه در ، خصوصایمقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی
 فارسی زبان فرهنگستان «دستور خم فارسی» ۀجزو اسا  بر محترم ۀنویسند که است الزم
 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله
 .""فارسی غیر ۀگیوم نه شود، ستفادها »«فارسی ۀاز گیوم-
 گهاشته Spaceیک گیومه، و پرانتز از بیرون بعد و قبل ۀکلم بین ها،گیومه و قبل از پرانتزها -

 پرانتزها عالمت ولی شود
 و فرهنگ» ۀمجلّ در مقاله این: مثال باشند؛ چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه
 ت.اس شده چاپ «رسانه

 و باشد چسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -
 .باشد داشته فاصله بعدی کلمات از Space یک ۀواسط به
 .شوند آورده( صفحه: مؤلف،سال) صورت به و شود داده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع ۀکلی -
 استفاده «ۀ»و موصوف، از عالمت برای کلمات مختوم به های غیرملفو ، در حالت مضاف  -

 :شود
ۀ خودنوشت به جای نامی او / زندگیاو به جای نامه ۀنام ی من / من به جای خانه ۀخان

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

 شوند.خدا نوشته ۀرابط
شود؛ مثال: علی، عِلّی/ شود، عالمت تشدید گهاشتهموارد الزم و مواردی که موجب ابهام می در -

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

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

 به «بندیطبقه»، «کریم خان»به جای « خانکریم»، «باستان شناسی»به جای « شناسیباستان» مانند
 به «ایجامه»مانند  وحدت/ نکره ی ،«نجیب زادگی»به جای « زادگینجیب»، «بندی طبقه»جای 
 .شودهنوشت...  «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
 شود: قرار داده»« عالمت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل قول مستقیم، در داخل گیومه  -



 

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

 ،پاییز) «.استکرده ترجمه قاجار، محمدشاه برادر میرزا، بهمن شاهزاده فرمان به را آن که است
1979/7: 764) 
تا در نهایت به کشف الگوی  دهد ارائه روایت از ساختاری توصیفی تا دکنمی تال  شناسیروایت

 (44:1781کند. )ن.ك: برتنز،عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می
های دیگر سجاوندی از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز واو عطف و عالمت -

 مشخصات منبع بیاید:
 فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمۀ همین مانده، جا به از طسوجی  که اثری ااگرچه تنه
، همین کتاب به تنهایی نشان (764: 1979/7 ،پاییزن.ك: )« استکرده میرزا ترجمه بهمن شاهزاده

 و شیرین حال عین در و استادانه و متین نثری و داشته تمام استادی و ذو  حسن»دهد که او می
 ( 114 :1764خانلری، ناتل.« )دارد شیوا

 که کنندمی اطال  خالقه آثار از ایدسته به خاص طور به را روایت لفظ غالبای شناسانروایت
 را آن بیشتر، و( 4: 1788لوته،) «استشده واقع مکان و زمان در که رخدادهاست از ایزنجیره»

 (1731احمدی،: ك.ن. )دانندمی قصّه به محدود
 از اشتباهات تایپی و امالیی باشد. خالی نمت -
 گهاری صحیح متن الزامی است.رعایت نشانه -
 

 يادآوری مهّم 
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 .مجلۀ مطالعات ایرانی - و علوم انسانی

دفترررر مجلرررۀ مطالعرررات   17971711791تلفرررن:  3616419111کدپسرررتی: 36169-111پسرررتی:صرررندو 

 ایرانی.
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 به نام خدا

 سخن سردبير

های بزرگ جهان که از سابقۀ هویّتی و تمدّنی درازمدّت برخوردارند، آثاری در میان ملّت
شود. این شاهکارها، هریک، متعلّق به وجود دارد که به عنوان شاهکارهای آن ملّت شناخته می

تمام  ،یکهر نِخداونداآید و ای خاص شاهکار به حساب میبخشی از فرهنگ است و تنها از جنبه
اند و هرگاه از آن زمینه استعداد و توان هنری خود را تنها در یک زمینۀ معیّن به نمایش گهاشته

 است. ارز  شدهاهمّیت و بیاند، سخن و اثرشان معمولی و احیانای کمخارج شده
، هنر حافظ و ادبی های مختلفی هستند؛ به عنوان نمونه در آثاردهی در گروهشاهکارها قابل جای
تاز ل عارفانه است، سعدی قهرمان غزل عاشقانه و پند و اندرز، فردوسی یکهشاهکار او آفرینش غز

گار تمثیالت دهای روحی و معنوی و آفریاندیشیبدیل حماسه، مولوی قهرمان بیان نازكبی
گر شاهکارهای یر و نظامی خداوندگار و آفرینشنظیام آفرینندۀ رباعیات فلسفی بیظریف، خ

 همۀ هنر این بزرگان در زمینۀ کاری خودشان است. غنایی و عاشقانه است.
از مسجد  توانکه میع است؛ چنانن ایرانی بسیار متنوّدر زمینۀ معماری شاهکارهای بزرگ تمدّ

خان الملک شیراز، مجموعۀ گنجعلیقاپو، مسجد نصیرآور عالیبنای اعجابامام )شاه( اصفهان، 
، کاخ گلستان، تخت جمشید، بادگیرهای یزد، نقش رستم شیراز، خانۀ قوام شیراز، برج کرمان

ا و صدها اثر دیگر نام هخاموشان یزد، پل خواجو اصفهان، حرم مطهّر امام رضا علیه السالم و ده
 هستند. رانیاری ایجنبه یا از جهاتی شاهکار هنر معمیک از برد که هر

لیله و دمنه در ویر کاتصشاهنامۀ بایسنقری، شاهنامۀ تهماسبی،  قبیل آثاری از در زمینۀ نگارگری
تیموری، نامه، تصاویر ظفرنامۀ یش در پنج گنج نظامی، تصاویر خاورانوانسخ خطی، سماع در

ها سیر شاهکارهایی هستند که آدمی از دیدن آن فزا و... بسیار دلربا و فرحمینیاتورهای آثار خیام و
 شود.نمی
تارخ طبری، تارخ بیهقی، مجمع التواریخ، تاریخ  زمینۀ تاریخ نگاری با شاهکارهایی از قبیلدر 

ها اثر خواندنی مواجه شاهی و دهریخ فیروزصری، تاات ناالصفا، طبقجهانگشا، نظام التواریخ، روضه
 یبر موضوع کار خود و زبان فارسی مایۀ شگفت شانشویم که نوع نگاه و احاطۀ نویسندگانمی

 است.
احمد بن  مثلِاز استادان بزرگی فزایی شاهکارهای روح بت و خوشنویسیدر زمینۀ هنر کتا

ماد حسنی، وصال عحسین مشهدی، میرسلطانسهروردی، ابن بوّاب، میرعلی کاتب هروی، 



 

در دست حسین عماد الکّتاب و ... رضا کلهر، محمدالمجید طالقانی،محمدشیرازی، درویش عبد
 موسیقی مجسّم و نقاشی با خح هستند و در دلربایی مانند ندارند. ایگونهبهآثار است. این 

شاهکار دهند. ای از هنر و شاهکار مردم بزرگ ایران را نشان میهریک از این شاهکارها جنبه
های انداز مجموعۀ زمینهچشم ن آن جُست. از ایناصلی مردم ایران را باید در فرهنگ و تمدّ

ناچار و به خاطر پرهیز از اطالۀ کالم از بیان و د دیگری که بههای متعدّباال و زمینهشده در یاد
اندیشان و خردمندان ها در اینجا معهوریم، با هم و به شکل ترکیبی شاهکار حقیقی ژرفمعرفی آن

 دهند.ایرانی را در خود جای می
ایرانی بسیار مفتخر است که از این زاویۀ دید به بررسی و تحلیل فرهنگ ایران  مجلۀ مطالعات

پردازد و افتخار آن را یافته که مورد عنایت و توجّه محقّقان واالمقام واقع شود و گامی در می
نظران و پژوهشگرانی شک بدون یاری صاحبفی و اعتالی فرهنگ ایرانی بردارد. بیجهت معرّ

پهیر نبوده دهند، ادامۀ این راه امکانآثار خود را در اختیار این مجله فرار داده و می که بزرگوارانه
 های نابشان هزاران درود باد.و نخواهد بود. بر دستان پر مهر، قلم توان و اندیشه

الدین نجمی که با دانم از مساعی استاد ارجمندم جناب آقای دکتر شمسبر خود فرض می
ی مجله را به عهده سردبیر زحمت 1748 تا1741هایلسافراوان در فاصلۀ  سوزی و صرف وقتدل

شدنشان به افتخار بازنشستگی، بار دیگر بنده را رهین لطف خود نمودند و با گرفتند، اما با نایل
بسیار سپاسگزارم و  ،سردبیری مجله را به عهدۀ این بندۀ ناتوان نهادند ،وجود بضاعت مزجات

 -های مدیر مسئول محترمگزار تال سانیز سپ«. مرده کجا شمع آفتاب کجاغ چرا»کنم: اعتراف می
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1.Introduction 

In old Iranian texts, the word 'Siparɣam' is generally referred to as 

'flowers and aromatic plants'. All stories about it, its creation and its 

use at ceremonies, show its importance. So, at first, the etymology and 

meaning of the word 'Siparɣam', and then, its location, its use at rituals 

and its healing properties are studied in order to find a relation 

between this plant and its related stories and also the ancient Iranian 

thoughts and myths and the use of 'Siparɣam'.   

2. Methodology 

This study is based on the descriptive analysis method by using 

library research. It tries to answer the following questions: 

1. How does the properties and benefits of Siparɣam affect the 

stories and myths about it?  

2. Is there any relation between the properties of this plant like 

aroma and healing features and its good creation according to 

Zoroastrian’s thought?  

3. What is the reason of the widespread use of Siparɣam in rituals; 

and, does it have any relationship with Iranian mythology or not?  
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3. Discussion 

The word 'Siparɣam' is seen in different forms in texts (Yahaghi, 

1990: 239) and it means bloom, while in Avesta, it means blossom 

(Hassandoost, 2014: 1671- 1673) and in Pahlavi texts, it means flower 

and aromatic herbs (MacKenzie, 1971: 76). In astronomical books, 

Venus implies Siparɣam and fragrance (Birouni, 1974: 375- 376). 

This herb is ascribed to Šahrēwar Amšāspand (Bundahiš,1990: 87-

88) and there are some narrations about its creation in the old Iranian 

texts, for example, it is narrated that after Adam’s repentance is 

accepted he cries and Siparɣam is created from his tears (Bal’ami, 

2007: 139- 140). Also, according to another story, Siparɣam have not 

been created before Xusraw Anuširwān. The snake brought its seed to 

his court and it bloomed; Xusraw who always caught a cold smelled 

and ate it and then he recovered his health. (Yahaghi, 1990, 239- 240) 

It seems that this herb bloomed in Iran ( Ferdowsi,1971, vol.9/ 270) 

and because of its pleasant smell and beauty, it becme known as 'the 

mirror of Amšāspandān'; and, it is said that Paradise is decorated by 

Siparɣam (Ardaviraf Nameh, 2003, 59) In Manichaean and Sogdian 

texts, it is a synonym for flower (Boyce, 1975, 42; Benveniste, 1940, 

13,47,79,91,93,110,146,154) and in the works of ancient poets, 

Siparɣam is referred to as a flower and blossom (Asadi Toosi, 1975, 

400; Naser Khosrow, 1978, 246). 

This herb is used at Zoroastrian ritual and religious ceremonies and 

it is obvious from the ancient texts (Rivayat-e Pahlavi, 1988, 67- 68; 

Mazdapour, 1989, 490, 493, n.13). This culture remains in Islamic 

time and the ceremonies in Iran were decorated by Siparɣam 

(Gardizi,1968, 188).  

Moreover, Siparɣam has a healing feature; it is sedative and relieves 

suffering and pain; its nature is warm, anti-germs and useful for 

digestive system (Birooni, 1973, 51- 52; Ansari Shirazi, 1992, 244). 

4. Conclusion 

It seems that the story of Siparɣam creation in Xusraw time, which 

is referred to in texts, is a referrence to its healing feature because it 

causes Xusraw to recover. Moreover, maybe this story goes back to  

Xudāynāmag, which is written in Sassanid time. As we have seen 
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Siparɣam is ascribed to Šahrēwar Amšāspand and Šahrēwar is a 

representative of  good king and it made Sassanid historiographers 

trace the story of the creation of this herb back to Xusraw time, an 

ideal king in the Sassanid era.  

Also the scent, beauty, calmness and happiness are all the gifts by 

Ahura Mazdāh and as Siparɣam has these properties, it can be a sign 

of Ahura Mazdāh. In old texts, it is said that this herb is so beautiful 

that in the material world, there is no equal and its smell is the sign of 

the smell of gods.  

Its use at rituals and ceremonies show the presence of Ahura 

Mazdāh and his representations, i.e., Amšāspandān and it is their 

presence that results in performing the rituals well. The relation of its 

healing feature and Ahura Mazdāh is obvious because health is a gift 

of Ahura Mazdāh and illness comes from Ahriman. So all the features 

of Siparɣam is related to Ahura Mazdāh and goodness.. 

 

Key words: Iranian texts, Myth, Medicinal herb, Siparɣam, 

Basilicum/ Reyhān 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1748زمستان و پاییز، ششمو  سیشمارۀ  ،هجدهمسال 
 

های آن در متون ايرانیاِسپَرغَم و ويژگی   
 )با تکيه بر متون ايرانی کهن(

 دکتر ندا اخوان)نویسنده مسئول( 1
                                                                                                 دکتر فريبا شريفيان2

 چکيده

ها و طورکلی به گلهای مختلف در متون به کار رفته است، بهاسپرغم که به صورت واژۀ
شود. امروزه در بیشتر متون فارسی به جای این واژه، معادل عربی گیاهان خوشبو اطال  می

رود. ریحان نیز در عربی هم معنی با گل و سبزه است. اگر ردّپای مین یعنی ریحان به کارآ
گیرند، در نظر میاین گیاه را که فواید و خواص درمانی متفاوت و متعدّدی برای آن در 

های آن هایی پیرامون پیدایش و ویژگیها و اسطورهمتون کهن ایرانی دنبال کنیم، به داستان
شویم. این وریم و همچنین با کاربرد ویژۀ این گیاه در برخی مراسم آیینی آشنا میخبرمی

شناسی دربارۀ اسپرغم وجود مقاله در نظر دارد با تکیه بر آنچه که در متون ادبی و نیز گیاه
ها ارائه دهد. به دارد، خواص و فواید آن را تحلیل و بررسی کند و دلیلی برای این ویژگی

های پیرامون این گیاه مت ثّر از خواص و فواید آن خلق ها و اسطورهکه داستانرسد نظر می
ها و مراسم آیینی نشان از حضور اند و همچنین کاربرد گستردۀ این گیاه در سفرهشده
 مزدا و امشاسپندان در این مراسم دارد.   اهوره

. 
 .م، ریحانمتون ایرانی، اسطوره، گیاهان دارویی، اسپرغ کليدی:های هواژ
 
 
 

                                                           

 16/11/1748:  مقاله نهایی پهیر  تاریخ                           13/17/1743: مقاله دریافت ختاری 
 n.akhavanaghdam@gmail.com                    :مسئول هالکترونیک نویسندنشانی پست

 
 ، تهران، ايران.هنر خيتار یپزوهش ارگروهياستاد .9
 ، تهران، ايران.یشناس زبان پژوهشکده کهن نمتو و ها بهيکت یپزوهش ارگروهياستاد .2
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 مهمقدّ .9

ای از گیاهان معطر یا همان اسپرغم در متون این مقاله در نظر دارد به طور خاص به گونه
ست که در بسیاری از متون کهن به این ا رو ایرانی کهن بپردازد. ضرورت این امر از این

مچنین است و ههایی پیرامون آن آمدهگیاه، خواص و کاربرد آن اشاره شده و داستان
ها و مراسم نشان از اهمیت آن دارد. به همین منظور ابتدا در مورد کاربرد این گیاه در آیین

های روایت ،شود و سپس در متون کهن ایرانیواژۀ اسپرغم و ریشۀ آن توضیحی داده می
مربوط به آفرینش، محل رویش و همچنین کاربرد آن به مثابۀ گل در مراسم آیینی و 

نهایت بین خواص و فواید گردد تا درشی این گیاه بررسی میانی و شفابخهای درمخاصیت
های پیرامون آن و نیز میان اندیشۀ دینی و اساطیر ایرانیان باستان و این گیاه با روایت
رسد تمام ویژگی های منسوب به اسپرغم د  آن ارتباطی یافت.  به نظر میکاربردهای متعدّ

وی خو ، کاربرد در مراسم آیینی و نیز خاصیت شفابخشی در متون ایرانی کهن اعم از ب
مزدا و ارتباط با دنیای مینوی دانست و آنچه که در این متون به توان نمادی از اهورهرا می

جامانده مت ثر از اساطیر ایرانی است. رو  گردآوری اطالعات در این مقاله اسنادی ) 
  ت.تحلیلی اس -ای( و رو  پژوهش توصیفیکتابخانه

 . پيشينة پژوهش9-9
اشاره « آیینۀ امشاسپندان ،اسپرغم» توان به یک مقاله با عنوان در مورد اسپرغم تنها می 

از  رهای معطّکرد که در آن مقاله این گیاه به معنای عام آن یعنی تمامی گیاهان و رستنی
عطریات  ها وهای مربوط به رستنیشده و اسطوره گالب در نظر گرفته و جمله آویشن

ر و گالب های مههبی در سه محور بخور، رستنی معطّتایران باستان و کاربرد آنان  در سنّ
بررسی شده است. خواص درمانی اسپرغم در آن مقاله مورد مطالعه قرار نگرفته است بلکه 

رو با پژوهش حاضر ایناز ؛ها بررسی شده استتنها کاربرد این گیاهان در مراسم و آیین
ر یعنی اسپرغم ) در معنای خاص( یا همان ریحان به گونۀ خاصی از گیاهان معطّ که تنها

 پردازد متفاوت است.امروزی و خواص درمانی و شفابخشی آن در متون کهن ایرانی می
 . پرسش پژوهش9-2

های پیرامون ها و اسطورهها پاسخ دهد: داستانپژوهش حاضر تال  دارد تا به این پرسش
های این گیاه اعم از ه اندازه مت ثر از خواص و فواید آن است؟ آیا بین ویژگیاین گیاه تا چ

ای یافت؟ کاربرد گستردۀ توان رابطهبخشی و بوی خو  و آفرینش اهورایی آن میدرمان
 ها و مراسم آیینی از چه روست و آیا ارتباطی با اساطیر ایرانی دارد یا خیر؟اسپرغم در سفره
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 . بحث و بررسی 2
 شناسی و معنای واژة اسپرغم . ريشه2-9  

ها و هر گیاه خوشبو را اسپرغم گویند که البته در برخی از متون به طور مطلق انواع گل   
: 1799و خلف تبریزی،  1/119: 1781این نام به معنی سبزه نیز آمده است ) نک: انوری، 

خوریم از جمله سپرغم، میهای متفاوت به این واژه برها به صورتدر نوشته .(87-89
اسفرهم ) یاحقی، اسپرغم، شاهسپرغم، شاهاسپرم، شاهاسپرم، اسپرهم، سپرهم، سپرم، شاه

( که البته امروزه بیشتر این گیاه با نام ریحان مصطلح است و به آن  ضیمران نیز 174: 1764
 .(194: 1787گویند )قهرمان و اخوت،

توان آن را از است که می« باز شدن، شکفتن»به معنی   -spragواژۀ اسپرغم از ریشۀ     
درنظر گرفت و ایرانی باستان آن را به   sp(h)reg*صورت بازسازی شدۀ هندواروپایی 

             به معنی شکوفه، سپرم  (sipark)کرد. این نام با سپرك بازسازی-sparga*صورت 
(siparam و یا sipram( نوعی ریحان ارتباط دارد )1637-1631: 1747دوست، حسن .) 

است به معنی جوانه و شکوفه آمده spareϒaدر اوستا اسپرغم به صورت 
(Bartholomae, 1961: 1613).  در متون پهلوی بهsprahm/ spram خوریم که برمی

 ,MacKenzie؛ Nyberg, 2003: 2/178 مترادف است با گل، سپرغم و گیاه خوشبو ) نک: 

است. در متون مانوی  sparham ( Nyberg, 2003: 2/178)پازند آن (، صورت 76 :1971
 ,Boyce)به معنای گل آمده  sprhmg  (isprahmag)‘(و یا isprahm ) sprhm‘به صورت 

ل گل و اسپرغم معاد spraϒmēəو یا  sparϒamē/ spraϒmēو در متون سغدی  (22 :1977
 (. 798و 67: 1739قریب، است )به کار رفته

دانند و در فارسی به آن سپرم فارسی را سلطان ریاحین ) سرور تمام گیاهان( میشاه   
ها اسپرغم را نوعی (. در برخی از فرهنگ974: 1799خراسانی، عقیلیشود)مینازبو نیز گفته
اند که برگ ریز دارد و بسیار خوشبو است و برای اند و در توصیف آن افزودهریحان دانسته

برند که درون آب، ریحان و نام می« آباسپرم »ای به نام آن از جوشانده ت درمانیخاصیّ
دهند ) تتوی، جوشانند و بدن افراد بیمار را با این جوشانده شستشو میادویۀ خوشبو را می

، که این گیاه سپر و مانعی برای غم است ) نک: شاد ذکر شده(. همچنین 119: 1773
داند و به نقل از اسپرغم را معادل ریحان می جهانگیریله(. و به ادامۀ همین مقا 199: 1779

ازو  ،زریر به پارسی اسپرك نامند و به یونانی ارجیقن و صباغان»مؤمن آورده  تحفه حکیم
ن.ك. ...« ) ساقش به قدر شبری و گلش زرد و شبیه به گل عصفر  ،چیزها زرد کنند

به طورکلی به گیاهان خوشبو اسپرغم  (. گاهی نیز در متون679: 1791الدین انجو، جمال
گیرند و های نجومی که برای هر سیاره منسوباتی در نظر میگفته شده است. در کتاب
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ها و ها و طعمدهند چنین گفته شده که خورشید بر مزههایی را به آنان نسبت میویژگی
 (.736-739:  1797ها و بوهای خو  داللت دارد ) بیرونی، زهره بر اسپرغم

است که تا پایان دوران سابقۀ این گیاه و شناختن آن چندان مشخد نیست اما آمده    
توان به هخامنشی حدود شصت گیاه دارویی شناخته شده بود که از میان آنان می

 (.146: 1799اسپرغم اشاره کرد ) سلطانی، شاه
 هايی پيرامون آفرينش اسپرغم در متون ايرانی کهن  . داستان2-2

هایی پیرامون آفرینش ها و اسطورههای دیگر داستانطبیعی است که همانند تمام آفریده   
گوید آنجا که از آفرینش گیاهان می 1بندهشباشد. در متن کتاب  داشته این گیاه وجود

هر چه »گوید که برد و در مورد آن میشمرد از اسپرغم نیز نام میمیتک آنان را برو تک
عالوه بر « اسپرغم خوانند ،ورزِ مردمان کِشته شود و همواره هستبویا و به دسترا برگ 

امشاسپند منسوب  7داند و این گیاه را به شهریورمی 1اینکه هر گلی را متعلق به امشاسپندی
(. بلعمی آورده است که وقتی خداوند توبۀ حضرت آدم 88-83: 1764، ) بندهشکند می

افتاد و صد سال از روی شادی و شکر گریست و از آب چشم را پهیرفت حضرت به گریه 
 .(191-174: 1786ها روییدند )بلعمی،ها و اسپرغماو گل

کند خوریم که چنین روایت میمیعالوه بر این روایات به افسانه دیگری در متون بر   
به نداشت روزی که خسرو بار عام داد و  که تا زمان خسرو انوشیروان اسپرغم وجود

کرد ماری بزرگ آمد، او را دنبال کردند تا به چاهی رسیدند و شکایات مردم رسیدگی می
ای عقرب را از بین است. با نیزهدیدند مار دیگری درون چاه از نیش عقرب مرده افتاده 

سال بعد باز انوشیروان بر تخت نشسته بود و شکایات ، خبر را به پادشاه رساندند ،بردند
شنید که همان مار آمد و مقداری تخم از دهان خود بر زمین ریخت. آن تخم را مردم را می

آن را بویید و خورد  ،کاشتند و از آن اسپرغم شکفت و انوشیروان که همواره زکام داشت
(. نکتۀ جالب این داستان در این است که مار 191-174: 1764ن.ك: یاحقی، و شفا یافت )

ها نماد زندگی و حیات طوالنی است ها و سومریه عیالمیها از جملدر بسیاری از فرهنگ
اما در نزد اقوام ایرانی مانند دیگر اقوام هندواروپایی مار موجود اهریمنی و مخالف با 

گزاری در برابر نیکی خسرو مار از سر سپا  ،زندگی است اما در داستان پیدایش اسپرغم
( و همین موجب 83: 1787) خسروی،  دهدمی انوشیروان دانۀ اسپرغم را به او هدیه

گرفته ای که برای او در نظرشود. در این داستان مار خالف خویشکاریتندرستی خسرو می
کند و شاید این را بتوان نشانی از این نکته دانست که این داستان از است رفتار میشده

 است.جوار به عاریت گرفته شدههای همفرهنگ
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 غم بنا به متون کهن . محل رويش اسپر2-3
هایی به محل رویش اسپرغم و اینکه این گیاه محصول کدام منطقه است در متون اشاره   

( در کتاب خود آورده که شهر گور شهری در ایالت 339: 1786شود.  بلعمی)دیده می
التبصر » ها و درختان و آب روان. در رسالۀ ها و میوهم با اسپرغمپار  است و بسیار خرّ

آمده که از  ،آوردندهای دیگر میجاحظ در مورد کاالهایی که از سرزمین« بالتجاره
بنابراین  ؛(131: 1739کردند ) به نقل از آذرنو ، سپرم( وارد میسبرم )= شاهشاه ،شو 

رویید و رواج داشت و به مناطق دیگر نیز اسپرغم بنابر متون، گیاهی است که در ایران می
 شد. فرستاده می

 فرزند که خسرو به دست بینیم هنگامیدر داستان شیرویه می شاهنامة فردوسیدر 
 کند:چنین سفار  می اوشود به می زندانیدر 

 ست خرّم بهرار ...که ایران چو باغی

 پر از نررگس و نرار و سریب و بهری    

 سرررپرغم یکایرررک زبُرررن برکننرررد  
 

 شررکفته همیشرره گررل کامکررار   

 چررو پررالیز گررردد ز مررردم تهرری

 اخِ نررار و بهرری بشررکنندهمرره شرر
 

 (131/ 4: ج 1431، فردوسی)
 شود.که در اینجا اشاره به وفور و رواج اسپرغم در سرزمین ایران می

 . اسپرغم به مثابة گلی خوشبو و کاربرد آن در مراسم آيينی 2-4
در متون کهن ایرانی اعم از متون پهلوی، مانوی، سغدی و نیز دیگر متون ادبی و    
یابیم و خوریم و از این طریق معنا و مفهوم آن را در میی به نام گیاه اسپرغم برمیشناسگیاه

 شویم . همچنین با کاربرد آن آشنا می
( آنجا که در مورد روان پرهیزکاران پس از 79: 1763)ن.ك:  9روایت پهلویدر    

ترین آورد که در بامداد شب سوم باد بوی خوشبو(، چنین می17گوید )فصل مرگ می
آورد و این بو چنان است که در گیتی هرگز بویی چنان خو  گیاهان جهان را به آنجا می

آمده است که دوباره  9دربارۀ هزارۀ هوشیدر 98به مشام نرسیده است  و در ادامه در فصل 
اند ر آنان نیست و همیشه شادابآیند و نقصانی دمی چند گیاه اصلی در آن دوره بوجود

بینیم آنچه که خوشبو است به واسطۀ بوی خو  و لطافت طور که میهمان .(69همان: )
خوریم. بوی مینیز به آن بر بندهش همان مطلبی که در ،شودآیینۀ امشاسپندان دانسته می
 های آسمانی و پاداشی برای آدمیان است. خو  و خوشبویی از موهبت

شود، مکانی است روشن توصیف می ( جایی که بهشت94: 1781) 6نامهارداویراف در   
شده و شکفته ینئهمه تز( spl[h]m → sprahm)های خوشبوو پر از آسایش و با بسیار گل
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ها و شود که گلکس از آن سیری ندارد. در اصل از این متن چنین مستفاد میکه هیچ
 اند. نویای مههبی دارند و نمادی از پاکی و زاللی و زیبایی و معصومیت معگیاهان جنبه

پرویز به این های خسرودر میان پرسش 7خسرو و ريدگدر دیگر متن پهلوی با نام    
و  ”kū sprahmē kadām hubōytar“ «کدام گلی خوشبوتر است؟» خوریم: پرسش برمی

خوشبوتر زیرا که بویش  ”sprahmē yāsaman“ گل یاسمن»گوید: جوان در پاسخ می
مانند بوی  ”husrō sprahm“بوی گل خسرو»گوید: مه میدر ادا« مانند بوی خدایان است

بوی همۀ »کند که برد و در پایان اضافه میها نام میتک گلو سپس از تک« شهریاران....
که این ، زیرادر برابر یاسمن چیزی خوار است ”bōy ēn hamāg sprahmīhā“هااین گل

بنابراین بوی خو   (,Pahlavi Texts 34-33 :1897 )« بوی مانند بوی خدایان است
 آید.ای است از جانب خدایان و هر بوی دیگری در برابر آن به نظر نمیهدیه
خوریم که در همه جا های مانوی نیز به این واژه برمیعالوه بر متون زردشتی در نوشته   

که مربوط به دو فرستادۀ مانی است برای  hاست. برای مثال در متن مترادف با گل آمده
که  rیا در متن پارتی  (Boyce, 1975:42) نک:  sprhmg᾿n→isprahmgan‘هاوی گلب

( و در متن پارتی 51نک: همان: )  sprhmg→isprahmag‘ای به مارامّو است برای گلنامه
aka زار(زار )=گلکه سرودی در ارتباط با بهشت و پدربزرگی است واژۀ اسپرغم 

isprahmawend→wynd᾿sprhm‘ (1977و همو،  95نک: همان: فته است )کار ربه. 
 ,Benvenisteن.ك :) شوددر متون سغدی نیز اغلب این واژه با مفهوم گل دیده می   

موجود 8)تویو ( Tiiمتن سغدی در دستنویس  .(13,47,79,91,93,110,146,154 :1940
 11در سطر  آید.گوید که به پیشواز روان پرهیزکار میمی 4است که در آن از دوشیزه دئنا

همین  11رود و در سطر به استقبال او می əspraϒmēاین متن آمده که دوشیزه با اسپرغم
خوریم. به این واژه برمیəspraϒmēmēnčh سباك گلی»در معنای گل در ترکیب  متن باز

آمده حایز  روایت پهلوی( )همانندی این متن با آنچه در 94-99: 1789)ن.ك: زرشنا ، 
های ك. به سطرهای پیشین( در متن دیگری که اطالعاتی دربارۀ فرماناهمیت است. ر.
 در فرمان سوم باز به این واژه (M801) دهدمیقرار  اختیاربرگزیدگان در

spraϒmē/sparϒamē خوریم که معنایی به غیر از همان اسپرغم و )شکوفه( درختان برمی
 .(131-131: 1788پور، توان از آن دریافت کرد )فکرینمی

در اشعار بسیاری از شاعران بزرگ ایرانی به اسپرغم اشاره شده که اغلب مترادف با گل 
 و شکوفه به کار رفته است برای نمونه: 

 ( آورده:911: 1799در داستان دهقان توانگر ) نامهگرشاسباسدی توسی در 
 ز نو ارغوان وز سپرغم بره برر  

 

 اده بره سرر  یکی افسر  برنهر  
 

 گوید: چنین می 119خسرو در قصیدۀ شمارۀ  و یا ناصر
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 در عررالم انسررانی مررردم چررو نبررات اسررت  

 در دسررت شرره اینهررا سررپرغمند کمرراهی   

 گر تو سپرغمی شوی، این پور، به طاعرت 
 

 انرد اند آنها چو گیاهاینها چون ریاحین 

 اند و غهاانددر پیش خر آنها چو گیاه

 ت گزیننررد کرره بررر مررا امراانررد   آنهررا
 

 (196: 1793)ناصرخسرو، 
اسپرغم در مفهوم عام گل به کار رفته  ،توان دریافتطور که میدر تمام موارد باال همان

 شود. ها دانسته میاست گلی خوشبو که از مواهب و نعمت
 پهلوی روایتکتاب  96اما این گیاه کاربرد آیینی و مناسکی نیز دارد چنان که در فصل 

کند میگوید سپرغم )=گل( را آیینۀ امشاسپندان ذکرمی 11وقتی در مورد سفرۀ آیینی درون
 کند: می و اضافه

گیرد دو تا می 11کنند( باید برای هر تنی که باژزمانی که درون یزند )=مراسم درون را برپا می
؛ زیرا چنان که پیداست اگر سپرغم بر دورن نهاد به هر که باژ گیرد، دو تا سپرغم چاشنی داد

ارزان نشاید چاشنی گرفت و سپرغم درون را بر دو  نهاد، در آن روز هر گناهی بویژه گناه مرگ
 ( 68-63)  .تر( باشدتر )=سختو آن عهاب برای اهریمن و دیوان گران

های مقد  نمادی ها و گیاهان خوشبو در سفرهها با معنای مطلق گلاسپرغمبندهش  در
ها است آیند و سه تکه چوب خوشبو که از اجزای این سفرهشمار میامشاسپندان بهاز 

شوند. در اصل آنان شمرده می« کردار نیک»و « گفتار نیک»، «اندیشۀ نیک»نمادی از 
ها و گیاهان خوشبو را نه فقح به خاطر عطر و بوی دلپسندشان عزیز و گرامی اسپرغم و گل

مزدا و دیگر مقدسان ت و عطرآگینی نماد و نشانی از اهورهدارند بلکه در این لطافمی
( و با این لطافت و پاکی است که اهریمن و دیوان 63-69و  61: 1781جویند )انصاری، می

چنین آمده  11اندرز کودکانشوند.  در متن دیگری با عنوان افتند و ناکار میدر عهاب می
یش )بر سفره( نهید )و اسپرغم( اَبَر را بر سر آب بر دست ریزید و هم سر به پ».... که: 
توان گفت که اسپرغم یا همان گل یا شاخۀ گیاه خوشبوی را به تعداد افرادی می«. نهید...

گهاشتند. برای اشاره به داشتند و در نزد هرکس میبرمی 17دانکه دور سفره بودند از بَرسَم
شده است. با خم کردن سر به ر استفاده میدیگران و یا اعالم اتمام صرف غها از اسپرغم اب
شده را باز به نشانۀ احترام بر سر نهادهسوی سفره برای شکرگزاری اسپرغم بیرون

های بر سر نهید مربوط باشد هم شاید با واژه« برگو  نهادن اسپرغم»گهاشتند. اصطالح می
و  941: 1768داپور، و به بلند کردن شاخۀ گیاه به رسم تعظیم و سالم داللت کند. ) مز

طور که گفته شد به کاربرد اسپرغم در مراسم ( در این متن همان947در  17یادداشت 
 شد.شویم و این که چه آدابی در این مراسم رعایت میآیینی آشنا می

جامانده همواره از های ایران دوران اسالمی بهدر گزارشی که از دیگر مجالس و بزم   
ها را پر از ها ظرفاست از جمله این که در مجالس بزم و مهمانی دهاسپرغم  نام برده ش
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در توصیف مجلسی که جعفر برمکی  تاریخ برامکهکردند. در های مختلف اسپرغم میگونه
خانه بفرمود آراستن به ظرایف و اسپرغم »اند که : در قرن دوم ه.  ترتیب داده بود آورده

 .(113: 1781)به نقل از ابریشمی،  «مغنیان حاضر کرد.ها و نقل و کنیزکان و ها و شراب
های ها در فضای مجالس خود جلوهها و اسپرغمهای دور با چیدن گلایرانیان از زمان

شده که در مجلس سلطان محمود و قدرخان آن دو در بخشیدند. نقلبهاری را تجلی می
های س بسیار با اسپرغمیک خوان نان خوردند و پس از آن به مجلس طرب آمدند و مجل

(. 188: 1793)گردیزی،بودهای گوارا و جواهرات گرانبها آراسته شدهغریب و میوه
های تر آورد که پیش از نان خوردن میوهوشمگیر در تدارك مهمانی می بنهمچنین قابو 

د گهاشتندادند و در مجلس نیز نقل و اسپرغم فراوانی میو خشک در برابر ایشان قرار می
 (.37: 1737وشمگیر زیار، بن)قابو 

 . اسپرغم به مثابة گياهی شفابخش  در متون کهن ايرانی 2-5
رسد اهمیت این گیاه عالوه بر بوی با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد به نظر می   

های درمانی و دارویی آن نیز باشد که این نکته با تخو ، زیبایی و لطافت به سبب خاصیّ
بخشی تی که گیاهان در درمانر گرفتن رواج طبّ سنتی ایرانی و اسالمی و اهمیّدر نظ
های درمانی نیست. در این بخش از مقاله تال  خواهد شد که خاصیت دور از فرض ،دارند

 و شفابخشی این گیاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  
را چنین توصیف خوریم که خاصیت سپرغم نظامی به بیتی بر می االسرارمخزندر 
 کند:می

 عقل ز بسیار خوری کم شود
 

 دل چو سپرغم سپرِ غرم شرود   
 

 ( 161: 1711)نظامی، 
های خوراکی است و داند. گیاه سپرغم از سبزینظامی در اینجا اسپرغم را سپرِ غم می   

غم و اندوه و برای  نو  آن برای رفعبخشی است، دمیکی از خواص درمانی آن آرامش
-113: 1731احمدی، معالجۀ بیماری ضعف قوای عصبی داروی شفادهنده است ) شازده

118.) 
ای در باب داروشناسی در پزشکی است نام دیگر خود که رساله صیدنهبیرونی در کتاب 

دیدند و کند که شاهان در این گیاه نشانۀ نیک میآن را آ / مورد ذکر کرده و اضافه می
« تغییر ناپهیر»آید که معنی آن گفتند زیرا که نام آن از مَوَرَد میآن تبریک و تهنیت می با

 است و نام فارسی این گیاه دارویی مورداِسپَرَم است. 
گوید که مورد دشتی است و این گیاه در سرزمین بابل وجود رازی دربارۀ این گیاه می

ریحان ریز  -اسپرم به طور کلی و شاهسفرم -یحاندارد که دو نوع سپید و سیاه دارد. ر
برگ وتیزبوی که از نظر شکل با برگ گیاهان دیگر قابل مقایسه است. طبیعت آن اول 
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هایی که برای آن برشمردند گشایش تنگی گرم و پس از آن خشک است. از خاصیت
ام برد. عصارۀ توان نکنندۀ ضعف معده و نفخ میهای اعضا، برطرفنفس، از بین برندۀ ورم

آن با شکر برای رفع درد سینه و تنگی نفس و سرفه مفید است و شستشوی دهان و جویدن 
شود؛ همچنین چنانچه با آب سرد خیس شود های دهان توصیه میآن برای رفع بیماری

گرم و نیز مسافران و بخشد و استشمام آن برای درد سر افراد مزاجاعضای بدن را قوّت می
رساند دور ساختن حشرات موذی مفید است. کوبیدۀ تخم ریحان آسیبی نمی رفع وبا و

  (.91-91: 1791 ،بیرونینقل از:  ،رازیاند )کردهها منع گرچه که اطبّا آن را در ترکیب
در دیگر متون کهن که مربوط به گیاهان دارویی است آمده که این گیاه دارای طبیعت    

کند و اگر آب سرد د است. ضایعات دماغ را حل میگرم است در ابتدا خشک و سپس سر
بر آن ریخته شود و ببویند برای گرمی مزاج شفاست، مقوی معده و بادشکن است و سینه و 

آور کند و اگر با آب سرد مخلوط شود و آن را ببویند خوابشش را از بلغم لزج پاك می
آور است ) ن و خوابگوید که برای حرارت و سوختگی درمامی 19باشد و ماسرجویه
 (.199: 1731انصاری شیرازی، 

ت خاصی برخوردار است و درمانی ریحان از اهمیّامروزه نیز در علم پزشکی و گیاه   
های درمانی زیادی دارد. ضدّ میکروب بودن ریحان را که دارای بوی مشخد و ویژگی

ن گیاه برای درمان نفخ و گیرند. همچنین ایدرمانی آن در نظر می هایمزۀ تندی است از اثر
 ؛تی ممالک دیگر نیز کاربرد داردتحریک اشتها و دستگاه گوار  مفید است. در طب سنّ

های لثه و انعقاد خون در از جمله در طب چینی، برای درمان مشکالت مربوط به کلیه، زخم
 شود در طب هندی، برای درمان گو  درد، آرتریت،قبل و بعد از زایمان استفاده می

های همراه با تب های پوستی، ماالریا و بیماریاشتهایی، خار  و بیماریروماتوئید، بی
کنندۀ قلب است و تی اسالم و ایران گرم و خشک و تقویترواج دارد و در طب سنّ

 آور است.استشمام بوی این گیاه خواب
گیاه  تاکنون گزارشی مبنی بر عارضۀ جانبی مضرّ و خطرناك ناشی از مصرف این   

دیده نشده است تنها موردی که نیاز به توجه دارد این است که مصرف آن در دوران 
 (.499-497: 1741شود )امامی و دیگران، بارداری توصیه نمی

 
 گيری. نتيجه3

ها و فواید گیاه اسپرغم بر اسا  متون کهن خواص، ویژگی ۀپس از بررسی و مطالع
داستانی که پیدایش  شده به شرح زیر است:تبندی مطالب یافحاصل و جمع ،ایرانی

آورد و چنان که مار تخم این گیاه را می ،کنداسپرغم را در زمان خسروانوشیروان نقل می
ای است به همان خاصیت شفابخشی این اشاره ،شودهمین گیاه باعث بهبودی پادشاه می
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شاید داستان پیدایش عالوه بر اینکه  ؛گیاه که در قالب داستان آفرینش آن آمده است
ها باشد زیرا انتساب این گیاه به نامهای از خدایاسپرغم در زمان خسروانوشیروان بازمانده

نگاران ساسانی را واداشته که وقایع، شهریور امشاسپند که نمایندۀ شهریاری مطلوب است
دشاهان ترین پاانوشیروان که از بزرگترین و آرمانیآفرینش اسپرغم را در زمان خسرو

توان در شاهنامه نیز دید. خسرو ساسانی بود بدانند. بازتاب این موضوع را به وضوح می
پادشاهی است که نه فقح در حوزۀ سیاست بلکه در زمینۀ اقتصاد و فرهنگ نیز رونق 

ای بنابراین درنظر گرفتن او به عنوان شهریار مطلوب و نماینده ؛چشمگیری به ایران بخشید
 نیست.   دور از ذهنشود شاسپند که در زمان او اسپرغم آفریده میاز شهریور ام

ای از همه هدیه ،ر ایران باستانبوی خو ، زیبایی، لطافت، آرامش و نشاط در تفکّ 
که اسپرغم همۀ این صفات را داراست. در اغلب  هستند اومزدا و نماد و نشانی از اهوره

بویی که در گیتی برای  ؛خو  آن اشاره شدهمتون کهن ایرانی به زیبایی و همچنین بوی 
نیز در توصیف  بندهش توان یافت و گویا نشان از بوی خدایان دارد حتیآن همانندی نمی
 ورزد. ت کید میآن به بویابودنش 

های او یعنی مزدا و نیز جلوهها و مراسم آیینی نشان از حضور اهورهکاربرد آن در سفره
پهیرد.  ر آنان است که این مراسم شایسته و درست انجام میامشاسپندان دارد و با حضو
های اهورایی با ویژگی درمان و شفابخشی اسپرغم مزدا و نیز جلوهارتباط این گیاه با اهوره

زیرا که تندرستی و سالمتی هدیۀ اهورایی است و بیماری نشانی از اهریمن و  ،مرتبح است
متون کهن آمده اعم از بوی خو ، کاربرد و  همۀ آنچه که در ارتباط با این گیاه در

 مزدا و نیکی و خیر است. خاصیت آن مرتبح با اهوره
 

 هاياداشت
.کتابی به زبان پهلوی که عنوان آن به معنای آفرینش آغازین است و احتماالی تدوین نهایی آن در سدۀ سوم هجری 1

 )نهم میالدی( انجام گرفته باشد.

 مزدا هستند که خود او آنان را آفریده و تعدادشان هفت عدد است.های اهورهایرانی جلوه . امشاسپندان در اساطیر1

کند و . شهریور چهارمین امشاسپند و مظهر توانایی و شکوه است. در جهان مینوی فرمانروای بهشتی را نمایندگی می7

 ست که یاور ضعیفان و مستمندان است.در جهان مادی نمایندۀ فرمانروایی
. متنی به زبان پهلوی و دربردارندۀ مطالب اساطیری و آیینی که نویسندۀ آن معلوم نیست و زمان ت لیف کتاب را  9

 اند. احتماالی مربوط به قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری )قرن نهم و نیمۀ اول قرن دهم میالدی( دانسته
آید و با آمدنش وضعی همانند ال پس از او می. نخستین منجی دین زردشتی که فرزند خود زردشت است و هزارس9

 های اهریمن از بین خواهند رفت.بهشت در زمین حکمفرما خواهد شد و بخشی از آفریده
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. این کتاب پهلوی در مورد سفر ارداویراف به جهان دیگر است و احتماالی تحریر آن به شکلی که اکنون در دست 6

 گرفته باشد. است در قرن چهارم یا پنجم هجری انجام 

توان به سلیقه دهد از این رساله میهای خسروپرویز پاسخ میای که در آن جوانی به نام خو  آرزو به پرسش.رساله3

 و ذو  دربار ساسانی پی برد. 
 های ایرانی حایز اهمیت است.های مربوط به زبانای در تورفان که از لحا  یافته. منطقه8

شود و هدایت کنندۀ مردمان به راه راست در گیتی و جهان پس از و سرور زنان دانسته می. ایزدبانویی است که ردّ 4

 مرگ است.

شود و درون یشتن . نان مخصوصی است که در هنگام اجرای مراسم آیینی و مههبی زردشتیان سر سفره گهاشته می11

 شود.روان درگهشتگان خیرات می ها برای امشاسپندان و یا ایزدان و یامراسمی است که در آن از همین نان

 آورند را باج/ باژ و یا باز گویند.وار بر زبان می. تمام دعاهای مختصری که آهسته و زمزمه11

. این متن به صورت پازند در دست است که در آن بزرگ مدرسه دربارۀ رفتار کودکان در خارج از مدرسه به 11

 گوید. خصوص رسم باژ گرفتن بر سر سفره می

شود که در هنگام اجرای مراسم های بریده درختی گفته میگهارند و برسم به شاخه. ظرفی که برسم در آن می 71

 خواندند و منظور از این کار سپا  از داشتن نعمت نباتات بود.گرفتند و دعا میآیینی در دست می

91 .Masarjawaih  م(. 678د زیست )حدوپزشک یهودی ایرانی که در دورۀ امویان می 

 
 کتابنامه

 الف. منابع فارسی

مقاالت و «. های فارسی آنجاحظ و واژه« التبصر بالتجاره»رساله (. »1739آذرنو ، آذرتا . )-  
 .138-194، صد 61و  94شماره  ها.بررسی

«. گل در فرهنگ ایرانی: تاج گل، بساك و گرزن، بته جغه(. » 1781ابریشمی، محمد حسن. ) - 
 .18-17، صد 199ه . شمارگزارش

(. ترجمۀ فیلیپ ژینیو. ترجمه به فارسی ژاله آموزگار. چاپ اول. تهران: 1781) .نامهارداويراف- 
 معین.

به کوشش حبیب یغمایی. چاپ دوم.  نامه. گرشاسب(. 1799) بن احمد. اسدی طوسی، علی -
 تهران: طهوری.

به کوشش امیرمهدی طالب. چاپ . مرجع گياهان دارويی(. 1741امامی، احمد و دیگران. ) -
 اول. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

های گیریها و بهرهاسپرغم: آیینۀ امشاسپندان ) بررسی اسطوره(. » 1781انصاری، شهره. ) -
سال اول، شماره  .مطالعات ايرانی «.های معطر و عطریات در ایران باستانمههبی و آیینی از رستنی

 .31-93دوم، صد 



 18 ...یرانیا متون در آن هاییژگیو و اِسپَرغَم/ 

. به کوشش محمدتقی میر. چاپ اختيارات بديعی(. 1731حسین. )بنانصاری شیرازی، علی -
 اول. تهران: شرکت دارویی پخش رازی.

 .دوم. تهران: سخن چ .فرهنگ سخن(. 1781انوری، حسن. ) -

الشعرای بهار و محمدپروین به تصحیح ملک .تاريخ بلعمی(. 1786) بلعمی، محمدبن محمد. -
 چاپ اول. تهران: هرمس.گنابادی. 

دوم. تهران: انجمن آثار  الدین همایی. چویراسته جالل التفهيم.(. 1797بیرونی، ابوریحان. ) -
 ملی.
عثمان کاسانی. به کوشش منوچهر بنعلیترجمه ابوبکربن .صيدنه(. 1791. )بیرونی، ابوریحان -

 ستوده و ایرج افشار. چاپ اول. تهران: خرمی.

به کوشش محمد عباسی. چاپ اول. تهران:  فرهنگ رشيدی.(. 1773). رشیدتتوی، عبدال -
 بارانی. ج اول.

ویرایش رحیم عفیفی. مشهد:  فرهنگ جهانگيری.(. 1791) بن حسن.الدین انجو، حسینجمال -
 دانشگاه مشهد. 

تهران: فرهنگستان زبان و . شناختی زبان فارسیفرهنگ ريشه(. 1747دوست، محمد. )حسن -
 .ب فارسیاد

-89، صد 36و 39. شماره کتاب ماه«. انوشگی در ایران باستان(. »1787خسروی، یداهلل. ) -
43. 

به کوشش محمد عباسی. چ دوم. تهران:  .برهان قاطع(. 1799) .خلف تبریزی، محمد حسین -
 سه فریدون علمی.مؤسّ
عات و تحقیقات (. ترجمۀ مهشید میرفخرایی. تهران: مؤسسه مطال1763). روايت پهلوی -

 فرهنگی.
 .61-91، صد 11شمارۀ  .نامة انجمن«. های سغدیدئنا در نوشته(. »1789زرشنا ، زهره. ) -
دورۀ سوم،  شناسی.محيم«. های محیطی در ایران باستانفعالیت(. »1799سلطانی، ابوالقاسم. ) -

 .111-147، صد 7شمارۀ 

. به کوشش محمد فرهنگ آنندراج(. 1779). الدینشاد، محمد پادشاه بن غالم محیی -
 دبیرسیاقی. تهران: خیام.

، 11شماره  .فرهنگ«. خمسه نظامی از دیدگاه پزشکی(. »1731شازده احمدی، نورالدین. ) -
 .171-141صد 
به کوشش محمد مقدم و مصطفی . االدويهمخزن(. 1799خراسانی، محمد حسین. )عقیلی -

 اپخانه بیست و پنجم شهریور.انصاری. چاپ عکسی از نسخۀ کلکته: چ



JOURNAL OF IRANIAN STUDIES 14 /مطالعات ایرانی مجلّۀ 

به کوشش آ. برتلس. زیر نظر ع. نوشین. . شاهنامة فردوسی (.1431. )فردوسی، ابوالقاسم -
 چاپ اول. مسکو: دانش.

 مهرداد بهار. چاپ اول. تهران: تو . ۀترجم بندهش. (.1764دادگی. )فرنبغ -
نویس سغدی سا  دستهای گزیدگان مانوی برافرمان(. » 1788پور، کتایون. )فکری -

M801  .»136-167، صد 19سال هشتم، شماره  .مطالعات ايرانی. 
. به کوشش غالمحسین یوسفی. نامهقابو (.  1737وشمگیرزیار، عنصرالمعالی. ) بنقابو  -

 چاپ هفتم. تهران: علمی و فرهنگی.
 . تهران: فرهنگان.فرهنگ سغدی(. 1739قریب، بدرالزمان. ) -

های های کهن گياهان دارويی با نامتطبيق نام(. 1787و اخوت، احمدرضا. )قهرمان، احمد 
 تهران: دانشگاه تهران. ج اول.. علمی
. تهران: بنیاد فرهنگ به کوشش عبدالحی حبیبی .االخبارزين(. 1793گردیزی، عبدالحی. ) -
 ایران.
 .941-988، صد 98و 93شماره  .چيستا».  اندرز کودکان(. » 1768مزداپور، کتایون. )  -
سه ویراستۀ مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: مؤسّ .ديوان اشعار( 1793ناصرخسرو. ) -

 مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل.
. به کوشش وحید دستگردی. چاپ دوم. تهران: االسرارمخزن (.1711نظامی گنجوی. ) -

 ارمغان.
تهران: . داستانی در ادبيات فارسی فرهنگ اساطير و اشارات(. 1764یاحقی، محمدجعفر. ) -

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و سرو .
 

 ب. منابع التين

-Bartholomae, Ch. (1961). Altiranisches Wörterbuch. Berlin: 

Walter De Gruyter & co. 

- Benveniste, E. (1940). Texte sogdiens. Paris: Librairie Orientaliste. 

- Boyce,M. (1975). A reader in manichaean middle Persian and 

Parthian, Acta iranica 9. Leiden: Brill. 

- Boyce,M. (1977). A word-list of manichaean middle Persian and 

Parthian, Acta iranica 9(a). Leiden: Brill. 

- MacKenzie, D.N. (1971). A concise pahlavi dictionary. London: 

Oxford University Press. 

- Nyberg, H.S. (2003). A manual of pahlavi. Tehran: Asatir, vol. II 



 11 ...یرانیا متون در آن هاییژگیو و اِسپَرغَم/ 

- Pahlavi texts. (1897). ed. Jamasp Asana. Bombay: Fort Printing. 

 



 

 

Journal of Iranian Studies 
Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 18, No. 36, winter 2020 

 

The Reflection of Mythological Concepts  

in Achaemenid Jewelry Art 

 

Arezoo Asadi(Corresponding author)  1 
                                                                                               Dr. farangis Darvishi 2 

                                                                 
                                                     

1. Introduction  

jewelry art along with other arts of the Achaemenid era represent 

the glory of Cyrus the Great and his successors' empire. Motifs and 

symbols engraved on jewelry and accessories of the Achaemenid 

era,are actually a representation of  thehistory of ancient  Persian 

beliefs that can be summarized in the form of art of the Achaemenid 

era. The use of this symbolic meanings in the art of jewelry in this 

period was influenced by culture, religion and mythology of previous 

periods as well as neighboring areas.  The aim of this study was to 

identify and study some mythological symbols and concepts that are 

prominent in the art of jewelry and accessories used in the 

Achaemenid era.  

2. Methodology  

This article reviews motifs engraved on artwork samples, such as 

bracelets, necklaces and earrings at the Museum of Great Britain, 

Miho, Boston and the Louvre, showed that the beliefs of that era are 
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well reflected in the form of symbolic meanings in the art of that 

period, especially in Jewelry. The evidence behind this claim is 

numerous motifs and symbolic concepts that can be seen repetitively 

in the Achaemenid art, including the use of Griffin, that is a legandary 

creature, on bracelets or armbands, the use of Forouhar in necklaces 

and earrings and the representation of the god Bes on earrings.  

3. Discussion   

During the Achaemenid period, there was prosperity, especially in 

the court centers. This confirms the historical sources of ancient times 

and to some extent archaeological discoveries. However, there is not 

too many jewels form this period. The most important collections 

from Iran are a treasure trove inside a jug of water that was found 

near one of the Pasargad granges. There are also jewels in 

Achaemenid  art. For example, in Persepolis, glazed brick frame of 

Susa palace, the statue of Darius in Susa and the statue of Potahotep, 

treasurer of Egypt  under Darius Ι, that pictured in Iranian dress. The 

statue is now held at the Brooklyn museum.  

Through excellent quality inlaid glittering ornamentation, the 

feature of Achaemenid jewelry is characterized. In this style, jewels 

are all decorated in different colors with pieces of precious stones, 

glass, ceramics and maybe enamel (Koch, 2008, 255-256).  

The period of glamorous ornamentation in Achaemenid jewelry is 

seen in bracelets, earrings, necklaces and array of dresses (Curtis & 

Talis, 2012, 130).  

The bracelets are usually with the animal's head at the end, that 

were very common during the Achaemenid era (Curtis & Talis, 2012, 

130). A beautiful example of these bracelets is Karlsruhe, Germany. 

In this bracelet two lions are devouring two rams, still having their 

heads out of the mouths of the lions (Koch, 2008, 256-257). Of the 

finest examples of necklaces of this period, some of which are 

multidisciplinary, five were found from the coffin buried in Susa. The 
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most usable gold necklaces, with gems of turquoise and azure stones 

were decorated, while other simple gold necklaces were lemon 

shaped (Curtis & Talis, 2012, 131). According to Persepolis motifs, it 

is clear that the necklace was only for the king and the elders unlike 

the bracelets (Mousavi, 2011, 169).  

The most prominent from of Achaemenid earring is an annulated 

surface which do not produce the complete circle (Curtis & Talis, 

2012, p. 131-132). Another type of earrings that is very rare and 

beautiful in the Achaemenid era have horse-shaped hinge, and were 

used in the ceremonies. These earrings are from treasures of Russian 

Akalgori and are unique (Culican, 2006, 137).   

Griffin is an animal  that usually has an eagle's head and sometimes 

a crown and a lion's body and a wing and sometimes a claw. Griffin 

species in the Middle East may have appeared during massive 

migration from the Northeast in the first half of the second 

millennium. Crowned eagle species became common in Mesopotamia 

and Syria in the 14th and 13th centuries BC (Hall, 2001, 64-65).  

Mousavi says, “The whole composition of animals in art has a long 

history”. In Persepolis and in the battle scene between the king and 

the legendary animal, we find a greater combination but this 

composition, known as Griffin, is a pure Elamite art, which was 

accepted even in Egypt.   

Achaemenid Griffins of great size were used for capital of column. 

The Achaemenid Griffins during this period were mostly in stylized 

form and were abstracted (Jaberansari, 2008, 100-104).   

By the middle of the 19th century, western scholars firmly believed 

that in Achaemenid art, the representation of the winged circle, 

commonly seen in the upper torso of a dressed man, same as an 

Achaemenid king, was a symbol of Ahuramazda, the greatest god of 

Iranians. This background was taken from the land of Assyria, and the 

symbol of Assyria represented the great god of the Assyrians, in Iran 
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too, this symbol should be the emblem of Ahuramazda, Assyrian 

Iranian counterpart (Shahbazi, 2012, 15). On the other hand, Iranian 

researchers, also had a hard time believing winged circle, represents 

Forouhar (in Avesta: Fravashi, and in modern Persian: Frohar) which 

is usually the same as the species peer and like the human spirit and 

the angel has been his guardian. It has long been known that the 

origin of the winged circle in the land of Egypt goes back to the third 

millennium (Shahbazi, 2012,15-17). This role was probably 

transferred  to the Achaemenids through Assyria and then the Medes 

(Raff, 1994, 183).  

The policy of religious freedom pursued by the Achaemenids is well 

known in the socio-political history of the ancient world. If we see 

that the Achaemenids kings usually respected the great gods like 

Murdoch, Bell or Amun and that they even announced themselves 

messengers, it was more political, but the role of the god Bes may be 

an exception. Of the Egyptian gods, only Bes was widely accepted 

throughout the ancient Middle East. The Achaemenids were probably 

influenced by this general acceptance that used the role of this god in 

their artwork (Mousavi, 2011, 283-284).  

4. Conclusion  

The Achaemenids entered the realm of history as the adjacent lands 

with ancient civilizations and historical background in political, 

social, cultural and civilization terms. The Achaemenid contact with 

ancient civilizations in the form of conquest of these lands required 

them to take advantage of the culture and civilization of the advanced 

nations to make up for the gap. Thus, cultural, artistic and 

mythological themes were brought to the art and the Achaemenids 

became indebted to its civilized nations. Inspired by these artistic  

elements, subsidiary tribes and neighboring civilizations combine and 

integrate with their indigenous art to create beautiful and unique 

works of art. In the Achaemenid era special attention was paid to the 
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uniformity of the motifs, and this pattern of construction was applied 

to all art centers. The Achaemenid period has a large geographical 

distribution and the influence of indigenous and subsidiary tribes on 

the Achaemenid metal works is quite evident. The existence of 

mythical motifs and concepts illustrates this claim that can never 

doubt the myth and its widespread use in ancient peoples' lives, 

because myth has always been the answer to unanswered questions 

and this made the myth important in the daily lives of the ancient 

people. The Achaemenids were no exception. Witnesses this claim to 

the symbolic motifs and concepts that are often seen in Achaemenid 

artworks. In the Achaemenid art of jewelry, despite the fact that the 

number and range of Achaemenid jewelry is limited. This themes is 

clearly visible on remaining jewelry such as bracelets, necklaces and 

earrings. For example, during the Achaemenid era, bracelets were 

commonly worn with animal heads at the bottom.  

However, the influence of the cultural elements, myths, religion of 

the earlier tribes and neighboring civilizations on the formation of this 

context should not be overlooked.  

Keywords: Jewelry art, Achaemenid, Mythological motifs, 

Symbols, Jewelries 
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1748 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ جدهمهسال 

  هخامنشيان ةدور جواهرسازی هنر در اساطيری مفاهيم بازتاب

 9)نويسنده مسئول(آرزو اسدی                                                                                                        

                  2دکتر فرنگيس درويشی                                                                                       

                                                                          

                                                                               چکيده     

کنرار هنرهرای دیگرر دوره هخامنشریان نمایرانگر شرکوه و عظمرت         سرازی در هنرر جواهر 
امپراطرروری کررور  کبیررر و جانشررینانش بررود. نقررو  و نمادهررای منقررور بررر جررواهرات و   

باورهرا و اعتقرادات کهرن ایرران      ۀهخامنشیان، در واقرع نمروداری از پیشرین    ۀزیورآالت دور
مفراهیم نمرادین    کاربرد این امنشیان خالصه می شود.باستان است که در قالب هنر عصر هخ

ر از عناصر فرهنگی، دین، مههب و اسراطیر ادوار قبرل و   ثّ سازی این دوره، متدر هنر جواهر
نیرز ت ثیرپررهیری از منراطق همجرروار امپراطرروری هخامنشریان اسررت. هردف از ایررن پررژوهش     

در هنرر   بره صرورت برجسرته   برخی از نمادها و مفاهیم اساطیری است کره  ۀ شناخت و مطالع
است. در ایرن مقالره برا بررسری نقرو       ۀ هخامنشی به کار رفتهسازی و زیوراالت دورجواهر

ها در موزه بریتانیرا،  بندها و گوشوارهبندها، گردنهایی از این آثار مانند دستمنقور بر نمونه
الرب مفراهیم   مهیو، بوستون و لوور، مشرخد گردیرد کره  بازتراب باورهرا و اعتقرادات در ق      

شراهد ایرن ادعرا     سازی به روشنی دیده می شود.ویژه هنر جواهر، بهنمادین در هنر آن دوره
از جملره   ؛توان دیدات در آثار هنری هخامنشیان مینقو  و مفاهیم نمادینی است که به کرّ

دال)گریفین( که یک موجود ترکیبی است در دسرتبند یرا بازوبنرد، نمرایش      -استفاده از شیر
ینری  ئهر در قالب گردنبند و همچنین استفاده از خدای برس در گوشرواره و آویزهرای تز   فرو

 است.
 .سازی، هخامنشیان، نقو  اساطیری، نمادها، زیورآالتهنر جواهرهای کليدی: واژه
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 مقدّمه. 1
هرای بیران   تررین نمونره  بازنمایی زندگی جانوری و اساطیری یکی از نخستین و نیز جالرب  

ۀ که بردون شرک نره تنهرا عالیرق جرادویی و آیینری مایر         شناختی انسان بودهتمایالت زیبایی
هررای روی کرراریانگیررز  و تررداوم آن در طررول زمرران برروده، بلکرره، همچنرران کرره از کنررده

شرور و   هرای غارهرای آلترامیرا پیداسرت،    سرنگی یرا در دیوارنگراره   دیرینره  ۀاستخوان از دور
در ایرران   در آفرینش آن در کرار بروده اسرت.    سازد، نیزی میآزادگی،که روح هنر را متجلّ

از مهرارت   نیز، به همان علل و اسباب، زندگی جانوران، از آغاز، توجه مردمانی را که فطرتای
ل برخوردار بودند، به سوی خود جلب کرد و اشتیاقشان را بره  ت تخیّت نظر و رقّدست و دقّ

 بازنمایی جانوران برانگیخت.
تمرراالی، در تکرروین حرراالت انرردامی جررانوران و همررراه بررا آن،  هررای آیینرری، احنیازمنرردی 

های نمرادین و اسراطیری بروده    نیرومندی باورهای جادویی، سبب تکثیر و گستر  آن نقش
 ناپهیر و فراگیر، در نهراد آن آثرار نهفتره اسرت؛    کن به هر صورت روح هنر، شکستل است؛

هرای شرگرفی   وردار از چنان ویژگینخستین، هرچه باشد، تبعات آن برخ ۀکه انگیزطوریبه
هنرر  باید از همران ابتردا ارزشری نهرادین کسرب کررده باشرد. بردین منروال،           بوده که قاعدتای

ها صورت اشتغال ذهنی مرداومی بره خرود گرفرت     نگاری به وجود آمد و با گهر سدهجانور
در سراسرر  هرای درخشران در انرواع آفریننردگی هنرری      ناپهیر بر کامیابیکه با اشتیا  تزلزل

  درازا و پهنای ایران پی گرفته شد.
وحشری کره    ۀشریر، پلنرگ و گربر    آمدند، عبارت بودنرد از: جانورانی که به تصویر در می
و دیگرر برز کروهی، قروچ کروهی، غرزال و انرواع         انداختندمردمان ابتدایی را به وحشت می

همره جرانور   ویی که اینگ؛ دلگرمی بودند و نیز عقاب و پرندگان ۀگاوسانان، که اهلی و مای
ناپهیرشان بسنده نبود و به ابداع انرواع جرانوران ترکیبری دسرت     پسند تسکینبرای طبع جانور

خررویی برره آنهررا ورزی یررا نرررمگیررری و خشررمنررد و برره تناسررب حررال، خرروی سررختدمرری ز
 بخشیدند.می
و نقرو   شرود  به مرور زمان هنر در هر دوره با باورها، آیین و مههب ترکیب و تلفیق می 

 ۀ(. نقرو  اسراطیری و نمرادین در دور   734:1783کنرد)پوپ،  اساطیری به هنرر راه پیردا مری   
گیرد که به اشرکال مختلرف در نقرو     برمیدوره را در هخامنشی بخش عمده ی از هنر این

شود. هخامنشریان در حرالی قردم بره عرصره      ها و فلزکاری این دوره ظاهر میها، مهربرجسته
هرای کهنری بودنرد و جوامرع مرهکور بره       های مجاور دارای تمردن سرزمینتاریخ نهادند که 

تمرا  و آشرنایی    لحا  سیاسی، اجتماعی و فرهنگ و تمردن دارای سرابقه تراریخی بودنرد.    
های کهن در قالب فتح سرزمینهای مهکور ایجاب نمرود، ترا آنهرا بررای     هخامنشیان با تمدن

بردین ترتیرب عناصرر    رفته بهرره گیرنرد؛   گ و تمدن ملل پیشر های موجود از فرهنجبران خأل
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فرهنگی، هنری و مضامین اساطیری به هنر این دوره راه پیدا کرد و هخامنشیان وامردار ملرل   
جروار و  های هماقوام تابعه و تمدن ،ن آن روزگار گردید و با الهام از این عناصر هنریمتمدّ

 فردی دسرت یافتنرد.  بها و منحصرد به خلق آثار هنری زیبخو ترکیب و تلفیق آن با هنر بومی
شرده و ایرن الگروی    ه خاصری مری  بودن نقو  توجّر دستی و برابردر عصر هخامنشیان به یک

 (. آثرار 97 -91: 1786صرفدریان،   و است)خزائیشدهساخت در تمام مراکز هنری اجرا می
بعره در  و تا و تر ثیر اقروام برومی    هخامنشی با پراکندگی جغرافیایی زیادی روبرو است ۀدور

قررار دارد  مشهود است. ایالم در گروه هنرهای اقروام برومی   آثار فلزکاری هخامنشیان کامالی
دلبستگی ایالمیان به هنر نمادین سبب ایجراد   است.که ت ثیرات کلی بر هنر هخامنشیان داشته

  باشد.میآثاری شده که دارای ویژگی های هنر ایالمی 
ای و ویررژه موجررودات افسررانه قررو  انسررانی( و برره فراوانرری نقررو  جررانوران)در برابررر ن 

دانسرت، بخرش تاریرک و    هرای ایالمری  انگیز، که بسیاری از آنها را باید جزء نروآوری خیال
(. روایرات مربروط بره    14-18:1741سازد )موسوی، روشن میانگیز این هنر را کمی شگفت

یاری از جانوران و گیاهران در  اند. بسجانوران در اساطیر جهان باستان و اعصار متاخر فراوان
حتی ایزدان حیوانی و گیاهی نیز در ؛ کنندمیایفا   برخوردارند و نقش توتمیقبایل از تقدّ

ند و در جرادوی زمران،   تای از قداسر خورد.گیاه و جانور جلوهمیچشماین گروه از اساطیر به
ی ماننرد سرایر عبرادات    پرسرت دارند. بدون تردیرد تروتم  عهدهبه شکار، کشاورزی نقش مهمی

ها از نیرومندی جرانوران  زیرا انسان؛ تر  یا امید به کمک خدایان بوده است ۀمههبی، نتیج
تردریج  ، تا اینکره ب نداهترسیده و یا از ارواح حیوانات و ارواح مخفی در نباتات نگران بودمی

از  صررات روحرری و بعضرری خرردایان حیرروانی تبرردیل برره خرردایان انسررانی شرردند؛ امررا مشخّ   
 آنها در خدایان انسانی مشهود است.های جسمیویژگی

اند، این موضوع انتقرال از  اغلب خدایان بابلی و مصری صورت انسان و بدن حیوان داشته 
خردایی  لری و نیمره  موجرودات تخیّ  ۀمایدهد. نقشانسانی نشان می ۀحیوانی را به مرحل ۀمرحل

لیره تمردن ایرالم، ایرن موجرودات فرو        دوران اوّدر  النهرین بسیار رایرج برود.  در ایالم و بین
 –نیمره مرار، نیمره انسران      -نیمه نبات، نیمره انسران   -طبیعی ترکیب غریبی داشتند؛ نیمه انسان

ها حرس  ایالمی اما ظاهرای ،ها در بین النهرین نیز متداول بوده استاین ترکیب نیمه بز و غیره.
دال( را بره عنروان محرافظ     -لری گریفین)شریر  هرا موجرود تخیّ  تری داشتند. ایالمیل قویتخیّ

در مرردخل پرستشررگاه ایالمرری،  هررا ناشررناخته بررود.معابررد ابررداع کردنررد کرره برررای سررومری 
 (. 11 -16: 1788مبینی،  و گرفت)دادورهایی قرار میهای شیر و گاو یا گریفینتندیس

نر در ه هدف از این مقاله بررسی تعدادی از اساطیر و مفاهیم نمادین شاخد
مقطع کارشناسی ارشد، تحت ۀ نامهخامنشیان بوده که بخشی از پایان ۀسازی دورجواهر

 در اینجا ابتدا به صورت عنوان بازتاب مفاهیم اساطیری در هنر فلزکاری هخامنشی است.
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سپس به معرفی چند  ،هخامنشیان اشاره خواهیم کرد ۀمختصر به هنر جواهرسازی در دور
هخامنشیان، که شامل مضامین اساطیری و  ۀرآالت برجسته دورنمونه از جواهرات و زیو

 این آثار را براسا  نقو  اساطیری مورد بررسی قرار و  پردازیممی ،باشدنمادین می
 خواهیم داد.

 . شرح و بيان مسئله 9-9
 و مررگ  ،هرایی همچرون آفررینش   انسران طری تراریخ همرواره در مقابرل ناشرناخته       ۀاندیش
چره خرارج از توانرایی و    گرفتره و در بسرتر نیراز بره درك هرآن     عی قرارهای عظیم طبیقدرت

های قدرتمند پرا بره عرصره ذهرن نهراده و کنتررل نیروهرای        دستر  بوده، خدایان و اسطوره
هنرر فلزکراری    ،هخامنشری  تاند. با تشکیل حکومر بخش یا اهریمن را در دست گرفتههستی
در ایرن عصرر فرهنرگ،     .ران پیردا کررد  ای در صرنعت ایرن دو  ل یافرت و جایگراه ویرژه   تحوّ

 ،ر از هنرهرای کلرده  ن آن به صورت ترکیبی است. هنر این دوره متآثّفرهنگی تلفیقی  و تمدّ
است. در ایرن دوره  نان و مردمان بومی ساکن نجد ایران بودهیو و صغیر آسیای ،مصر ،آشور

اشناسری جدیردی را   ئولوژی پادشاهی و خداید ای خلق شد کهاسطوره و نمادگرایی پیچیده
هرای مطلرق انسرانی    حقرایق و ارز   -هالآی ایدهها، تجلّاست. نمادبا یکدیگر درهم آمیخته

ای بررای پیردایش نمادهرا    هرا، انگیرزه  یک دوره و یا یرک قروم از جوامرع بشرری و اسرطوره     
هخامنشری در کنرار هرم     ۀهرا در دور نمراد و اسرطوره   ۀگونه است که دو مقولباشند و اینمی
ر اند با روند تکاملی تفکّهایی که از این دوره باقی ماندهکنند. تصاویر اسطورهعنی  پیدا میم

شناسی همسرو بروده اسرت. عناصرر نمرادین و      شناسی و جهاناسطوره -انسان در حوزه ادیان
   هخامنشی نمودار فرهنگ این دوره است. ۀرمزگونه دور

 پژوهش   پيشينة. 9-2
شناسی در ایران گره خرورده و  در ایران با تاریخ هفتاد سال مردمشناسی اسطوره ۀتاریخچ

چهاردهم هجرری   ۀها از اوایل سدشناختی و پژوهش در افسانههای اسطورهنخستین پژوهش
پرور، جرالل   ، ابوالقاسرم اسرماعیل  مهرداد بهارداوود، ابراهیم پور. شمسی آغاز گردیده است

آرتور پوپ اند.ی داشتهاوقفهاین عرصه تال  بی ستاری، ژاله آموزگار و شاپور شهبازی در
باربررارا نررد. اهبررسرری کررردی هخامنشرری کررارفلز ، آثررارجرران سیمپسررونو  و فیلرریس اکرررمن

 دستی فلزی بههاکورتیس و اوزگان نیز در مقاالت مختلفی به معرفی گنجینه، آرمبروستر

تقی احسرانی در کتراب   حمرد م انرد. پرداختره از و...قفقر ، آمده از مناطق مختلف آسیای صغیر
بره بررسری آثرار فلرزی در ادوار مختلرف پرداختره و       هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران 

 از اطالعراتی  ساسرانی و  اشرکانی  ،گانتر و پل جت در کتاب فلزکراری در دوران هخامنشری  
غیبری  آسرا  مهر نماینرد. آثار فلزکاری را عرضه می بر کاررفتهبه ینیئتز فنون و تاریخ دیدگاه

، بره بررسری جرواهرات    سال تراریخ زیرورآالت اقروام ایرانری     79111در کتابی تحت عنوان 
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سرازی  ۀ جواهرایرن مروارد مطالعرات زیرادی در حروز     از به غیر  ادوار مختلف پرداخته است.
   است.صورت نگرفته و به صورت پراکنده در کتب و منابع به آن اشاره شده هخامنشیان

 وهش  ت پژ. ترورت و اهمي9-3ّ
سرازی  در هنرر جواهر اسراطیری  مفراهیم   نجایی که در منابع فارسی و الترین در مرورد  آاز 

 ر، داشاره نشده و همچنین کتاب جامع و تخصصی در ایرن براره موجرود نیسرت     هخامنشیان
بره   سرازی هخامنشریان  در هنرر جواهر نقرو   بررسری ایرن   بره   بر آن استاین پژوهش سعی 

 صورت اجمالی اشاره نماییم.
 
 و بررسی . بحث2

 هخامنشيان ةسازی در دورهنر جواهر. 2-9 
ویرژه در مراکرز دربراری    بره در طول دوران حکومت هخامنشیان ثروت و رونرق فراوانری،   

شناسری  منابع تاریخی عهد باستان و ترا حردی کشرفیات باسرتان     ،د این امریّؤم وجود داشت.
ترررین مهررم انررده اسررت.هرچنررد کرره جررواهرات چنرردانی از ایررن دوره بررر جررای نم   ؛اسررت

داخل یک تنگ آب که در نزدیکری یکری از    گنجینۀهای به دست آمده از ایران، مجموعه
های پاسارگاد یافت شده، جواهرات همراه اسکلتی در یک تابوت برنزی در شو  کوشک

بره  باید جرواهرات معرروف   اکنون به این فهرست می و قسمتی از گنجینه ی جیحون هستند.
هرای  میهروی ژاپرن را اضرافه کنریم، امرا همچرون سرایر نمونره         ۀدر مروز « ردبیرل گنجینه ی ا»

 کشف هستند.  ها هم تمامای فاقد گزار  رسمیجواهرات اخیر هخامنشی، این یافته
های بری نظیرری از   لیدیا در ترکیه غربی نمونه ۀدر مناطق دورتر، در گرجستان و از گنجین

در هنر هخامنشی هم نمودهایی از جرواهرات   همچنین ؛استجواهرات هخامنشی یافت شده
بنردهای  دار قراب های تخت جمشید، آجرهای لعراب برجستهبرای مثال در نقش ؛وجود دارد

دار مصرر  ، خزانره (Petahhotep)داریو  در شو  و تندیس پتاهوتپ  ۀکاخ شو ، مجسم
کنون در مروزۀ  این مجسمه هم ااست. در زمان داریو  اول، که در لبا  ایرانی تصویر شده

شود. به رغم این واقعیت که تعداد و گستره ی جرواهرات هخامنشری   بروکلین نگه داری می
از ایرن رو راجرر    ؛انرد هرای باشرکوه  های موجود شامل برخری نمونره  محدود است، مجموعه

هرا، کارهرای   سراخته های این دسرت گیرترین نمونهبرخی از چشم»بنویسد:توانست موری می
شدند رانی است که از سوی شاهان هخامنشی و دربارهایشان به کار گرفته میدستی استادکا

 .(٣١0:٣١93تاليس،  -کرتيس)« شود.اند، یافت میو در میان جواهراتی که آنها ساخته
ایرن  ۀ ع کره خصیصر  بر  مرصّوی از طریق کیفیت عالی تزئینات پرزر جواهرات هخامنش

هرای  اهرات مختلرف برا قطعراتی از سرنگ    شوند. در این سبک جرو مشخد می ،دوره است
ند. دشر ین میئهای گوناگون تزقیمتی، آبگینه، سرامیک)شیشه ای( و شاید مینا همه به رنگ
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ۀ کرار گهاشرته شرده و بره وسریل     ، طرال  ۀ های روی سطح قطعاین قطعات در داخل تورفتگی
جرای خرود ثابرت    شود(یا قیرر در  سینابار)سولفات جیوه که به طور طبیعی در ایران یافت می

دانیم کره حرداقل بخشری از    کاخ داریو  در شو  می بنایکتیبۀ پی ۀ شدند. ما به واسطمی
 شد.مین می طالی مورد استفاده در این دوره از بلخ)در شمال افغانستان(ت

بر  در جرواهرات از مصرر بره    وزر ک پرکاری مشبّنات میشد که سنّر میاین طور تصوّ 
برر   وزر ت ساخت جواهرات پریعنی جایی که سنّ ؛ن منتقل شده استایران عهد هخامنشیا
ییرد   ت  تگردد. این دیدگاه با این واقعیّدوم  . م باز می ۀهای میانی هزاربه دوران پادشاهی

طالکرارانی کره طال]یعنری    »گویرد: کراخ شرو  مری    بنرای  ۀ پیشود که داریو  در کتیبمی
نقش این زرگران در ساخت بنرای  « ...مصری بودندهای کاخ[ را ساختند، مادی و کاریطال

کاخ روشن نیست، اما آنان به طور حتم استادکاران صرنعتگری بودنرد کره احتمراالی سراخت      
 جواهرات را نیز بر عهده داشتند.  

دی های ممتاز متعردّ دارای قسمت ،های آشوری مکشوفه در نمرودملکهۀ به هر حال، مقبر
دهرد کره صرنعت مزبرور     بر  است. این امر نشران مری  وزر رهای رنگین و پکاریز جواهرا

های نهم و هشتم  . م به وجود آمده و توانسته برود  پیش از آن در شر  میانه باستان در سده
برا تکیره     .(٣١0:٣١93تااليس،   -کرتيس)به آسانی از آشور به ایران عهد هخامنشیان برسد

تروانیم  مری  ،اندشدهخت جمشید به تصویر کشیدههای تای که در نگارهپایهی بلندهابر ایرانی
بنردی  هرا مردهرا گرردن   ارزیابی خوبی از زیرورآالت آن دوره داشرته باشریم. در ایرن نگراره     

شرده  دار، بر گردن دارند. در کاخ داریو  زنجیرهای سراخته ضخیم، ساده ساخت و یا تاب
 .  (196-199:1783)کخ، ها نصب شده بوداز فلز قیمتی در نگاره

 . زيورآالت2-2
بنرردها، بررر  در جواهرسررازی هخامنشرریان در دسررت   وئینررات پرررزر  کرراربرد تز ۀدور 

 و کررتیس ر.ك: خورد)ها به چشم میهای لبا ها و آرایهبندریزها، گردنها، سینهگوشواره
 شود.  . در اینجا به شرح هر یک پرداخته می(171:1741تالیس، 

 هابند. دست2-2-9 

با سر حیوان در انتهای آن، در طول دوران حکومت هخامنشیان رواج  عموالیبندها، مدست
تخرت   ۀبنردی از خزانر  . قالرب یرک چنرین دسرت    (171:141تالیس، و  کرتیسبسیار داشتند)
آلمران حفرظ   ۀ بنردها در کارلسرروه  زیبایی از ایرن دسرت   ۀاست. نموندست آمده جمشید به

شان از دهران  اند، که هنوز سرهایعیدن دو قوچدو شیر در حال بل ،بندشود. در این دستمی
بنردهایی از ایرن دسرت بره     دسرت  رخیهمچنین تمام بدن حیوان در ب؛ استشیرها بیرون زده

جیحون در لندن موجرود  ۀ گنجین یخوبی از این حالت در میان اشیا نمونۀشد. میکار گرفته
اند، تشرکیل  نشان بودهجواهرکه در اصل شکاری،  ۀبند از دو پرنداست. در این نمونه دست
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پایگان ایرانری  ۀ بلنرد بند فقح به وسیلبند چرخیده است. این دستدور دست آنهابدن  وشده 
های آجر لعاب دار در شرو ، ترا جرایی کره     شد، حتی سربازهای نگهبان نگارهاستفاده نمی

ن در هخامنشریا   دورۀبند طرال برر دسرت دارنرد. از گرور زنری از       قابل تشخید است، دست
بندهای معمولی با سرشیر بره دسرت آمرده    شو  زیورآالت پرارز  زیادی، از جمله دست

 . (193-196:1783)کخ، است 
ها پریش  هایی که پارسیان در نقو  تخت جمشید با خود دارند، سدهدست بند و گردنبند

ر دو تحرت  است و احتماالی مادی و پارسریان هر  های دیگر بودهها نیز مورد استفاده ملتاز آن
برا   ،انرد هرایی کره از آسریای غربری بره دسرت آمرده       انرد. نمونره  هرای دیگرر بروده   ت ثیر تمدن
اول  ۀهای هخامنشی تفاوت چندانی ندارند. بسیاری از شاهان آشوری در اوایل هرزار بازوبند

کردنرد.  هایی که سر آن به شکل سر یا تنه حیوان برود اسرتفاده مری    . م نیز از همین بازوبند
هررای سررپاهیان پادشرراه خریب پادشرراه آشررور در سررده هفررتم  . م نیررز در بیرران ویژگرری سررنا

«. های  خود دارنرد های سنگین از طالی درخشان بر مچحلقه»گوید:نیمنا( می -ایالم)هومبان
های لرستان نیز از دیرباز به سراخت ایرن اشریاء تزیینری حتری از اواسرح       اما  سازندگان مفرغ

هنرری   ۀتر و البته بسریار هماننرد برا شریو    های کهنآورده بودند. نمونههزاره دوم  . م، روی 
های زیویه در شرمال غررب ایرران سرراغ گرفت)موسروی،      توان از یافتههخامنشیان را نیز می

164:1741-131 .) 
بندی به دست دارد که با دو سر گوساله ترزیین شرده   شو  نیز داریو  دستۀ در مجسم

مصرر در دوره ی داریرو ، کره امرروزه در مروزه       ۀتپ، گنجینر است. همچنین تندیس پتاهو
هرای طرال برا    بنرد ریز دارد. دستبند و سینهبند، گردنبه سبک ایرانیان دست ،بروکلین است

ات هرای پرر کرار جرواهر    سر بز کوهی در قسمت انتهایی و مکشوفه از پاسارگاد جزو نمونره 
 اند.شدهدانه زینت داده های دانهکاریاست که با ملیله

دال، قروچ، برز،    -بندها با سررهای شریر، شریر   های انتهایی دستجیحون، قسمتۀ در گنجین  
بندها به یرک  اند. این دستدار و پروتوم )سر حیوان با نیم تنه انسان(کار شدهمرغابی، بز بال

ۀ  ق دارنرد، ولری ویژگری جدیرد در ایرن دوره کراربرد گسرترد       پا تعلّت شر  نزدیک دیرسنّ
بررای کرار    ایبنردها ترورفتگی  برر  اسرت. بسریاری از دسرت    وزر ای جواهرنشران پرر  کاره

های خاصری  گهاشتن جواهرات درست در پشت سرهای حیوانات، غالبای به منظور خلق جلوه
بندهای جواهرنشان مربوط به گنجینره  های دستهمچون یال یک شیر، دارند.  بهترین نمونه

دال در انتها کار شده و بره صرورتی اصریل برا      -های شیربندها با سرجیحون است. این دست
بند دیگر در گنجینه اند. دو دستین شدهئهای قیمتی رنگارنگ، آبگینه و سرامیک تزسنگ

                                              . (171:1741تالیس،  -کرتیس)دانین شدهئدار و گاو نر تزجیحون، با سر بز بال
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دست بندها جرزو هردایایی بودنرد کره در میران ایرانیران        :گویدر آناباسیس میگزنفون د 
شود که در نقرو   بندها با این واقعیت مشخد میارز  زیادی داشتند. ارز  باالی دست

بندهایی با سرهای بزرگ حیوانات در حال تقدیم بره شراه از   دست ،آپادانا در تخت جمشید
اند. این نماینردگان از گرروه   م مختلف نمایش داده شدهسوی  چهار گروه از نمایندگان اقوا

و گررروه هفرردهم  تیزخررودهررای اول مررادی، گررروه ششررم لیرردیایی، گررروه یررازدهم سررکایی
بنردها بره شرکل    انتهرای دسرت   ها هسرتند. در یرک مورد)نماینردگان گرروه ششرم(     سغدیانی
ترالیس،   -)کررتیس  جیحرون هسرتند  ۀ دار و قابل مقایسه با النگوهرای گنجینر  های بالگریفین

جیحون است کره   ۀآمده مربوط به گنجیندستبندهایی بهیکی از بهترین دست(. 171:1741
هرایی  هایش نیز فرورفتگری دال درآمده و در بین اندام -دو سر آن به شکل سر و تنه دو شیر

 ایینری کره پیشرینه   ئاند. در چنرین نروع تز  برای نشاندن سنگ یا گوهرهای قیمتی ایجاد کرده
ۀ (. در مروز 131:1741ر از هنرر مصرر بروده اسرت )موسروی،      ثّ کهن دارد به احتمال زیاد متر 

دو سر پرنده ۀ دو سر مرغابی، و دیگری با پایان ۀژاپن دو دستبند، یکی با پایان (Mihoo)میهو
   (. 141:1741که پشت به پشت هم هستند وجود دارد)غیبی، 

 . گردن بندها2-2-2

ای هستند؛ از ترابوتی  بندهای این دوره، که بعضی از آنها چند رشتهگردن ۀترین نمونعالی
انرد.  بره دسرت آمرده    ،شرده بند در آنجا یافرت مدفون در شو ، جایی که حداقل پنج گردن

ند، در اهین شدئهای فیروزه و الجورد تزهایی از سنگهای طال با نگینبندپرکارترین گردن
آویزهرایی  جیحون گردنۀ اند. در گنجین لیموی شکلطالۀ بندهای سادحالی که سایر گردن

انرد و  هایی که دو الی سه بار ماننرد فنرر بره دور خرود پریچ خرورده      وجود دارد به شکل حلقه
یناتی شیاردار نیرز هسرتند.    ئقسمت انتهای آن به شکل سر شیر، بز یا قوچ است. آنها دارای تز

نتهای آن سرشیر دارد از شرو  پیردا شرده    آویزها که در اگیر از این گردنچشمۀ یک نمون
 است.  

آویزی به گردن دارد کره  داریو  سوم در نقاشی موزائیک اسکندر در پمپئی یک گردن
آویزی دارد کره انتهرای آن بره    همچنین تندیس پتاهوتپ گردن ؛انتهای آن سر حیوانی است

به نقو  تخت  . با توجه(1741:171 ، تالیس،)کرتیساستشکل بزهای کوهی دراز کشیده
بند یرا طرو ، تنهرا ویرژه شراه و بزرگران اسرت برر خرالف          جمشید، مشخد است که گردن

حتری شراهان آشرور نیرز      ؛اسرت تری داشرته یی رواج کمهابندها. استفاده از چنین طو دست
 اند نه طو .   بند بستهگردن معموالی

است. با توجه بره ایرن   هاول  . م بود ۀتر در همان اوایل هزاربه طور کلی رواج طو  بیش
اسرت،  آهن در سوریه، فلسطین، آشور یا بابل، طو  به دست نیامرده  ۀهای دورکه از محوطه

 ۀانرد. البتره در ایرن میران نمونر     ها از راه قفقاز به ایران وارد شرده برخی معتقدند که این طو 
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دیگرری از  هرای فرراوان   خرورده از سریلک و گیران و نمونره    های پیچهای ساده و طو طو 
بنردی از جرنس   (. گرردن 164: 1741)موسوی، را نباید فرامو  کرد های لرستانگروه مفرغ
هرای شرکار، انسران،    هرای صرحنه  های عقیق و فیروزه که روی آن نقرش ع به سنگطال مرصّ

بنرد دیگرری در   میهو ژاپن قررار دارد. گرردن   ۀبند در موزپرنده و اهورامزدا است. این گردن
هایی از طرال و  اکی شده در میان مهرهان قرار دارد، با آویزهایی از شیرهای حکّملی ایر ۀموز

 (. 183-186:1741سنگ که از همدان کشف شده است)غیبی، 
دیگرری یافرت شرده     یای سفالی همراه برا اشریا  بندی طال در کوزهدر پاسارگاد نیز گردن

، سر انسانی با کاله «سب»کامل خدایۀ است که شامل آویزهای قالبی مختلف به شکل چهر
 .  (171: 1741، )کرتیسان است ح، سر کامل بز کوهی و سر کامل یک شیر غرّیا تاج مسطّ

 ها. گوشواره2-2-3

هخامنشی به صورت یک سطح حلقوی است که  ۀهای دورترین شکل گوشوارهشاخد 
ی برا یرک قسرمت براز دارای گیرره در سرمت چرپ براال         آورد؛کراملی را پدیرد نمری    ۀدایر

کننده برای ثابرت کرردن آن در گرو .  ایرن میلره      صلدارنده و متّنگهۀ گوشواره و یک میل
دو خرار کوچرک در جرای خرود ثابرت      ۀ ای قررار گرفتره و بره وسریل    معموالی در داخل حفره

ها یک سرطح صراف برا سروراخی در مرکرز      های ساده تر این گوشوارهاست. حالتشدهمی
قطراتی شبیه به شبنم روی برگ گیاهان، احتمراالی بره تقلیرد از    آن با ۀ است که گاه اطراف لب

 ،«برس »طرال از   ۀای از بابرل وجرود دارد و یرک نمونر    ای نقرهین شده است. نمونهئها، تزگل
شرد.  مصری که یک مضمون رایرج در امپراطروری هخامنشری محسروب مری      ۀخدای کوتول
ئینرات  مردفون در شرو  کره تز    آمرده از ترابوتی  دسرت ای باشکوه از این شکل بره گوشواره

ی ایررن نرروع گوشررواره از هرراکررارترین نمونررهپربرقرری از فیررروزه و الجررورد دارد. وزر پررر
اسرت. شرکل ایرن    هرای پاسرارگاد بره دسرت آمرده     در نزدیکی یکری از کوشرک  ای گنجینه

 کاری برجسته پدیرد آمرده  کاری و دانهملیلهۀ های طال و ترکیب استادانها با مفتولگوشواره
گوشواره یا آویزان از آن یا ترکیبری از  ۀ شده بر بدنیا سوارآنها آویزهایی دارند، ۀ است. هم

 . (٣١0:٣١93تاليس،  -کرتيس)هر دو نمونه هستند
هرای شرو  برر گرو      بنردی دار قراب آجرهرای لعراب   وهرا در تخرت جمشرید    گوشواره

رسرد  کلی به نظر میطورد. بهشواند، دیده میهای پارسی و مادی پوشیدهاشخاصی که لبا 
ای شکل سراده ای هسرتند، امرا گراه شربیه همران شرکل        های دایرهها فقح حلقهاین گوشواره

هرا  گاوهای نر با سر انسان که در کنار درگراه  ایم. تندیسمسطحی هستند که توصیف کرده
د شرکل برر گرو  دارنر    های هاللری شوند، گوشوارهها ظاهر میهای تختگاهو بر روی ستون

های گاو نر با سر انسان را منعکس آشوری تندیس  و منش بودنددر آشور حالتی عمومی که 
هرای  هرای آپادانرا، حلقره   کنند. بسیاری از نماینردگان هدیره در دسرت در نقرش برجسرته     می
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هرا بخشری   اند. عالوه بر آن، گوشوارهمانند بر گو  آویختهشکل با آویزهایی قطرهایدایره
دوم مریالدی، بره   ۀ نه بودند. بدین لحرا  اسرت کره آریران، مرورخ یونرانی سرد       شاهاۀ از جام

ۀ بهرای مقبرر  هرای قیمتری در میران جرواهرات گرران     هایی از سنگهای طال با نگینگوشواره
 . (171-171:  1741 ، تالیس،)کرتیسکندکور  در پاسارگاد اشاره می
برا اسرت دارای آویزهرایی  بره     های هخامنشی که بسیار نرادر و زی نوع دیگری از گوشواره

ایرن  گوشرواره از گنجینره آکرالگوری      .شرد شکل اسب که در تشریفات از آن استفاده مری 
 (. 173:1789همتا است)کالیگان، روسیه به دست آمده و در نوع خود بی

میرانی ایرن    ۀمتروپولیتن نیویورك وجرود دارد. در دایرر   ۀزیبای دیگری در موز ۀگوشوار
هرای  با چهار بال و یرک دم در هرالل مراه تصرویر شرده اسرت. در پرالك        گوشواره، ایزدی

. پیرامون این تصویر هفت دایره قررار دارد.  در هرر   شوددیده میطالیی از سارد نیز این ایزد 
وسح در قسمت پرایین قررار دارد.    ۀیک از شش دایره، مرد کوچکی در هالل ماه و در دایر

هرای رنگری بروده، کره     این گوشواره مرصع به سرنگ  های لبا  شاه است.این گل شبیه گل
 .   (198، 193-196:1783)کخ، فقح چند فیروزه از آن بر جای مانده است

هرا  در ادامه به ترتیب نقو  به کار رفته برر روی دسرت بنردها، گرردن بنردها و گوشرواره      
 بررسی می شود.  

 دال)گريفين(   -. شير2-3

برردن شرریر و بررال و گرراهی پررای  و گرراهی ترراج ودارای سررر عقرراب  حیرروانی کرره معمرروالی 
دار است.  این جانور، دارای اصل و نسبی باستانی است و تا زمان حاضرر، در عالیرم   چنگال
سرلطنت قردیم، فرعرون بره عنروان یرک فراتح         ۀاسرت. در دور های نجبرا براقی مانرده   و نشانه

شد، که نمرادی  ن داده میای مشابه با سر شاهین هورو  بر روی بدن نشاپیروزمند، تا اندازه
اخیر مربوط به تاریخ مصر براقی   ۀآمد. این گونه تا دورمرکب از مراقبت و نیرو به شمار می

« نمره سریس  »رفرت و در روزگرار یونانیران برا     ماند و نماد انتقامجویی یا پادا  به شرمار مری  
(Nemesis)ر طری  دال در خاورمیانره، ممکرن اسرت د    -شریر  ۀشد. گونر ، یکسان شمرده می

عقراب   ۀمهاجرت عظریم از شرمال شررقی در نیمره اول هرزاره دوم ظراهر شرده باشرد.  گونر         
های چهاردهم و سیزدهم  . م متداول شرد.  بردین   تاجدار، در بین النهرین و سوریه در سده

م مرگ باشد، یا به طور نمونره، بره دیگرر    صورت، یا در حال استراحت است، که شاید تجسّ
 شرکل آشرور میانره    ایای کره برر روی مهرهرای اسرتوانه    مایره د، نقرش برآفریدگان حمله می

 . م( متداول است. این شکل، در میان جانوران مقرد  در هنرر خاورمیانره ترا      17-19)سده
دال بره عنروان نگهبران طرال، از قرول       -روزگار ایران دوره هخامنشی، ادامه داشته است. شیر

  برود )هرال،   دال بررای آپولرو و آتنره مقردّ     -راست. در یونان، شی(گرفته شدهPliny)پلینی
ای دارد. در ترکیرب حیوانرات در هنرر سرابقه دیرینره      گوید:کالی(. موسوی می69:1781-69
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رو ، برا ترکیرب بیشرتری روبره    یانبررد شراه و حیروان افسرانه     ۀخود تخت جمشید و در صرحن 
بایرد یرک هنرر     ،اسرت که به گریفین مشرهور  را دال)شاهین(  -اما این ترکیب شیر ،شویممی

سرومریان نیرز موجروداتی ایرن     در میان شد. دانست که حتی در مصر نیز پهیرفته ناب ایالمی
 وجود داشت. « ایمدوگود»چنینی، مثالی موجودی با تنه پرنده و سر شیر، به نام 

دال در نزد ایالمیان همان تنره شریر و برال، سرر و پاهرای شراهین بروده         -شکل معمول شیر
که هخامنشیان در برخی از نقو  خود، در ؛ چنانتوانسته تغییر کنداین ترکیب می اما ،است

 (. 41-84:1741اند)موسوی، آن تغییراتی داده
باشرد. هرردوت از   توان گفت که آسیا خاستگاه گریفین یا شیر دال مری به احتمال زیاد می
ای اسرت  د فرضریه یّر ؤظر ماین ن .استدر شمال آسیا نام برده(Issedones)رشته کوهی به نام 
دانرد و معتقرد اسرت عقایرد و باورهرا حرول       ق به سکاهای شمال آسیا مری که گریفین را متعلّ

اسرت. امرا در ایرن میران     گریفین توسح مهاجرت این قوم به نقاطی مانند ایران و یونران رفتره  
ۀ توان ریشد. میندانگریفین را مربوط به هند و تمدن باستانی آن میۀ برخی خاستگاه و ریش

های قوم هند و ایرانی نیرز جسرتجو کررد. امرا     ها و افسانهدر داستان ،گریفین ۀدرباررا باورها 
گریفین برای اولرین برار    ،در هنرها ن است کهنظر قابل توجه دیگری نیز وجود دارد و آن ای

 ی یافت.  النهرین و مصر باستان تجلّدر هنر بین
هرر یرک بره نروعی      ن اسرت کره  ایر  ،مشترك است ایهبیشتر این نظردر دیگری که  ۀنکت

هرای طرال   کره از گنجینره   داننرد مری ق بره نقراطی   های رفیع و متعلّگریفین را ساکن کوهستان
ست که در بحث نمادگرایی یکری از نمادهرایی کره بره     ا برخوردار بوده و شاید از همین رو

هرای  قبرت از گنجینره  دوستی و نگهرداری و مرا حس طالشود طال، این پدیده نسبت داده می
 .  استطال 

از یک سرو   ،باشداز آن جایی که گریفین یا شیردال موجودی ترکیبی از شیر و عقاب می
  و باسرتانی اسرت و ازسروی دیگرر برخری از      دارای برخی از نمادهای این دو موجود مقدّ

   وباشد. شیر که از موجودات مقردّ گریفین می که به آن نسبت داده شده مختدّمفاهیمی
نمراد جرانوری ایرزد مهرر در ایرران       ،باشدهای باستانی و از جمله ایران مینمادین اکثر تمدن

 ،باستان بوده و حافظ و نگهبان سرزمین قلمداد شرده و بره مناسربت دارا برودن قردرت زیراد      
 است. مظهر نیرو و قدرت، پادشاه و مظهر مبارزه معرفی شده

ی چهارمین مرتبره از مراترب ایرزد مهرر و نخسرتین      که و، چراترین نماد مهر استشیر مهم
رفت. در ایران باستان عقاب نشانگر عقاید مههبی بوده و با مرتبه از مراتب اعلی به شمار می

تروان  برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی بوده اسرت. بنرابراین مری   ۀ های گسترده نشانبال
ی شاه حیوانات و دیگری فرمرانروای  یعنی ترکیب دو جانداری که یک ،دریافت که شیر دال

ترین نمرادی کره بره گرریفین     بوده است. مهماند، تجلی و مظهر چه مفاهیمیها دانستهآسمان
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 گریفین را موجودی شرقی و آن را ،صان هنر باستانخورشید است. متخصّ ،نسبت داده شده
ظیم پادشاه، نیرروی  دانند. گریفین یا شیردال نمادی از قدرت عنماد خورشید و روشنایی می

 است.   توانایی لشکریان و همچنین نیروی محافظ و نگهبان بوده ،فو  العاده
کننرده و نگهبران، قدرتمنرد،    صفات مثبت مانند حمایرت ۀ کنندجا بازگوگریفین همهنقش 

که در بعضی از باورها و هنرها نیروی شرر  چنان ؛استوفادار و موجود نجیب و شریف نبوده
النهررین ماننرد   هرای برین  توان در این راستا بره اسرطوره  است که میسبت داده شدهنیز به آن ن
ۀ هرای سرومر، حماسر   اسطوره بینهای بابلی، سومری و آشوری اشاره کرد. از جمله اسطوره

شرکل برا سرر عقراب و شربیه بره       انزو مشهور است. در این حماسه، انرزو کره جرانوری پرنرده    
و طلرب اسرت   ای شررور و غاصرب و جراه   شرده، پرنرده   هرا تصرویر  گریفین در نقش برجسته

 دهد.او را شکست می ،1نینورته، است لیکن قهرمان حماسه1«انو»نهایت نیز اگر چه فرزند در
 7تنها با ایرن تفراوت کره قهرمران حماسره نینگیرسرو       ،همین اسطوره روایت بابلی هم دارد 

مقرد    آن را ه و مردم الگا جالب توجه اینکه نینگیرسو از خدایان سومری هم بود. است
 سر است.  ۀ مخصوصش عقاب شیرنشاناند. شمردهمی

بررابلی انررو یررا الرریش در توصرریف نبرررد    ۀ جررانوانی خیررالی شرربیه برره گررریفین در حماسرر   
ای نیرز، جنرگ   در نمونره  .اسرت نیرز ذکرر شرده     ،تیامات،وان پیریبا د ،خدای پهلوان،وروك

عقاب است و باید کشرته  شیر و نیمیی که نیمیهمین قهرمان یا خدا در حال جنگ با جانور
النهرین بوده کره در دوران  ن نسوزد. شاید همین باورهای مردم بینآشود تا زمین از حرارت 

دال کره مظهرر نمرادین مفراهیم مثبرت و خیرر       گرفته و در کنار شیر ن ت ثیرآهخامنشی نیز از 
هرایی هماننرد شریر و تنری     ن و دسرت بوده، موجودات هیوالیی نیز شبیه به گریفین با سر و بد
 است.   پوشیده از پر و بال و پاهای چنگال دار تصویر شده

و بیشرترین   سرت اموجرودات خراص دوران هخامنشری شرده     ،گریفین از لحا  فرم هنرری 

هرای  انرد. گرریفین  ها را در بین تمرام دوران نمرایش داده  ترین گریفینماندنییادها و بهنمونه

های بزرگ برای سرستون تا ابعاد کوچک برای زیورآالت سراخته شرده   ازههخامنشی از اند

هرا  استیلیزه شده و انتزاعی دارنرد. گرو   های هخامنشی در این دوره بیشتر فرمیگریفین. اند

النهررین را در  در طرفین به طرف باال جزء الینفک گریفین هسرتند. ت ثیرپرهیری از هنرر برین    

نبایرد دور از نظرر داشرت. نروع دیگرر گرریفین کره         ،دورانگیری فرم گریفین در این شکل

گرریفین شراخداری اسرت کره در      ،باشدمختد دوران هخامنشی و از ابداعات این زمان می

بنرد( بره   شود. روی این زیورآالت)بازوبند یا دستهای زیورآالت هخامنشی دیده مینمونه
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ۀ ز اضرافه شرده اسرت کره جنبر     های شیر با پنجه پرنده، دو شاخ نیر ترکیب سر عقاب و دست

 (.  119-111: 1783کند)جابر انصاری،   این موجود را مضاعف میاحترام و تقدّ

 
گرم،  1/743سانتی متر، وزن  93/11سانتی متر، قطر 8/11بازوبند طال، نقش شیر دال، ارتفاع  -1تصویر

 (Mrvnd-2.persianblog.ir)جیحون، موزه بریتانیا  ۀهخامنشی، گنجین

 
تخت جمشید، هیئت نمایندگی لیدیایی، پلکان شرقی  ۀدال، نقش برجستۀ شیربند با پایاندست -1ویرتص

 (184:1741کاخ آپادانا)غیبی، 
 دار)فروهر(. قرص بال2-4

نوزدهم، پژوهنردگان غربری قاطعانره عقیرده داشرتند کره در هنرر هخامنشری،          ۀسد ۀتا میان
هرایی هماننرد یرک    تنه براالیی مرردی برا جامره    با نیم همراه دار، که معموالیبازنمایی دایره بال



 91 ...جواهرسازی هنر در اساطیری مفاهیم بازتاب/ 

اسرت.  ایرن    ،تررین خردای ایرانیران   شود، نماد اهرورامزدا، برزرگ  پادشاه هخامنشی دیده می
مایه از سرزمین است که چون این بنزمینه به وجود آمدهدیدگاه معموالی با پهیرفتن این پیش

بزرگ آشوریان بوده است، در ایران هم  شده و در آنجا نماد آشور، خدایآشور وام گرفته
 (. 19:1741اهورامزدا، همتای ایرانی آشور بوده باشد)شهبازی،  ۀاین نماد باید مظهر و نشان

آنچره اسرت کره    ده و در ارتباط با پروردگرار و هر شدن و خروج از جسم بوبال نماد آزاد
الی نظیر عقاب و باز ارتباط ببتواند به او نزدیک شود. همواره میان خورشید و پرندگان فراخ

کره در مصرر باسرتان براز و عقراب نمراد خورشرید محسروب         چنران  ؛استنمادین برقرار بوده
(. از سروی دیگرر، پژوهنردگان ایرانری هرم سرخت       93، 17:1734گربران، ،شدند )شوالیهمی

در فارسی و  Fravashi« فروشی»فرَوَهر)در اوستایی:  ۀدهنددار، نشانبال ۀعقیده داشتند دایر
و  ای همتا و همانند روح آدمری همچون گونه باشد که معموالیمی (Frohar«فروهر»امروزی: 

دار، شده که خاستگاه دایره بالها پیش شناختهاز سال ،استشدهاشته میگنگهبان او ان ۀفرشت
 است.سوم بوده ۀسرزمین مصر در هزار

هورو ، خدای آسمان و خورشید، کره در  » دهندهدار به روشنی نشانۀ بالدر مصر، دایر 
-19:1741شرهبازی،  (استبوده«شدفرعون حلول داشت و به شکل یک شاهین بازنمایی می

اسرت.  (. احتماالی ایرن نقرش از طریرق آشرور و سرپس مادهرا بره هخامنشریان انتقرال یافتره          13
تن پیکرره  گرفتن پرهرا، داشرتن یرا نداشر    ۀ قراردار هخامنشی در شکل بال، نحوهای بالقرص

های آویرزان  گرفتن پیکره انسانی درون قرص یا روی آن و شکل یوغ و پیچکقرارانسانی، 
ی گوناگون هاهخامنشی، ریخت ۀ(. در دور187: 1737دیگر دارند )رف، هایی با همتفاوت
های ساتراپ و شرماری از آثرار فلزکراری نشران     ها، مهرها، سکهدر سنگ نگاره ،مایهاین بن

اسرت، از نگراره   ای کره بریش از همره نمرایش داده شرده     انرد. در ایرن دوره، نمونره   داده شده
دار ها، انسران برال  است. در این نمونهها، دم و پاهای عقاب ساخته شدهای انسانی با بالتنهنیم

ن یرک دایرره   رودار از دهمیشه مردی با جامه و تاج یک پادشاه هخامنشری اسرت. مررد برال    
ای را نگاه داشته را به نشانه ستایش باال آورده و با دست دیگر حلقه بیرون آمده، یک دست

ها، دم و پاهرا ی عقراب   مایه ساده شده و تنها از یک دایره با بالگاه ریخت این بناست. گه
دهرد،  تر این نماد، مردی را با چهار بال نشران مری  تر و پیچیدهلاست. شکل مفصّساخته شده

دار بردون  ها، نگراره برال  شمار است. تنها در شمار اندکی از نمونهای انگشتولی چنین گونه
 شود.  همراه شدن با هیچ نگاره دیگری دیده می

نروربرت   ۀمجموعر »در روی یک جفت گوشواره هخامنشی، که یکری از آنهرا متعلرق بره     
هنرهرای   ۀمروز »رودان بره دسرت آمرده اسرت، در     شرده از میران  ، و دیگری که گفتره «شیمل
تنره یرک پادشراه برا     ها، نیمکدام از گوشوارهدر نقطه مرکزی هرشود. نگهداری می «بوستون

شود، که از درون یک هالل مراه بیررون آمرده و برا دسرت خرود گلری را        چهار بال دیده می
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دور ترادور پیکررۀ پادشراه    اسرت.  سرتایش براال آورده   ۀگرفته است و دست دیگر را بره نشران  
گو ، وجود دارد. در هر سوی پادشراه،  شده با تعدادی سهاستهای آردار، یک نوار دایرهبال
اند. در هر گهرواره،  متوازن، سه نماد یکسان ماه به شکل گهواره قرار گرفته ای کامالیگونهبه

تر، از بخرش پرایینی و   ای کوچکتنه مردی در اندازهدار، نیمپادشاه بال ۀو رو به سوی پیکر
دار پارسی و ریش کمرابیش  کاله بلند خیاره ،است. این مرداناز دورن هالل ماه بیرون آمده

دراز دارند و با یک دست خود گلی را گرفته و دست دیگرر را بره نشرانه سرتایش بره سروی       
 (.  91-13:1741شهبازی، (اندها باال  آوردهپیکره پادشاه در نقطه مرکزی گوشواره

 

 
ای که نماد شش خاندان نژاد پارسی تنهسوی آن شش نیمگوشواره، فر شاهی که در دو  -7تصویر          

 ( Mrvnd-2. persian blog. ir)شود، موزه بوستون هستند دیده می
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های عقیق و فیروزه های شکار و پرنده، مرصّع به سنگهای فروهر، صحنهگردنبند طال، با نقش -9تصویر

  (Mrvnd-2. persian blog. irهخامنشی، موزۀ مهیو)
 . نقش خدای ) بِس(    1-9

اجتمراعی جهران    -کردند در تراریخ سیاسری  سیاست آزادی دینی که هخامنشیان دنبال می
بینیم که شاهان هخامنشی معموالی به خدایان بزرگری ماننرد   است. اگر میباستان، شناخته شده

کردنرد،  مری اند و حتی خود را فرسرتاده آنهرا اعرالم    گهاشتهمردوك، بل یا آمون احترام می
شرده کره آنهرا    بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اعتقادی؛ یعنی این سیاست کشورداری باعث نمی
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ها باور داشته باشند و شاید از همین روست که معموال نقرش یرا نشران ایرن     واقعای به این آیین
بینریم. ولری در ایرن میران، نقرش خردای       باورها)خدایان یگانه( را در نقو  هخامنشیان نمری 

 شاید استثنا باشد.   « سبِ»
مصریان بود و احتماالی از طریق سودان و خدای شادی و سرگرمی(bisu)یا بیسو (bes)بِس

ای نیز با توجه بره شرکل معمرول او کره     های جدیدتر وارد مصر شده بود. پارهنوبی در دوره

عربسرتان یرا    اند شراید از سررزمین  دهد، گفتهمردی کوتاه قد با ریش انبوه و پهن را نشان می

های گوناگونی ماننرد:  بابل برخاسته باشد. بِس با کاله پردار بلندی که بر سر دارد، در حالت

تررین کارهرای او،   شرد. یکری از مهرم   می. نشان دادهنواختن چنگ یا دایره زنگی و..رقد، 

از کردن ارواح شرور و نگهبانی از کودکان و زنان در هنگام زایمان برود. بره هرر روی    نابود

نظر سیاسی و فرهنگی، از میران خردایان مصرری تنهرا برس از مقبولیرت بسریاری در سراسرر         

سراختند. بره احتمرال زیراد     هرای او را مری  خاورمیانه باستان برخوردار بود و نقش و پیکررك 

ت همگانی بوده که نقش این خردا را در آثرار هنرری    هخامنشیان نیز تحت ت ثیر همین مقبولیّ

کنیم.  در نقش کامال هماهنرگ برا   در این جا به چند نمونه آن اشاره می  خود به کار بردند.

، یعنرری رودانت همرران پهلرروان یررا قهرمرران آرمررانی ایررران و میرران هنررر شرررقی، بررس در هیرر

 کننده یا پادشاه حیوانات پدیدار شده است.  مهار

 
بر باالی  ،شاخ گرفته بر شده خدای بس که دو بز کوهی رازنیر طال، نقش قلمگوشواره مدوّ -9تصویر

شده در حلب سانتی متر، کشف 9/1سانتی متر، ضخامت  9/9مانند لک لک وجود دارد، قطر ۀ آنها دو پرند

 (197:1741تالیس،  -سوریه، هخامنشی، موزه لوور)کرتیس
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بخرش یرک اثرر    ینی یا زینرت ئتز ءاز نقش بس و معموالی از چهره یا سر او نیز به عنوان شی

کردند. مثالی در پاسارگاد تعداد زیادی آویزهای طالیی به شکل سرر برس،   اده میهنری استف

 (.  189-187:1741اند)موسوی، دادهشاید آویز گردنبند زیبای زنانه را تشکیل می

 
 

 (1741:189، پاسارگاد، )موسوی، 7/1یک آویزهای طالیی، سر خدای بس، طول  -6تصویر      
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 . نتيجه گيری 3
هرای  های مجاور دارای تمدنتاریخ نهادند که سرزمین ۀن در حالی قدم به عرصهخامنشیا

ۀ کهنی بودند و جوامع مهکور به لحا  سیاسری، اجتمراعی و فرهنرگ و تمردن دارای سرابق     
هرای  های کهرن در قالرب فرتح سررزمین    تما  و آشنایی هخامنشیان با تمدن. تاریخی بودند

های موجود از فرهنرگ و تمردن ملرل پیشررفته     ان خألمهکور ایجاب نمود، تا آنها برای جبر
بهره گیرند. بدین ترتیب عناصر فرهنگی، هنری و مضرامین اسراطیری بره هنرر ایرن دوره راه      

ن آن روزگار گردید و با الهام از این عناصرر هنرری   پیدا کرد و هخامنشیان وامدار ملل متمدّ
د به خلرق آثرار هنرری    با هنر بومی خو جوار و ترکیب و تلفیق آنهای هماقوام تابعه و تمدن

 فردی دست یافتند.  بهزیبا و منحصر
شرده و ایرن الگروی    ی میبودن نقو  توجه خاصّدستی و برابردر عصر هخامنشیان به یک

هخامنشرری بررا پراکنرردگی  ۀاسررت. آثررار دورشرردهسرراخت در تمررام مراکررز هنررری اجرررا مرری
تابعره در آثرار دوره هخامنشری کرامالی مشرهود      جغرافیایی زیادی روبرو و ت ثیر اقوام بومی و 

تروان بره وجرود    است. وجود نقو  و مفاهیم اساطیری  بیانگر این ادعاست کره هرگرز نمری   
که اسطوره همرواره  ؛ چراآن در زندگی مردمان باستان شک کرد ۀاسطوره و کاربرد گسترد

جایگراه مهرم    است و ایرن عامرل باعرث ایجراد    های بدون جواب آنها بودهپاسخی به پرسش
مردمان باستان شد. هخامنشیان نیز از این دیدگاه مستثنی نبودنرد.   ۀ اسطوره در زندگی روزمر

ات در آثرار هنرری هخامنشریان    عا نقرو  و مفراهیم نمرادینی اسرت کره بره کرّر       شاهد این ادّ
 توان دید. می

هرات جروا  ۀسازی هخامنشیان نیز به رغرم ایرن واقعیرت کره تعرداد و گسرتر      جواهر در هنر
روشرنی برر روی زیرورآالت بازمانرده از آن دوران     هخامنشی محدود است، این موضوع بره 
برای مثال در طرول دوران حکومرت    ؛شودها دیده میمانند دستبندها، گردنبندها و گوشواره

هرای  با سر حیوان در انتهای آن، رواج بسیاری داشتند. نمونره  بندها معموالیهخامنشیان، دست
جیحرون در لنردن موجرود اسرت کره      ۀ گنجینر  یبندها، در میان اشریا ن نوع دستخوبی از ای

 از: دال)گریفین( کره موجرود ترکیبری اسرت     -بندها با سرهای شیر، شیرقسمت انتهای دست
 دال کره مخرتدّ   -اند. نوعی از گریفین یا شیرکار شده ،قوچ، بز، مرغابی، بزبالدار و پروتوم
هرای  شاخداری است که در نمونره  موجود ،باشدن زمان میدوران هخامنشی و از ابداعات ای

بندها به ترکیرب سرر عقراب و    شود. روی این بازوبند یا دستالت هخامنشی دیده میآزیور
  ایرن  احتررام و تقردّ   ۀشاخ نیز اضافه شده اسرت کره جنبر   دو های شیر با پنجه پرنده، دست

در  ،ند و اسرتفاده از خردای برس   بکند. نمایش فروهر در قالب گردنموجود را مضاعف می
 ۀرات و باورهرایی هسرتند کره در دور   تفکّر ۀ دهنرد ینی، خرود نشران  ئگوشواره و آویزهای تز
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چنرد کره نبایرد تر ثیرات عناصرر فرهنگری، اسراطیر، دیرن و         هر ؛هخامنشیان شکل گرفته بود
 .گرفتن این بستر نادیده گرفتجوار را در شکلهای هممههب اقوام پیشین و تمدن

 
   هاياداشت

 خدای آسمان؛ خدای بزرگ دوران سومری.  .1
 . یکی از خدایان جنگ.1
 شهر نینگیرسو.. خدای حامی7
 

 کتابنامه
جلرد هفرتم.     ،سيری در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امطروز (. 1783پوپ، آرتور. )-   

 .فرهنگی و علمی :تهران .ی و دیگرانربندۀ نجف دریاترجم
آن در هنرر پریش از   الت فرمری شناسی گرریفین و سریرتحوّ  نماد(. »1783انصاری، حمید.) جابر -    

 .119-48 ، صد118شماره  .ه ماه هنرمجلّ «.اسالم
های تزئینی هنر ایران باسرتان  ل آرایهتحوّ (. بررسی سیر1786. )محمد؛ شکیبا صفدریان ی،یخزا -  

    .91-73 ، صد1 ۀشمار .مجلة مدرّ  هنر .از مادها تا آخر ساسانی

 :تهرران  .جانوران ترکيبی در هنطر ايطران باسطتان   (. 1788. )ابوالقاسم؛ مهتاب مبیّنیدادور،  -   
 الزهراء.

 .نرژاد هوشنگ غیاثی ۀترجم .ها و حجاران تخت جمشيدنقش برجسته(. 1737رف، مایکل.) -  
 .و فرهنگیعلمی :تهران

شرهرام   ۀترجمر  .يک نمطاد هخامنشطی   ةربارجستاری د(. 1741شاپور شهبازی، علیرضرا.)  -  
 ه.نشر و پژوهش شیراز :تهران .جلیلیان

 ۀترجمر  . ...فرهنگ نمادهطا: اسطاطير، روياهطا  رسطوم و    (. 1734گربران. ) ژان؛ آلن شوالیه، -  
 جیحون.  :تهران .یلسودابه فضای

  .هیرمند :تهران .سال تاريخ زيورآالت اقوام ايرانی 3500(. 1741غیبی، مهرآسا. ) -   

 ۀترجم ها.ها و پارسیشناسی و تاريخ هنر در دوران مادیباستان(. 1789کالیکان، ویلیام. )-   
 .پازینه :تهران .گودرز اسعد بختیار

 .کارنگ :تهران .پرویز رجبی ترجمۀ .از زبان داريوش(. 1783هاید ماری. ) کخ،-   

   (.جهران پارسریان باسرتان   )شطده فرامطوش  امپراططوری (. 1741) .نایجل تالیس ، جان؛کریتس-   
 ز. رو فرزان نشر . تهران:فرخ مستوفی ترجمۀ
 .رخشید :شیراز .هنر هخامنشی ةجستاری در پيشين (.1741. )موسوی، مهرزاد -    



 98 ...جواهرسازی هنر در اساطیری مفاهیم بازتاب/ 

. رقیره بهرزادی   ترجمرۀ  .ای نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره(. 1781هال، جیمز. ) -    
 .فرهنگ معاصرتهران: 

              



 

Journal of Iranian Studies 
Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 18, No. 36, winter 2020 

 

The Survey of Garshasb’s Three Crimes  
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1. Introduction 

since “three functions” such as “religious affairs management”,”bravery”, 

and “fertility” were appeared for the first time in Indo-European mythology 

by Georges Dumezil. Survey about every part of that “three functions” 

began in different nations of “Indo-European” family, bringing valuable 

researches for comparative mythology. Three other functions were known 

and presented in the subset of second function, i.e.,war, to survey hero’s 

three “crimes”, or “three-function crimes”. The structure of these myths 

shows a famous hero who commits three crimes in return for three functions 

of “divine”, “bravery” and “fertility”, and he is usually failed by the third 

function. In this survey, we try to investigate Garshasb’s three crimes such 

as: “Mazdayasni religious indignity”, “turning the fire off” and “associating 

with a fairy”, then adjust them with three functions. This is a library, 

comparative and descriptive research. 

 

2. Methodology 

This survey has been done on the basis of descriptive-comparative method 

and by the use of library research. In this research, we try to answer these 

questions: What are three mythological functions in Indo-European families 
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according to Dumezil’s theory? Do these three actions precede in Iran? As 

one of these function is the “three crimes” of famous heroes, have any 

Iranian heroes had such functions? In this survey, we try to explain these 

three functions in Garshasb myth.   

3-Discussion 

“Three actions” of mythical Indo- European myth contain these cases 

briefly: 

1) The gods of the first action have normally two features with a holy 

disciplinarian and ruler function:  A) Empire magical and bravery features, 

B) Human, regularization, pacifism, lawfulness and moralism features. They 

were the divine reactions of the ruler persons such as druids, monarchs, 

kings, minister and etc. 

2)  Gods in the second action were all the reflection of war and bravery. 

They are famous for their militancy and physical ability in which Aryans 

ancient society caused forming young man association, its related rules and 

ceremonies and to Dumezil it has been continued up to now. 

3) Gods in the third action were all the reflection of wealth, healthy, 

fertility, and worldly abundance on the earth. This action mostly contains 

common people. In Dumezil's idea, this function has different forms unlike 

those two ones. (Mokhtayan & Kmali, 2011, p.90) 

In the subset of second action, warfare and bravery, three other actions are 

recognized and introduced which explained about “three crimes” or “three 

functions crimes” of the heroes in Indo-European families. The structure of 

these myths is that popular and famous warriors commit “three crimes” 

against “three actions” such as divine, bravery and fertility. Here we 

introduce these “three actions” in Garshasb myth: 

1) First action: 

   Monarchy and piety action, the Crime of despising Mazdayana religion: 

One of Garshasb's crimes is the despising of Mazdayasna religion .The 

offense of saintliness and the violation of social structure in its highest rank, 

i.e., the belittlement of Ormazd will cause the ruin of hero's eternity .When 

Garshasb despised Mazdayasna religion up on hitting arrow on him, he 

swooned and has is now asleep. In the case of judgment, first dead Garshasb 
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will be resurrected; since the creation of Hormoz would not remaine if 

Garshasb's deeds did not excite. Zahak starts to swallow Ormazd creations, 

in Hourshidmah millennium. Gods revive Garshasb who is swooned and 

Garshasb kills Zahak. (Bahar, 2002, p, 233)       

 2) Second action: 

The bravery or heroic action and damning “Atash-e- Bahram”: 

 It is the second action in association with bravery, militancy and also 

physical ability, which in Aryan ancient society, has introduced heroes and 

their related ceremonies. The bravery action is sometimes connected to 

“three crimes” in Indo-European people. The second crime of hero  has its 

roots in bravery function. In Garshasb narrative, annoying “Atash-e Bahram” 

was one of his crimes; that’s why he didn’t accede to paradise. His soul was 

constantly complaining to Zoroaster and telling that “I wish I lived in your 

time, accepted religion, and kept away from the hell.” Therefore, to find a 

way to paradise he was recounting his heroic arts and great deeds and asking 

for paradise as a reward, but “Atash-e Bahram” whom had the license of 

entering into paradise, did not forgive him. So Garshasb requested another 

life in order to make the hell free from daemons, but that was not the time to 

do so. 

As we read in Pahlavi narrative, this god is so important that the 

fourteenth Yasht of Avesta is denominated by “Atash-e Bahram”. He is the 

most armed god who runs for helping people, brings treatment and power to 

them and overcomes daemons. He is a god who changes his appearance to a 

tornado, bull, white horse, fertile camel, boar, young man, Varaghna, and 

other creatures.  

Every army who calls him during the battle, will wine. If a plain sheep is 

sacrificed for him, no enemy will enter into that land. Indeed, the sacrifice 

does not have any benefits for criminals, cause after this sacrifice, all 

torments will descend over them. 

According to this discrimination, it is clear that Garshasb’s second crime 

has its roots in the second action or bravery function. As a torment, he is 

prohibited from entering into paradise, since he turns out and despises the 

fire which is the symbol of victory and heroism. (Bahar, 2002, P, 233)  
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3) Third action: 

Craftsmanship, desire and fertility (the negative meaning is avarice, 

greedy, sexuality, etc.): 

The third crime that is attributed to Garshasb, is his association and 

getting married with a fairy called Xnāθāiti in unhappy Kabul. The name of 

this fairy has come twice in Avesta.” So, the villainess devil comes and 

creates fairy Xnāθāiti to join and get married with Garshasb. (Avesta, 2005, 

P, 661) o: Zartosht replied the devil: / you! The criminal devil! / I will 

destroy the creation of daemon /I will destroy daemon dead body/I will 

destroy fairy Xnāθāiti (Avesta, 2005, p.863). This description of fairy 

Xnāθāiti in Avesta, displays more the devilish of her. 

Garshasb is one the heroes who joins and gets married with fairy Xnāθāiti 

and penetrates to her soul and creates her, as a result, Boshasb daemon 

overcomes her, overslept her to the end of “Houshidarmah “ millennium. 

Fairies features are completely harmonized with the feature of fertility which 

is placed in third function. (Baghery hasankiade, 2005, p.97-98) 

Garshasb’s third crime is rooted in craftsmanship action. Third function is 

related to libido; he wishes greedily like Heracles, and looks for libido, that’s 

why he is condemned to be overslept as it will be continued to the judgment 

day.  

 

4. Conclusion 

According to this explanation, it can be concluded that there is a stable 

structure in Indo-European myths, which is remained in these cultures during 

a lot of centuries, their effects are shown after many years despite 

geographical broadness and the reformations of different religions. 

Garshasb’s “three crimes” are placed in Dumezil’s “three actions”. 

According to “three actions of felonious”,  he despises Mazdyasna religion 

and the fire of warfare , afterwards, gets married with a fairy and considers 

her as Indian “Indera”, Greek “Heracles” Norse “Setarkazrous” and other 

Indo- European heroes.  

 

Key words: Crime, Hero, three functions, Garshasb. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1748 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

  يةنظر با آن قيتطب و گرشاسب بزهِ سه یِبررس
 «ليدومز ژرژ» گانةسه کنشِ

 
 9اصغر زارعیعلی دکتر                                                                                                                     

 

 چکيده
، «امور دینی»یعنی ادارۀ « گانههای سهکنش»که برای نخستین بار، ساختارِ  1478از سال 

، در اساطیر هند و اروپایی، «ژرژ دومزیل»به کوشش « فراوانی و باروی»و « سلحشوری»
گانه، در اقوامِ گوناگونِ بررسی در مورد هر یک از آن کارکردهای سه ،آشکار شد
شناسیِ برای اسطورهای های ارزندهشروع گردید و پژوهش« هند و اروپایی»خانوادۀ 

، سه «جنگاوری و سلحشوری»زیرمجموعۀ کنشِ دوم، یعنی  درتطبیقی، به ارمغان آورد. 
در اقوامِ هند و پهلوان، « گانۀگناهان سه»، یا «بزه»کنشِ دیگر شناخته و معرفی شد که به سه 

ها چنان است که جنگجویی بنام و مشهور، پرداخت. ساختار این اسطورهاروپایی می
شود و معموالی با می« باروری»و « لوانیپه»، «ایزدی»مرتکب سه گناه، در قبالِ سه کنشِ 

یعنی: « گرشاسب»شود تا سه گناهِ آید. در این پژوهش، تال  میکنشِ سوم، از پای درمی
خوارداشتِ دین مزدیسنا، خامو  کردن آتش و آمیختن با یک پری، بررسی و با 

قی و توصیفی ای، تطبیگانه، تطبیق داده شود. این پژوهش از نوع کتابخانهکارکردهای سه
 است.

 
 گانه، گرشاسب.های سهپهلوان، کنش ،بزه :یديکل هایهواژ 
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 .، فار ، ايرانآباده واحد یاسالم آزاد دانشگاه یفارس اتيادب و زبان گروه ارياستاد. 9
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 مهمقدّ. 9
ها را تا حد امکان شناخت و بهتر دركباید آنها بیرون از واقعیت نیستند؛ اسطوره»   

-شود و تجربهها باریک میها است که شکاف بین فرهنگبا خوانش درست اسطورهکرد. 

های اقوام ب به آیینآیند؛ تا ما با نگاهی بدون تعصّانیِ انسان به سخن درمیهای ثابت و جه
 .(77: 1741)مظفری و همکاران، « .گوناگون بنگریم

گانه، در گراییِ سهاز جمله مواردی که در مطالعۀ ساختارِ اسطورها مطرح شده، کنش 
که  ،هایی استاز نظریه یکی« گراییکارکرد»یا « گراییکنش»اساطیر هند و اروپایی است. 

گرایان، جامعه را نظامی دارای نظم و بسیار مورد توجه بود. کنش 1461تا  1471از دهۀ 
کند. از این منظر، جامعه یک نظام دانند که به صورت یک موجود زنده عمل میترتیب می

که هر یک باید کارکردهای خویش را انجام  شماری استمتشکل از اعضا و اجزای بی
گرا را شناسیِ تطبیقیِ کنشهای تکوینِ اسطورههد. به لحا  تاریخی، نخستین بارقهد
یافت. وی  1478در سال  (Georges Dūmezil)« ژرژ دومزیل»گفتارهای توان در در می

رمطلق و ن.ك: نامو)های بسیار بنیادین شدهنگام بازخوانی اساطیر هند، متوجۀ نکته
  .(67: 1749پور،عوض
این باور بود، که برای درك دین و مههبِ هر تمدنی، باید به الهیات، اساطیر، او بر »

  و حتی سازمان و نظام مههبی و اجتماعی آن رجوع کرد. به باور او اگر هند ادبیات مقدّ
پس منطقی  ،که از زبانِ مادرِ هند و اروپایی مشتق شده اندداشتهو اروپاییان، زبان مشترکی 
« است.ها نیز در گهشته مشترك بودهها و باورهای آنییناست که فرض کنیم آ

 .(94: 1784)شایگان،
های ارزنده در آیینِ ایرانیان و هندوان باستان و سایر اقوام هند و دومزیل پس از پژوهش

گانۀ ای بیابد. وی به این نتیجه رسید که مراتب سهگانهبندی سهطبقهق شد اروپایی، موفّ
است و فقح در اساطیر هند و اورپایی ام جهانی و اجتماعی بنیان شدهخدایان بر اسا  نظ

 :ای دارندگانه، خویشکاریِ ویژهشود. در این نظام و سامان، هر دسته از خدایانِ سهیافت می
نخستین دستۀ خدایان، نمایندۀ قدرت و فرمانرواییِ جهان است و مواردی مانند: دین، 

گیرد. مرتبۀ دوم خدایان، نمایندۀ نیرو و قدرتِ دنیوی میقانون، و سحر و جادو را در بر 
شود. بخش سوم نشان دهندۀ جنبۀ فراوانی، نعمت، است که جنگجویان را شامل می

ور و... تطبیق باروری، شهوت، قدرتِ نامیۀ طبیعت و زمین است که با طبقۀ کشاورز و پیشه
 (94کند. )همان:می

سا  کنش و خویشکاریِ کلیِ هر گروه از خدایان انجام ها را بر ابندیدومزیل این طبقه
گانه در همه جا آشکار شدند، تقسیم جهان و های سههای وی، بخشاست. با پژوهشداده

آسمان به سه بخش و وجود دو گروه دیگر از خدایان در کنار خدای یگانه، کشف بزرگی 
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و پهلوانان و دیگر مسائل و  بود که دومزیل انجام داد. وی به این نتیجه رسید، ایزدان
ها، دیگر عناصری جداگانه نبودند، بلکه بخشی از ساختاری منسجم های وابسته به آنآیین

یک، کارکردِ ویژۀ خود را داشت. او با همین شیوه توانست ، که هرآمدندبه شمار می
 .(37-69: 1749پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )کهن و دین روم را بازسازی کند فرهنگِ

 گیرد:ایِ هند و اروپایی به طور خالصه موارد زیر را در بر میسه کنشِ اسطوره
بخش و فرمانروا، به طور معمول دارای ایزدانِ کنش نخست، با کارکردی مقد ، نظم. 1

بخش، ویژگی انسانی، نظم .باری ویژگی فرمانروایی، جادویی و قهّ الف.اند: دو جنبه
های فرمانروا های آسمانی و کیهانیِ انسانها بازتابخال . آنخواه، قانونمندی و اصلح

 چون کاهنان، شهریاران، شاهان، وزیران و.... بودند.

خدایان در کنش دوم، همگی بازتاب جنگ، ستیز و دالوری بودند. این ایزدان، . 1
گیریِ اند؛ که در جامعۀ کهنِ آریایی، سبب شکلصف به جنگجویی و توان جسمیمتّ
های وابسته به آن شده، که به نظر دومزیل حتی تا من مردانِ جوان و اصول و آیینانج

 است. امروز نیز باقی مانده

ایزدان کنش سوم، همگی بازتابِ دولت، ثروت، تندرستی، باروری، فراوانی و . 7
شود. به های مادی در روی زمین بودند. این کنش، بیشتر مردم عادی را شامل مینعمت
و اشکال  مزیل این کارکرد کمتر از دو کارکردِ نخست شکل یکسانی داردوباور د

 .(61: 1741مختاریان،کمالی،ن.ك: )گیردمتفاوتی به خود می

دومزیل این ساختار را در مورد بیشتر اساطیر هند و اروپایی مورد بررسی قرار داد و به 
شناسی تطبیقیِ کرد. اسطوره ها را در اساطیر هند و اروپایی تثبیتای رسید که آنمرحله
گرا، در عمل از آزمایش سربلند بیرون آمده بود. دومزیل همین ویژگیِ سه کنش را کنش

های اهورامزدا را نشان در اصالحات دین زرتشتی دربارۀ امشاسپندان که به نوعی ویژگی
 دهند بررسی نمود. هر چند که زردتشت اصالحات زیادی را در باورهای گهشتگانمی

را  بر این باور بود  حتی چنین اصالحاتی، ساختار سه کنش  دومزیلانجام داده بود، ولی 
پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )رسددهد، بلکه تنها بظاهر متفاوت به نظر میتغییر نمی

1749 :67). 
مشترك فرهنگ هند و ایرانی را از صحنه  الت دینی خود کوشیده بود، ایزدانزرتشت با تحوّ

دهد. به حال، دومزیل در ساختار امشاسپندان، همان ساختار سه کنش را نشان میبااین سازد؛ خارج
یه )شهریور( و ئ، در کنش دوم خشثر«اشه»و « وهومنه»این معنی که در کنش نخست، دو امشاسپند 
)خرداد و مرداد( قرار دارند. او نمونۀ امرتاتورتات و ئدر کنش سوم آرمیتی و جفت دوگانۀ ه

نماید، که بر سه امرِ داریو  در بیستون باز می گری از این ویژگیِ سه کارکرد را در کتیبۀدی
اهورا مزدا یاری کند و این کشور را اهورامزدا، از »سالی ت کید دارد؛ دروغ، دشمن و خشک
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در این نمونه: دروغ با کنشِ فرمانروایی، دشمن با کنش « سالی و دروغ نگاه دارد.دشمن و خشک
تولید و باروری، در پیوند است. یعنی سالی با کنش سوم، و خشک ،وم یعنی جنگاورید

 (61: 1741)مختاریان،کمالی،
ه از جمشید و رسیدن آن به میترا، گرشاسب و فریدون نیز یکی دیگر از این جدا شدن فرّ

یاری، بود که دومزیل بر روی آن کار کرد: در حقیقت میترا، نمایندۀ کنشِ شهر ییهانمونه
مردان است؛ گرشاسب که نیرومندترینِ نیرومندان و پیروزترینِ قداستِ آسمانی و طبقۀ دین

رود و فریدون، نمایندۀ شود، نمایندۀ طبقۀ جنگجویان به شمار میپیروزمندان، خوانده می
بیش از هر چیز کشاورز یا « اسویان»وران است؛ چرا که خاندان فریدون یا همان طبقۀ پیشه

اند؛ زیرا نام بسیاری از آنها با حیوانات از جمله گاو ترکیب شده است. حتی پرور بودهدام
گرز بنامِ فریدون به شکل گاو ساخته شده است. افزون بر این، نباید از یاد برد، که فریدونِ 

ور بود؛ بنابراین او کنش اك برخیزد، یک پیشهکه به نبرد با ضحّر، نیز پیش از آنمتون مت خّ
 .(193: 1749پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )کندوری را نمایندگی میم یعنی پیشهسو
تشکیل شده نیز با این سه کنش « آناهیتا»و « سورا»، «اردوی»نام آناهیتا که از سه بخش  

منطبق بود. این نام به معنی نمناكِ نیرومندِ پاك است: نمناکی، با آب و باروری و فراوانی 
نش سوم(. نیرومندی با قوای جسمانی و جنگاوری در ارتباط است. در پیوند است. )ک

 .)کنش دوم(. پاکی با فضیلت و قداست آسمانی و خدایی در پیوند است. )کنش نخست(
کند: خواستۀ بسیار که سلم در آرزوی آن بود. )کنش فریدون نیز جهان را سه بخش می

داد و دینِ ایرج، که همان دینوری،  سوم(. دلیریِ تور و قوای جسمانی قهرمان،)کنش دوم(.
 .(117: 1787دومزیل،ن.ك: پاکی و فضیلت است. )کنش نخست( )

 . بيان مسأله9-9
آنچه برای این مقاله اهمیت دارد این است که دومزیل، در زیر مجموعۀ کنش جنگاوری 

قوام در اپهلوان گانۀ و سلحشوری، سه کنش دیگر را کشف کرد که به سه بزه یا گناهان سه
بینیم که جنگجویی بسیار مشهور و ها میپرداخت. در ساختار این اسطورههندو اروپایی می

آید. به میدر شود و معموالی با کنش سوم از پایبنام، مرتکب سه گناه در قبال سه کنش می
شوند. باور دومزیل قهرمانان شاخد هند و اروپایی بیشترِ مواقع، گرفتار گناه و سرکشی می

ها سرکشی و گناهکاریِ سلحشوران بیشتر به استقالل و تنهایی و خودمختاری آن این
خودمختاری که سلحشوران بسیار به آن افتخار ( »41: 1787دومزیل،ن.ك: گردد. )برمی
کنند و سرودسرایان به گاه خواندن ایزدان جنگجو، چنین بر آن ت کید دارند؛ برای می

« آشوبد.یی همراه است و نظم کیهانی و اجتماعی را بر میها و خطرهادارندۀ آن، با وسوسه
 (47)همان:

 بینیم:هایی مانند رستم میمختاری را در سرشتِ قهرماناین استقالل و خود
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 کره چنردین مردار آترش انردر کنرار      

 را پادشاهی نره انردر خرور اسرت     تو

 پرآشرروب و برردخواه را خرروار کررن  

 تو گفتری ز پیرل ژیران یافرت کرو      

 رسررتم برره تنرردی گررهر  بررر او کرررد

 بخررشژن ترراجمررنم گفررت شرریر او  

 چرا دست یازد به من تو  کیست؟

 نگین، گرز و مغفر، کراله مرن اسرت   

 برره آوردگرره بررر سررر افشرران کررنم    

 دو برررررازو و دل شرررررهریار مننرررررد 

 «امیکررررررری بنررررررردۀ آفریننرررررررده 
 

 تهمرررررتن برآشرررررفت برررررا شرررررهریار

 همرره کررارت از یکرردگر برردتر اسررت  

 نکرر  دار رزنررده برر   را سررهراب   تررو 

 و تر  دسرت  دسرت برر   تند یرک  بزد 

 ز بررراال نگرررون انررردر آمرررد بررره سرررر  

 به در شد به خشم اندر آمد بره رخرش  

 کراوو  کیسرت؟  چو خشم آورم شراه 

 زمررین بنررده و رخررش گرراه مررن اسررت 

 شرررب تیرررره از تیرررغ رخشررران کرررنم   

 سرررررر نیرررررزه و تیرررررغ یرررررار مننرررررد 

 امهچرررره آزاردم او نرررره مررررن بنررررد   
 ججج           

 (84: 1: ج1738)فردوسی، 

نهاد  های یاد شده به روشنی قهرمان خودمختاری و آزادی خویش را به رخِدر بیت
، تنها و مستقل از خوانیم که وی فردی آزادکشد. در توصیف گرشاسب هم میقدرت می

 کسی است:هر
 که جنگ آمد اکنرون پدیرد   ،پایم چه

 

 مرا ایزد  از   بهر   جنگ   آفرید       
 ج

 (171: 1713)اسدی، 
و  کردگیرد، با ایزدِ باد، که ویرانگری میرشاسب حتی با ایزدان نیز کُشتی میگ  

زند و با هر دو پای بر روی شود، بر زمینش میگالویز میپراکند، های اورمزد را میآفریده
هیبتِ ورزایی »کند: گونه توصیف میایستد. سرکاراتی این پهلوان را اینشکمش می

چرد و یوغی نداده و در فراخیِ مرغزاری دور، آزاد و سرکش میمغرور، که گردن به هیچ 
این پهلوانان  معموالی .(196: 1738)سرکاراتی،« .نگردگاه برگشته ما را با خشم و حیرت می

با نظام جامعه سازگاری ندارند. سلحشوران به اقتضای کارکرد خویش، سرشتی سرکش و 
نمایی را در برابر دین و شاه یعنی نوعی قدرت ناسازگار دارند. به سخن دیگر این دالوران،

کارکرد نخست دارند؛ البته این سرکشی را نباید با براندازیِ دین و حکومت اشتباه گرفت. 
که سلحشور با انجام سه بزه، در  کاری، مفهومی مهم استدر اساطیر هند و اروپایی، بزه
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)باروری و تولید( به  .ج)نیرو و جنگاوری( .)خدا و دین( ب .حق سه کارکرد: الف
دموزیل چند قهرمان را با  .(47-41: 1787دومزیل، ن.ك: )شودسرنوشتی ناگوار دچار می

 کنیم:این الگو بررسی کرده است که در این جا دو نمونه اکتفا می
 مردانگی و قهرمانِ و نماد روم باستانو  ای یوناناسطورهنام بزرگترین پهلوان  «هراکلس» 

زئو  بود،  میرایآخرین پسر  اکلس،زیرزمینی بود. هر برندۀ اژدهایو از بین نشینانالمپ
داشت، اما مانند بیانگیز و شجاعتی شگفت او قدرتِ. پس از مرگش تبدیل به خدا شد که

های ایرانی جمشید و چنانکه بنا به روایتهمچندانی نداشت.  ۀاز دانش و خرد بهر
 .(179: 1738گریمال،ن.ك: )شدندگرشاسب هم از خرد بهره نداشتند که مرتکب گناه می

 گیرند:قرار می« سه کنش»شود که در ساختار سه گناه مرتکب می او در زندگی خود،
گناه نخستِ هراکلس، ریشه در کنش شهریاری دارد؛ او در انجام فرمان  کنش نخست:

پدر که خدای خدایان است و نیز نسبت به درخواستِ ایزدانِ معبدِ دلفی، شک و تردید 
ر این بزه، دیوانگی و از دست کند، که همگی نمودهایی از کنش نخست هستند. کیفمی

 کشد.دادن سالمت روان است. هراکلس بر اثر این جنون، فرزندان خود را می
گناه دوم وی، در پیوند با جنگاوری است؛ او در نبرد با یک قهرمان یا  کنش دوم:
گوید، که با اخال  پهلوانی سازگار نیست. پادافرهِ این گناه، گناه، دروغ میشاهزادۀ بی

 شود.دادن نیروی جسمانی است که این نیز به کنش دوم مربوط میدستاز
کند و در پی خواهی میوری دارد، او زیادهگناه سوم هراکلس ریشه در پیشه کنش سوم:

که این زن حالیکند؛ درآید. او با زنی به نام دیانیرا )دژانیر( نزدیکی میرانی برمیشهوت
ن.ك: ) مادی( هراکلس را به همراه داردگی )شوهردار است؛ این عمل پایان زند

 .(31-69: 1749پور، نامورمطلق و عوض
دالوری بزرگ، مربوط به اقوام شمالی یا همان ژرمنی در  (Stārcātherūs) ستارکاذرو 

شود: نخست اروپا است. او نیز مانند بسیاری از دالوران خودمختار سه بزه را مرتکب می
کشد؛ که ریشه در هریاری نروژی است؛ سَروَرِ خود را میآنکه هنگامی که در خدمت ش

کنش نخست دارد. کشتن شاه با کنش شهریاری در ارتباط است. گناه دوم، فرار از میدان 
انجامد. فرار از رزم گهارد که به مرگ پادشاه میجنگ است. او پادشاه خود را تنها می

در خدمت شهریار دانمارکی  ریشه در کنش قهرمانی دارد. هنگامی که ستارکاذرو 
گیرد. این گناه ریشه در کنش سوم دارد؛ پوند، جان سرور خود را می 111است؛ در ازای 

:  1749پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )هی و طمع، نمودی از کنشِ سوم استزیاده خوا
37). 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
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 .پيشينة پژوهش9-2
اند و ان گفتهدر مورد شخصیت و خویشکاریِ گرشاسب، به قدر کفایت پژوهشگر

شناسی گرشاسب در گهار از اسطوره به حماسه و کردار»چون هایی هماند؛ مقالهنوشته
مهدخت »و « محمدرضا راشد محصل»، «نقیب نقوی»، «حمید طبسی»نوشتۀ « تاریخ

ت گرشاسب از اسطوره به حماسه و تاریخ ل شخصیّ، که به سیر تحوّ«پورخالقی چترودی
بقایای بازشناسی افسانۀ گرشاسب »( مقالۀ 131: 1784و همکاران، طبسین.ك: پردازد. )می

نیز ردپای شخصیت گرشاسب را در « بهمن سرکاراتی»نوشتۀ « های حماسی ایراندر منظومه
نوشتۀ « گناه گرشاسب»مقالۀ   .(191: 1738سرکاراتی، ن.ك: کند)متون مختلف بررسی می

باقری ن.ك: پردازد)ین قهرمان با پری میبه گناه آمیختن ا« کیادهمعصومه باقری حسن»
گانۀ وی و تطبیق آن با سه کنشِ دومزیل، ولی در مورد گناهان سه .(43: 1789،کیاده حسن

پژوهشی انجام نگرفته است. به همین سبب در این جستار به سه گناه یا سه کنش این پهلوان 
 پردازیم.یم« ژرژ دومزیل»شده توسح هئبر مبنای ساختار اساطیریِ ارا

 پژوهش .ترورت و اهميت9-3
تواند گرهی از ابهام ویژه گناهان وی، با روشی تطبیقی میپژوهش در مورد گرشاسپ، به

بین سه  ،از لحا  ساختاری و کارکردیه و تطبیق مقایسکند.  ای بازاین شخصیت اسطوره
ترید وپایی، بیگانۀ گناهان سلحشوران، در اساطیر هند و ارگناه گرشاسب و ساختار سه

 فایده نخواهد بود. بی
 
 .بحث و بررسی2

گانۀ دومزیل گانۀ گرشاسب نیز، با ساختار سهسه شود که گناهِتال  می در این بحث،
 است.جاودانگی را از دست داده ،دادهانجامانی که به دلیل گناه، گرشاسبشود. تطبیق داده
تا در رستاخیز دوباره برخیزد و  ،هان استپن زیر برفدر کابل  انسۀدر دشت پیشکالبد وی 

ن.ك: رهایی بخشد ) بکشد و جهان را از وی است، سستهگ خویش از بندضحاك را که 
بسیار وی  انِچگونگی گناه و اودربارۀ روایات به جا مانده  .(46: 1789کیاده،حسنباقری

 ها صحبت شده است.به طور کوتاه و رازآلود از آن خالصه است و
 .کنشِ نخست2-9
 کردن دین مزدیسنا:خوار داری، بزهِکنش شهریاری و دین   

سات و زیر پا توهین به مقدّشمردن دین مزدیسنا است. ، خواراز گناهان گرشاسب یکی
نهادن ساختار اجتماعی، به صورت برترین مرتبۀ آن، یعنی تحقیر اورمزد، مایۀ از دست 

گرشاسب، دینِ مزدیسنا را خوار شمرد، از  هنگامی کهشود. رفتن جاودانگی قهرمان می
تیری که بر او زدند بیهو  شد و اینک خفته مانده است. به هنگام رستاخیز، نخست مردۀ 
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آفرینش هرمز بر جای  ،بودکنند؛ چون اگر کردارهای گرشاسب نمیگرشاسب را زنده می
پردازد. ایزدان، د میهای اورمزماند. در هزارۀ هوشیدر ماه، ضحاك به بلعیدن آفریدهنمی

آورند و گرشاسب، ضحاك را است، به هو  میهو  خفتهگرشاسب را که بی
و پس من اوهرمزد ئی داذارئو سرو  و نیرییوسنگ » .(177: 1781بهار،ن.ك: )کشدمی

: 1789)زند وهومن یسن،« ئی سامان کرساسپ بجمبانینیه، اندا اورآخیزد.یزد گویم: کو تن
116). 

هش، مینوی خرد و برخی دیگر از منابع، همان گرشاسب است. سام، نامِ سام در بند
تن سام »شود. خانوادگیِ گرشاسب است و گاهی این پهلوان به این نام خوانده می

)گرشاسب( در دشت پیشانسه نزدیک کوه دماوند است... و امشاسپندان برای تن سام 
  .(31: 1781مینوی خرد، ن.ك: )« فروهر پارسایان را به نگهبانی گماشته اند 44444
جرم گناهی کره  به ولی» ،نسته استعمر جاودان دا را دارای گرشاسبش، سام یا بنده

 نرام به ،تورانی و به دست جوانی دهدمیا  را از دست جاودانگی شود،مررتکب می
 ژرف خروابی برف بره زیر خروارها در ،کابل پیشین شتدو در  گرددمی زخمی «هیننرُ»

ن.ك: .« )کنندمراقبت می فروهر 44444 تا روز رستاخیز از جسم گرشاسب .رودفرو می
 ( 43: 1789،کیاده باقری حسن

مرگ بود. بدانگاه که خوار شمرد دین مزدیسنا را، سام )گرشاسب( را گوید که بی»
به تیری که به شد، هنگامی که سام به خواب رفته بود، ترك پسری که نهین خوانده می

سوی او، به دشت پیشانسه بیفکند، بر او آن بوشاسپ بد را فرا برد. میان کوه چالی افتاده و 
 .(118: 1781)بندهش« است.او را برف بر زبر نشسته

در روایت پهلوی آمده است که آن هنگام که زردشت پیش از گشتاسپ دین را به سه 
کنند؛ آن سه نفر جمشید، فریدون و تحقیر می کند، آنها دین رانفر از بزرگان عرضه می

 گرشاسب هستند:
)دیوِ « استویهاد»اورمزد جمشید را به دین انگیخت او نیز اورمزد را تحقیر کرد که: »... 

 مرگ( به من نرسد و به سبب آن تحقیر، پس دیوان و مردمان او را بریدند؛ 
به سبب آن تحقیر، پس زرمان )دیوِ و فریدون را انگیخیت او نیز اورمزد را تحقیر کرد و 

 پیری( بر او افتاد... 
و گرشاسب را همین گونه انگیخت او نیز اورمزد را تحقیر کرد و به سبب آن تحقیر، پس 

)روایت پهلوی، « اکومن )دیوِ اندیشۀ بد( او را بر آشکارترین بلندی )دشت پیشانسه( زد.
1741 :711) 
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است که گرشاسب حتی در روز رستاخیز و پس از در روایت پهلوی و مینوی خرد آمده 
کشتن ضحاك، تمایلی به پهیرفتن دین مزدیسنا ندارد و تنها از تر ِ تیرِ تو ، است که 

 پهیرد:دین را می
و آنگاه گرشاسب با آن گرز خوب گردنده )پیش( رود و تو  پیش او ایستد و تیر در »

یعنی با گاهان یشت کن، )مراسم یسنا را دین را بستای، »کمان نهد؛ به گرشاسب گوید که: 
با گاهان انجام ده( گرز را بیفکن، چه اگر دین را نستایی و گرز را نیفکنی، پس تو را با این 

بردار تیر بشکافم. گرشاسب از بیم تیر تو  دین را بستاید و گرز را بیفکند. همۀ مردم دین
 .(713: 1741یت پهلوی،)روا« چشم باشند.به یکدیگر دوست و نیکشوند؛ نسبت 

رود و او را به دین در همین زمان تو  به نزد گرشاسب می»در مینوی خرد آمده است: 
 «پهیرد.افکند و دین را میگرز خود را به زمین می ،خواند و گرشاسب از بیم تیر تو می

کردن دین وی توسح روشن است که تحقیر اورمزد و خوار .(81: 1781)مینوی خرد،
خوارداشتِ دین و زیر پا نهادن ساختار ، با کنش شهریاری در پیوند است. گرشاسب

اجتماعی به صورت واالترین مرتبۀ آن یعنی خدا و دین او، کنش نخست نظریۀ دومزیل را 
 دهد. به خوبی پوشش می

 .کنش دوم2-2
 «:آتشِ بهرام»کنش جنگجویی یا پهلوانی، بزهِ خوار کردنِ 

که در  ؛و توان جسمی استیروی پهلوانی، جنگجویی، دلیری دومین کنش در پیوند با ن
ها شده است. های مربوط به آنپهلوانان و آیین گیریسبب شکل ،آریایی کهنِ ۀجامع

همانگونه که گفته شد گاهی کنش سلحشوری در میان هند و اروپاییان با سه بزه یا گناه در 
های مربوط به جنگاوری دارد. در روایتارتباط است؛ گناهِ دومِ پهلوان، ریشه در کارکرد 

  :بود« آتشِ بهرام»آزردن  خوانیم که یکی از گناهان ویگرشاسب می
کرد، که ای کا  در به همین دلیل او به بهشت راه نیافت. روانِ وی، پیوسته نزد زردشت شکوه می

که راهی به بهشت یابد ینماندم. پس برای اپهیرفتم و از دوزخ رها میزیستم تا دین میروزگار تو می
ها، بهشت را درخواست شمُرَد و در پادا  آنهنرهای پهلوانی و کردارهای بزرگ خود را برمی

بخشد؛ پس گرشاسب ولی آتش بهرام، که پروانۀ ورود به بهشت با اوست، گرشاسب را نمی ،کندمی
 وز زمانش فرا نرسیده است.خواهد، تا دوزخ را از دیوان، پاك کند، ولی آن هم هنزندگی دیگر می

 ( 177: 1781)بهار،
 خوانیم:در روایت پهلوی می

این فصل که: دربارۀ ارجمندی نشاندن آتش بهرام )پیروزگر(. جایی پیداست که اورمزد  .1-الف
 از زردشت پرسیدکه جهان بهتر است یا آتش بهرام؟ 

 اورمزد گفت که آتش بهرام از جهان بهتر است. .1-الف
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 زردشت پرسید چرا؟ .7-الف 
بود. بود جهان را نظم و ترتیب نمیاورمزد گفت که بدین سبب که اگر آتش بهرام نمی .9-الف

جا و زمان آتش بهرام بنشان. به گشتاسب شاهنشاه گفت که: در هرو جایی پیداست که زردشت 
 ...خویش را از آتش بهرام باز مدار

ورمزد به زردشت گفت که روان، کنش، و پیداست که آتش چنان ارجمند است که ا .1-ج
 بوی، جان، فروهرِ چه کسی را اگر ببینی، تو را بهتر پسند آید؟

 و زردشت گفت که: آنِ گرشاسب. .1-ج
 اورمزد روان گرشاسب را خواست و روان گرشاسب پدیدار شد... .7-ج

ا آتش، و اورمزد گفت که: بایست! ای روان گرشاسب، چه به چشم من زشت هستی. زیر .9-ج
 مرا خامو  کردی و مراقبت نکردی. پسر
مان )بهشت( دو مرا آن بهترین جهان و گرومرا بیامرز ای اورمزد...  :روان گرشاسب گفت .9-ج
چند  ۀاو را دندان به انداز ؛مرد اوبارید، که اسب اوبارید، بکشتمرا اژدهای شاخدار  چه من ؛ده

 ۀشاخ او به انداز ۀ چرخی بود وچشم او به انداز ؛بودد نمچهارده ۀ بازوی من بود و گو  او به انداز
 د...بو ایشاخه باالی
و اورمزد گفت که: بایست! ای روان گرشاسب، چه به چشم من زشت هستی. زیرا آتش،  .6-ج
 مرا خامو  کردی و مراقبت نکردی. پسر

کرده بود؛  پس از درخواستِ گرشاسب و یادآوریِ کارهای مهمی که وی در حق دنیا و اورمزد
 ور خواند:ای، سخت بگریستند و زردتشت اورمزد را کینهایزدانِ مینوی و ایزدان گیتی

زمانی که گرشاسب کارهای خویش را بدین آیین گفته بود، ایزدان مینوی و ایزدان  .14-ج
ای، سخت بگریستند و زردشتِ سپیتمان، بگریست و گفت که: گرچه فریفتار نیستی، نسبت گیتی
ان گرشاسب، به چشم من، فریفتار هستی. ای اورمزد چه اگر گرشاسب تنومند و جانمند به رو
 بود. بود، هیچ یک از آفریدگانِ تو را به گیتی هستی نمینمی
کاریِ گرشاسب زمانی که زردشت دوباره خامو  شده بود، آتش به پای ایستاد و گناه .71-ج

 هشت نهلم.را نسبت به خویش، گفت و گفت: من او را به ب
پس از این، زردشت، پهیرفت که چون آتش، گرشاسب را بیامرزد، پرهیز آتش را به جهانیان 

 (169: 1741بیاموزد. )روایت پهلوی،
کند. با کنش دوم دموزیل تطبیق می سب که با آتش بهرام در پیوند است،بزه گرشا

نگجویی بیشتر بررسی متون گوناگون تعلق این آتش را به کنش دوم یا پهلوانی و ج
کند. این آتش چنان با روح پهلوانی و جنگجویی آمیخته شده که آن را آتش مشخد می
ای است و با صفت جنگجو توصیف   و احترام ویژهاند. آتش دارای تقدّبهرام نامیده

ها را آتش را به نام بهرام از آن روی خوانند که همۀ آتش»شود. بنا بر گزار  بندهش: می
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« درپُشتی از بهرام و پاسبانی از سرو  است و ایشان را با هم همکاری است.در جهان، 
 خوانیم: در شرح دالوری آتش بهرام می .(41: 1781)بندهش،

آتش بهرام چنان ارجمند است زمانی که آن را به نیمه شب بیفروزند اهریمن را بزند و »
بوی نهند، از آن سوی که بوی  فرزند را بزند. زمانی که آتش بر 44444از فرزندان اهریمن 

: 1741)روایت پهلوی، «آید، آن آتش بهرام هزار دیو و دو برابر جادو و پری را بزند و...
199). 

دانستند که نه فقح در سطح ها را جنگجویانی میدهند که همۀ آتشر نشان میمتون پهلوی مت خّ
مینوی و مقابله با نیروهای شر و جهل به ای و به صورت مقابله با سرما و گرما، بلکه به صورت گیتی

« پیروزی»ترین آتش را به نماید که بزرگجنگند. از این رو طبیعی میبخش میسود آفرینشِ فزونی
شود که چرا هنگام سان به آسانی درك مییعنی به مینوی دلیری و امید اختصاص دهند و بدین

 .کردندوزی را پیشاپیش سپاه، زردشتیان حمل میدینان، اخگرهایی از آتش پیرعزیمت به نبرد با بی
 (919)همان:
-ناپهیرِ پیروزی که به صورتو تعبیری است از نیروی پیشتازِ مقاومت است خدای جنگ بهرام

های اوست او به ها، نمایندۀ یکی از تواناییکدام از این صورتیابد. هرم میهای گوناگون تجسّ
شاخ، اسب سفید با ساز و برگ زرین، شتر ردگو  زرینهایی چون تندباد، گاو نر، زصورت

-رود، گراز تیز دندانی که به یک حمله میکوبد و پیش میبارکش تیزدندانی که پای بر زمین می

می از باز است پروازی که احتماالی تجسّپرندۀ تیز سالگی،کشد، جوان زورمندی به سن آرمانی پانزده
 یابد.یر که شمشیر زرین تیغه در دست دارد تجسم میو سرانجام به صورت مردی دل [...]

 (16: 1789)آموزگار، 
اعراض  ایبینیم که آتش بهرام از آمدن به دنیای مادی و گیتیدر روایت پهلوی می

دهد و کند و گرزی به او میاو را پادشاه بهشت میبندد، کند ولی اهورا با وی پیمان میمی
)روایت « او خوشنود نیستی با این گرز به دوزخ افکن.هر کس را از »گوید: به وی می
کردن این آتش به صف روشنافزون بر آن، هنگامی که موبدان، برای  .(191: 1741پهلوی،

گیرند و آتش را در گرزها و شمشیرها را که نشانۀ ایزد بهرام است در دست می» ،شوندمی
-شمشیری و گرزی بر دیوار آن می گهارند؛ پس از آننهایت احترام در اتا  ویژۀ آن می

گرز، شمشیر، از لوازم پهلوانی و های ذکر شده ( در عبارت178: 1781)بهار،« آویزند...
 خوانیم: در مورد پهلوانی آتش بهرام می« صددربندهش»در  جنگجویی است.

یک بار  ( و به شب7( اینک آتش بهرام را که در شهری یا دهی نهاده باشند نیکو باید داشتن )1) 
کس از ( چه اندر دین پیداست که اگر آتش بهرام نبودی هیچ7باید بر افروختن و به روز دو بار )
ها کس بر کس زیادتی زیرا که خورۀ آتش بهرام است که در راه ،شهری به شهری نتوانستی شدن

ه را از نتواند کرد. )صددربندهش، در سی و نهم( چه آتش بهرام چون پاسبانی است که آن جایگا
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دارد... و آتش که در خانه باشد هزار دیو نیست شوند و دو چندان جادو و پری. بال و آفت نگاه می
 )همان: درِ هفدهم( 

 دِداستان نبر« یشتزامیاد»از دیگر نمودهایِ پهلوانیِ آتش، نبردِ وی با اژیدهاك است. در 
ین روایت اژیِ بدآیین برای است. در ا، هیوالی سه پوزۀ بدآیین آمده«اژیدهاك»آتش با 

گیر، آتش فرّ را کند. در یک نبردِ نفسایزدی با آتش مبارزه می «ِفرّ»به دست آوردن 
هیوالی سه پوزه بازگرد! که اگر آن فرِّ »گوید: دهد و خطاب به اژیدهاك مینجات می

که ؛ چوناننیافتنی را فراچنگ آوری، بر پشت تو زبانه کشم و در کامِ تو شعله افکنمدست
گونه است که این .(94، بند14)اوستا، یشت « در زمین مزدا آفریده، گام زدن نتوانی.

 ماند.کشد و فرّ ایزدی دست نیافتنی میدهاك پا پس میاژی
تازد و او را شکست کند، میآتشِ جنگجو، بارها به هیوالیی که ابرها را سترون می 
به همین سبب وی را در دعاهای زردشتی  جنگددهد. آتش در پیروی از نیک میمی
ها، خوانند. هنوز هم زردشتیان در دعاهای خود، سپندترین آتشمی« گُندآورِ نیکِ دلیر»

سالی که با دیوان تاریکی نیز خوانند که نه تنها با دیوهای خشکیعنی آتش بهرام را می
 .(47: 1784هینلز،ن.ك: )کندنبرد می

شود که ه خاستگاهی مشترك با اساطیر ایران دارد، روشن میبا نگاهی به اساطیر هند ک
در آن بستر فرهنگی نیز، آتش نمودهای قهرمانی و دالوری بسیاری در خود دارد. آگنی 

ای زرین توصیف شده است. )آتش( با لباسی سیاه و پرچمی و طیلسانی دودآلود و نیزه
کشند در حال مبارزه با آن را می هایی قرمزای که اسبآگنی دارای چهار دست، با ارابه

کند و به دشمنان های خود را تیز میدشمن است. هنگامی که به او قربانی تقدیم شود نیزه
کند. او فرزند نیرو است و نگاهدار همه چیز؛ او پشتیبان تازد، بدخواهان را هالك میمی

که خود نمودی از  بخشدناپهیر است. او به نیایشگران خود پسر میآوران و شکستجنگ
کند تا راه خود را به سوی ثروتی که ها را در جنگ یاری میجنگاوری است. وی آریایی

ماند؛ شغل او کشد، به تبر میشود باز نمایند. آگنی وقتی که زبانه میبا نیرومندی حفظ می
جنگ است؛ او با هزار شاخ توصیف شده، شاخ از لوازمات جنگاوری است. هنگام هجوم 

هایش تیز و نعرۀ او پرندگان بیم دارند. صورتش زیبا، زبانش شیرین، زلفانش مجعّد، فک از
-111: 1789ودا، ریگن.ك: )ها آهن را بجودتواند با آنهایش طالیی است که میدندان
199).   

هایی دارد که آتش را به نام بهرام چه ویژگی« ایزد بهرام»در ادامه باید دید که 
ساخته شده؛ بخش نخست به معنی حمله، « غن»و « وِرِثرَ»اژۀ بهرام از دو بخش اند: وخوانده

هجوم و پیروزی و بخش دوم به معنی کُشنده و زننده است. این واژه در تفسیر اوستا به 
مرحوم پورداوود بر این باور است که آتشِ بهرام مناسبت پیروزگری ترجمه شده است. 
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ندارد و در اینجا بهرام تنها به معنی اصلی خود به کار  ، ایزد پیروزی«بهرام»مخصوصی با 
ولی بر اسا  متن بندهش  ،(117: 1733ها،یشتن.ك:)یعنی آتش پیروزمندبرده شده، 

آتش را به نام »گوید: توان بین آتشِ بهرام و ایزد بهرام، مناسبتی قایل شد آنجا که میمی
ان، درپُشتی از بهرام و پاسبانی از سرو  ها را در جهبهرام از آن روی خوانند که همۀ آتش
افزون بر آن، هنگامی که  .(41: 1781)بندهش،« است و ایشان را با هم همکاری است.

کنند؛ گرزها و شمشیرها را که نشانۀ ایزد بهرام است در موبدان، آتش بهرام را روشن می
 ند.گهارگیرند و آتش را در نهایت احترام در اتا  ویژۀ آن میدست می

به هر حال، بهرام در ادبیات پهلوی با ستارۀ مریخ برابر شده است که خود، نمادی از 
ه اند بکنایه از برج حمل دانسته را «بهرام ۀآتشکد» های فارسیدر فررهنگجنگجویی است. 

رنگ  ،آتش .(117: 1733پورداوود،ن.ك:)اسرت )مرریخ( خانۀ بهرام ،سطۀ آن که حملاو
بسیاری از  نام. رودشمار میه ایزد بهرام ب از لوازمِت، پیروزی و... نخشو ،سرختی ،سررخ
هایی مانند تیغ، خنجر، شمشیر، نقاره، جوشن، قبضه، کمر شده؛ سالحو منسوب ه اب هاسالح
  .(913: 1793یاحقی،ن.ك:و... )

 این عیهای یک ایزد جنگجو و جنگاور است که به نودارای ترمامی ویژگی در اوسرتا ورثررغنه
شود. او یک ، ناشی از قدرت و نیرویی است که در مقابل هر حمله یا مقاومتی پیروز میشخصیت
هایش آشکار سرسخت است که قدرت و توان جنگاوری او در حمله و یور نیرویِ و  مهاجم
« فرّهمندترین»و  «نیرومندترین»، «ترین ایزدانمسلّح» ،«پیروزگر» دلیل او به عنرروان همین . بهاست

مقابل  در عرنوان مروجودی همیشه پایدار ها بهایزدان مورد ستایش قرار گرفته است. او در جنگ
-بهرام .نمایان شده است هاو کَرَپن هاهای گمراه، اهریمنان، جادوان، پریان، کَویدشمنان، انسان

بدل ره الگوی مردانگی ها بدر عصر آریایی ، کهرزمی بسیار کهن استهای بخشیکی از  ،یشت
 (99-79: 1741، نژاد)روشنیشد.

ترین و زیناوندترین این ایزد چنان مهم است که یشت چهاردهم به نام اوست. او مسلح
آورد. او ها به ارمغان میشتابد و درمان و نیرو را برای آنایزد است که به یاری مردمان می

ل تندباد، گاو نر، اسب سپید، شتر گشن، گردد؛ ایزدی است که به شکبر دیوان پیروز می
 آید.گراز، جوان، مرغ وارغنه و دیگر باشندگان درمی

آورد. اگر گوسفندی یک به هنگام نبرد سپاهی که او را بخواند پیروزی به دست می» 
رنگ را برای او قربانی کنند بر آن سرزمین دشمنی فرود نخواهد آمد. البته این عمل قربانی 

ها فرود خواهد ها بر آنران سودی ندارد، زیرا در پی این قربانی همۀ عهاببرای تبهکا
 .(38: 1781)بهار،« آمد.
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با این توضیحات، روشن شد که گناه دوم گرشاسب ریشه در کنش دوم یا کارکرد 
سلحشوری دارد. او آتش را که نمودی از پیروزگری و قهرمانی است، خوار و خامو  

 شود.ن، از ورود به بهشت منع میکند و به پادافره آمی
 .کنش سوم2-3

خواهی، حرص، طمع، شهوت وری، خواسته، باروری؛ نوع منفی آن، زیادهکنش پیشه
 .و... است

ای به نام سومین گناه که به گرشاسب نسبت داده شده، آمیختن یا پیوستن وی به پری
 پری دو بار در اوستا آمده است:باشد. نام این در کابلِ بد سایه، می (Xnāθāiti)« تیخنثئ»
را بیافرید./ که به « تیخنثئ»پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی/ پری»

زرتشت به اهریمن پاسخ داد:/ ای اهریمن »یا:   ،(661: 1781)اوستا،« پیوست گرشاسب
کوبم./ من می ی دیو آفریده را فرو«نسو»کوبم،/ من کار! / من آفرینش دیو را فرو میتباه

این نوع توصیف از این پری، در  .(867: 1781)اوستا،« کوبم.را فرو می« تیخنثئ»پریِ 
 کند. اوستا، هر چه بیشتر، اهریمنی بودن سرشتِ وی را آشکار می

های اهریمنی انگاشته شده است و بازتاب سان یکی از مظاهرِ شر، از دامهدر آیین مزدیسنا، پری ب
ادبیات زردشتی چنان است، که از پری، همیشه به زشتی سخن رفته است. در اوستا این باور در 

پریان گروهی از باشندگان پلید اهریمنی هستند، که در فریفتن پهلوانان و در زیان رساندن به دنیای 
 که از ای اهریمنی استباشنده های فارسی میانه نیز پریکوشند. در ادبیات دینی و نوشتهاهورایی می

نیروی جادو برخوردار است و نیروی تغییر شکل دارد و در تال  است تا پهلوانان را بفریبد و 
شمار های باستان، نماد زایندگی بههای اهورایی را آسیب برساند. البته پریان در زمانآفریده
کردند. یای نزدیکی مرفتند و از بهر بارور شدن و زاییدن، با ایزدان، شاهان، و یالنِ اسطورهمی

 (41: 1738)سرکاراتی،
یابد و پیوندد و در روان او راه میمی« تیخنثئ»گرشاسب یکی از یالنی هست که با پری 

شود و او را در خواب بوشاسپی، فریبد و در نتیجه، بوشاسپ دیو، بر وی چیره میاو را می
با  کامالیهای پریان ویژگیبرد. میادامه خواهد یافت فرو« ماههوشیدر »که تا پایان هزارۀ 

. به هر حال هماهنگی داردگیرد، که در کارکردِ سوم جای می ،خصلت باروری و زایندگی
نمایی، و زایندگی پریان، بر انسان و به ویژه بر پهلوانان و به دنیا خویشکاری اساطیری، جلوه

شود؛ میهای گوناگون در فرهنگ و ادبیات ایران دیده آوردن فرزند، در قالب داستان
 باشد.سام می ۀکه شیفته و دلداد ،است «افروزعالم» ای با نامنامه هم پریدر سامبرای نمونه 

کوهی پر از  رباید و به باالیرا می و سام آیداز چشمه بیرون می «افروزعالم» نامه،در سام
 حسناقریب ن.ك:)است تیپری خنثئ داستانی همتای ،افروزعالم برد.آتش می ۀشرار
نامه، دختر اسلم، فرمانروای پریان، دلدادۀ بهمن، پادشاه یا در بهمن ،(43-48: 1789،کیاده
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های پریان شود و او را به سرزمینایران است. در سمک عیار نیز پری عاشق آدمی می
آورد و خواستار ازدواج با اوست. در داستان همای و همایونِ خواجوی کرمانی، پری، می

ای است. برخی پژوهندگان با رویکرد به سرشت ایزدی پریان، و خویشکاریِ عاشق هم
  .(69: 1788آیدنلو،ن.ك:) اندبه شمار آوردهها، حتی مادر سیاو  را هم، پری باستانی آن

وری دارد. کارکرد سوم به شهوت جنسی گناه سوم گرشاسب ریشه در کنش پیشه
رده و در پی شهوت برآمده به همین دلیل خواهی کمربوط است؛ او مانند هراکلس زیاده

 محکوم به خوابی شده که تا رستاخیز ادامه دارد. 
 
 گيری.نتيجه3

در اساطیر هند و ثابتی  ارساختتوان نتیجه گرفت، با توجه به آنچه پرداخته شد، می
رغم گستردگی ها باقی مانده و بهدر این فرهنگ ،هاکه در طی قرن اروپایی وجود دارد؛

با  است.پیدا ها سالاز چنان پس همها، ردپای آن ، و اصالحات ادیان مختلف،رافیاییجغ
های و آیین موارد، ایزدان و پهلوانان و دیگر که شودروشن می« کنشسه»نظریۀ بررسی 

که  ،ندیآبه شمار می ی، بلکه بخشی از ساختارنیستند جداگانهوابسته به آنها دیگر عناصری 
« سه کنش»سه بزه گرشاسب در الگوی رد. را دا یشکاری ویژۀ خویشخوهر یک در آن 
، دین مزدیسنا و آتش «کارانهکنش بزهسه»این قهرمان طبق الگوی گیرد. دومزیل قرار می

هندی، « ایندرۀ»او را همتای  گونه آمیزد و اینمیکند و با یک پری درجنگاور را خوار می
-اندیناوی و قهرمانان دیگر هند و اروپایی قرار میاسک« ستارکاذرو »یونانی، « هراکلس»

 دهد.
گانۀ سلحشور، به دست های گناهانِ سهمهمتری که با توجه بررسی نکتۀافزون بر آن، 

آید، این است که جنگجو حتی اگر ایزد هم باشد، به خاطر سرشت خویش، دستخو  می
ن ارتکاب به بزه سرانجام به بینیم که ایها میکاری است. اما در پایان این روایتبزه

رسد، که آسایش دیگران را به همراه دارد. جنگجو با کارکردِ خود خویشکاری مهمی می
بنیم، که وظیفۀ و برای آسایش دیگران ناگزیر به ارتکاب به بزه است؛ چنانکه سرانجام می

 د. آیکس برنمیشود که از عهدۀ هیچاکی میگرشاسب، کشتن ضحّ
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Did Farrah left Purvashasb or not? 
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1. Introduction 

In the history of different races and nations, myths have varied 

functions and they have never faded; but, they have changed their way 

and function. Many researches are done on Farrah and its types, but 

none of them has studied Farrah of Zoroaster’s father, his cruelties 

against his son and transfer of Farrah from mother to Zoroaster. 

However, public opinion is that in the case of even a small mistake or 

misguidance, Farrah turns away from the person; in no text, it is noted 

that Farrah leaves Purvashasb. 

In this paper, the question is why, despite the public opinion about 

Farrah that in case of mutiny or bad deed it leaves its owner, there is 

no text about Farrah leaving Purushasb. In this research, by studying 

Farrah, its traits and functions, manners and causes of Farrah leaving 

its owner are studied. Here, Purvashasb’s Farrah, what effect it had on 

his life and why Farrah didn’t leave Purvashab are surveyed. 

Two points highlight the importance of this research. The first is the 

lack of research on Purvashasb and the fact that the concept of Farrah, 
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as one of the most basic Zoroastrian concepts, will be clearer by 

fundamental research, especially on a person such as Purvashasb, 

father of Zoroaster, who is one of the first people who owned Farrah. 

To this end, by looking at the concept of Farrah and its characteristics, 

the cases cited are analyzed with the analytical study of library 

sources. The general method of research was to analyze and compare 

the first hand and the second hand texts about the father of Zoroaster, 

Purvashasb. Based on these sources, Purvashasb’s Farrah, its 

characteristics and its maintenance with him was studied. 

 

2. Methodology 

Farrah is a cosmic and Izadi force and a brilliant aura. An Izadi light 

that has been deposited in its owner and gives him long life, triumph, 

power, wealth and good fortune. Farrah is also the shining symbol of 

the ideal king and the glowing symbol of the kingship. Farrah is 

related to celestial stars of Ahurmazda, Amashaspandan and gods and 

is associated with the concept of a life-giving force with the waters of 

the Farakhkart sea and the Hirmand River, haoma and seeds and 

semen of the living creatures. Therefore, Farrah has a fetal and 

seminal concept in which the elements of the semen of life are known. 

So, Farrah is a part of the essence and divinity that assigns humanity 

to man. The relation and correlation with the light is of great 

importance because the material and spiritual faces of Farrah are signs 

of the light and aura. In the history of Zoroaster, Farrah also appears 

with light, brightness and fire. In the story of the birth of Zoroaster, 

Farrah, has become apparent in the form of the fire that propagates 

light. This fire came from eternal brightness, and forty-five years 

before Zoroaster reached Ahuramazda, it merged with the Zoroaster’s 

mother, and Farrah was combined with fire in Zoroaster’s mother. 

Farrah appears differently at the time of leaving its owner. For 

example, it parts with Jamshid as a bird (namely vārǝγna-); it also 
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follows Ardashir in form of a ram. But, about the existence of Farrah 

in the father and mother of Zoroaster and why, despite the complicity 

of Purvashasb with demons to destroy Zoroaster, Farrah doesn’t leave 

Purvashasb. 

 

3. Discussion 

Purushasb is the father of Zoroaster and the son of the Patiritarasb 

of the family of Sepitman. He was the fourth person to squeeze haoma 

and as a reward of his good deeds, he had a son named Zoroaster. 

After marrying Dughdu, for years he wished to have a son. Athron, 

Arteshtar and Vastriush were his son. That’s why Amshaspands 

Bahman and Ordibehesht appoint Purvashasb to search haoma. 

Purvashasb travels to the Daeti River. Surprisingly, he reaches that tall 

tree. He takes haoma and takes it to Dughdu and gives it to her. 

Purvashasb grinds the haoma that contains frawahr of Zoroaster and 

mixes it with cow’s milk. Purushasb and his wife drink from this milk 

mixed with haoma. Farrah which is in the body of Dughdu, Combines 

with fouhar and body of Zoroaster and by the intercourse between 

them, the sprout of Zoroaster is conceived. At the time of his birth, 

Zoroaster laughs instead of crying; demons deceive his father that his 

son is crazy, so Purvashasb tries to kill his own son Zoroaster. Here, a 

few points are notable: First, the laughter of Zarathustra after his birth, 

the stopping of spells and the death of the magicians who had 

wounded Zoroaster during his childbirth and childhood, Zoroaster’s 

return to the wizards by his father in order to kill him and salvation of 

Zoroaster from these disasters, were all miracles to show how 

Zoroaster is great and extraordinary.  This wasn’t the only cause of the 

happiness of Purvashasb. He believed that the divine Farrah, that 

Ahuramazda had given to Zoroaster, was the guardian of Zoroaster's 

soul. It was so powerful that, in addition to the owner of Farrah, his 
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close relatives, relatives and animals were protected against various 

disasters. 

Second, although magicians erred in belief of Purvashasb in his son, 

as he himself called for the magicians to kill his son, and in order to 

compensate for the disasters that occurred in the miracles of Zoroaster 

to magicians and demons, Purvashasb gave to the magicians; but as 

Ebrahim (peace be upon him), who wanted to kill Ismael, knew that 

whatever the outcome would be, the will of God would turn it to a 

good result. Purvashasb believed that there would be no harmful event 

for his son, and the divine Farrah of Ahuramazda always guarded him. 

In this regard, the good thought of Purvashasb is superior to his deeds. 

Although he has an unpleasant attitude towards his son, his thought is 

benevolent and his deed is not in contradiction with his duties. 

Third, undoubtedly Purushasb loved his son, Zoroaster, because he 

was the source of his life and the rewards of his sufferings. Moreover, 

the life of Zoroaster was combined with the life of Purvashsab in all 

aspects. Zoroaster, who had a divine Farrah since childhood, objected 

to the unpleasant deeds of his father and made him aware. This 

controversy was not only due to the dishonest actis of Purvashasb 

against his son, but as part of the tasks of Zoroaster as the future 

prophet. 

Fourth, we know that when Zoroaster was seven years old, the wise 

and smart Barzin Koros went to Purvashasb's house and asked him to 

send Zoroaster with him as a child who deserves to be well-off and 

kept away from evil. Purvashasb did so, and Zoroaster was freed from 

the devil and magic for years. If Purvashasb really wanted his son to 

be killed, he would not have accepted the offer of keeping Zoroaster 

away from the demons and magicians. 

 

4. Conclusion 
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In conclusion, based on the findings of the research, since in the 

Avesta, there are three types of Zoroaster’s Farrah, Kiani Farrah and 

Iranian Farrah, and moreover, in the Pahlavi texts and Shahnameh 

Izadi Farrah, people's Farrah and also Iranshahr Farrah are noted, it’s 

concluded that although, apparently, Purvashasb is deceived by 

demons and intends to kill Zoroaster, but there is no point in text that 

refers to Farrah leaving him. This can mean that Purvashasb did not 

enjoy the blessings of the Farrah from the beginning, and leaving 

Farrah was for those who needed the divine legitimacy and approval, 

which is especially true for the kings. According to the ideal king 

notion, when a king was misguided, his people were also misguided. 

This is while Zoroaster’s father has no position and only by fulfilling 

his duties and good deeds has gained the merit of general Farrah; his 

wish is fulfilled and he is given a divine son. In addition, Purvashasb 

submits to heavenly test to kill his son, in order to more than before 

reveal the miracles which were sign of prophecy of Zoroaster. The 

story of Purvashasb and Zoroaster is not a story of murder and 

bloodshed, which leads to the loss of general Farrah, but it is a story of 

his sacrifice and submission, as the same is happening between 

Prophet Ibrahim and his son, Ishmaeil. 

 

Key words: Myth, Ancient Iran, Purvashasp, Zoroaster, Farrah  
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 شهید باهنر کرماندانشگاه 

 1748زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
  برنتافت؟ اي تافترب یرو پوروشسب از فرّه
 9اللهی)نويسنده مسئول(زهرا سيدخليل                                                                                                

 2دکتر محسن ابوالقاسمی                                                                       

  چکيده

ها در تاریخ اقوام و ملل گوناگون، کارکردهای متفاوت و متنوّعی دارند و تاریخ حیات آنها اسطوره
ست. در اشدهگاه رو به زوال ننهاده، بلکه از سبکی به سیا  دیگر درآمده و نوع کارکرد  متفاوتهیچ

ای به فرّه پدر زردشت، است امّا در کمتر یادداشت و مقالهشدهزمینۀ فرّه و انواع آن، مطالب زیادی نگاشته
شده، درحالی که باور عموم دارد و انتقال فرّه از مادر به زردشت نوشتههایی که پدر بر زردشت روا میظلم

تابد ولی در متون، به رد مورد نظر روی برمیبراین است که در صورت اندك لغز  و گمراهی، فر، از ف
تحلیلی و  -است. این نوشتار برآن است تا به شیوۀ توصیفیای نشدهروی برتافتن فرّه از پدر زردشت اشاره

یابد و به این پرسش پاسخ دهد که خصوص دستای به نتیجۀ قابل قبولی دراینهای کتابخانهبراسا  داده
ای نشده است؟ از آنجا که فرّه، در وی برنتافت؟ یا چرا در منابع  به آن اشارهچرا فرّه از پدر زردشت ر

ایزدی، بر اینها فرّۀ های پهلوی افزون اوستا انواع مختلفی از قبیل فرّ کیانی، فرّ ایرانی و فرّ موبدی، و در متن
تواند نشدن میت، این اشارهاسشدههمگان و... نیز آورده شهر و فرّۀشاهی، فرّۀ دین، فرّۀ ایران فرّۀ
یعنی برخورداری از  ؛بوده که به مشروعیّت و ت ییدیۀ الهیباشد، که برتافتن فرّ، برای کسانی سبببدین

دیگر، پوروشسب است؛ ازسویداشتندکه مخصوص پادشاهان بودهموهبت فرّۀ ایزدی و فرّۀ کیانی نیاز
هوم، فرزندی شایسته چون آسای ن و با نیروی معجزهسبب خویشکاری و با برخورداری از فرّۀ همگابه

خواهدبود، بظاهر در راه فرزند ، نگاهبان وییابد. پوروشسب با علم براینکه فرّۀ ایزدیِ زرتشت می
 زرتشت آشکارشود.دارد تا بیش از پیش، نشانِ معجزات پیامبری برمیفرزند  قدمنابودی
 .فرّه زرتشت، پوروشسب، ان،باست رانیا اسطوره،: یديکل یهاواژه

                                                           

 13/17/1748 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                              13/16/1743:مقاله دریافت تاریخ 

 sarakhalilollahi@gmail.com                                   :        هنشانی پست الکترونیک نویسند
 ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،يتحق و علوم واحد ران،يا یباستان یزبانها و هنگفر یدکتر یدانشجو .9
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  مقدّمه. 9

های طبیعتند. روایتهستند که رابح بین طبیعت و ماورای های نمادینیها روایتاسطوره
توانیم شان را تشکیل داده و ما نمیای از ابهام و راز محور اصلینمادینی که همواره هاله

ای خارج آنها را از حالت اسطوره کارکنیم، چراکه با اینزمان و مکان تعیین ،برای اساطیر
ذاتشان رموزی را با ما  ها همواره در کُنهایم. باوجوداین، اسطورهکردهو به تاریخ بدل

از مفاهیم  ایگهارند که توجّه و ت مّل موشکافانه در عمق آنها، رهاوردهای تازهمی میاندر
الهی بوده که همچنان نگر مشروعیتایزدی بیابرای نمونه اسطورۀ فرّه گشاید؛به روی ما می

: 1749زاده، دهد اما با بازپرداختی اسالمی )قلیمیدر دورۀاسالمی نیز به حیات خود ادامه
111.) 
 متفاوت و کارکردهایهایهای گوناگون نقشها در جایگاهکه اسطورهاستاین درحالی 
اع و بروز آن در متون ، انوها و مقاالت بسیاری در خصوص فرّدارند. کتابعیمتنوّ

برتافتن جستاربود، رویپژوهش ایناست اما سؤالی که دغدغۀ نگارندۀشدهگوناگون نگاشته
های بسیاری از فرّ و انواع آن مطرح است، ها نمونهاین فرّ، از صاحبان آن بود. در اسطوره

ودندارد، دقیقی از حیات و سرنوشت او وجهایی که مت سفانه تاریخاما یکی از نمونه
جاست که با سعایت است. اطاّلعات ما از پدر زردشت تا بدانپُوروشسب پدر زردشت

 .خوردبار قصد نابودی زردشت را کرد و هربارهم شکستدیوان و فریب بدخویان چندین
 لهئشرح و بيان مس .9-9

آن از  برتافتن، با بررسی فرّ، ویژگیها و کارکرد آن به چگونگی و چرایی رویجستار این
است، ای بودههبریم که پوروشسب دارای چه نوع فرّجا پی میپردازد. در اینصاحبانش می
در زندگی وی داشت و چگونه بود که فرّ از پوروشسب روی  هایینشانهاین فرّ چه 

 برنتافت.
که  گونه استبدینکه هرچند باورعموم دربارۀ فرّ،  پرسش اصلی پژوهش این است

گرداند چرا دربارۀ برمیناپسند، فرّ از صاحبش رویانجام فعل درصورت سرکشی و
براسا  همین پرسش  گاننگارند ؟میان نیستشت صحبتی بهتبرتافتن فرّ، از پدر زرروی

د به چرایی معقول و نالی متون گهاشته تا بتوانوجو در البهمبنای تحقیق خود را به جست
 یابند.منطقی دست

 پژوهش پيشينة .9-2
تحریرر درآمرده، امّرا    ها و مقاالت بسیاری دربارۀ اسرطوره، فررّ و انرواع آن بره رشرتۀ     ابکت

بررسی وجود فرّ در پدر زردشت و اینکه چرا برا توّجره بره فریبکراری و     تاکنون ت لیفی که به
تابرد، نپرداختره و ایرن پرژوهش     کند، فررّ از او روی برنمری  ظلمی که او در حقّ فرزند  می

ترین اثرر زردشرت و   که مهم اوستااست. عالوه بر پرداختهر به چنین موضوعیبابرای نخستین
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باسرتان  هایی که در زمینرۀ اسرطوره و ایرران   ترین منبع دربارۀ زردشت است، کتابقطعای موثّق
بسریاری برخوردارنرد. پرورداوود    دوم از اهمّیرت انرد، همره بره عنروان منرابع دسرت      شدهنوشته

   -تنهرا یشرت مخرتدّ فررّه     -ضمن ترجمرۀ کامرل زامیادیشرت    ،جلددوم هایشت( در 1733)
اسرت و بره تجزیره و تحلیرل کامرل ایرن واژه،       کررده طرور کامرل بیران   نظری فررّه را بره  مبانی

، به باستانایرانپادشاهیایزدی در آیینفرّۀ( در کتاب 1789ابوالعالءسودآور ) .استپرداخته
ادبری  ها و متونز قبیل قوچ و شمسه در میان کتیبهبررسی سیر تحوّل نمادهای گوناگون فرّ، ا

اسرت، امرا   توجره است. پژوهش سودآور از جهت گردآوری شواهدتاریخی، شرایان پرداخته
  علمی است.ونظری خاصّفاقد مبنای
ایرزدی را تبیرین   فررّۀ ، تحروّل  ساسرانیان سیاسری ایدئولوژی( در کتاب 1117شایگان )رحیم
در  نویسرنده نظیر است، امرا  رغم اینکه در نوع خود خاصّ و بیلیاست. این پژوهش عنموده

سرزایی  باستان، اهمیّرت ب نگری ایرانفرهنگی و اجتماعی فرّه در جهان آن، برای مفهوم عمیق
 است. نشدهقائل
از مجموعرۀ مقراالت   « فرّه این نیروی جادویی و آسرمانی »( در مقالۀ 1783آموزگار )ه ژال 

ایرن مقالره در نروع خرود      ؛اسرت بندی کامل فررّه، پرداختره  به مقوله ورهزبان، فرهنگ و اسط
شناسری،  لحا  مفهوم، ریشره ه، بهفرّدرخصوص هادیدگاهشک حاوی تمام نظیراست و بیبی

 است.  فرّه انواع و اقسام و تجلیّات
از کتراب  « عناصرری از یرک قصره سرغدیِ مرانوی     »ای با عنوان ( در مقاله1781زرشنا  )

ضرمن ارائره و توضریحات کامرل پیرامرون مفهروم        شررقی ایرانی میانۀرهایی در زبانهایجستا
هرای  ه،گزارشی نیز از جنبهشناسی و انواع فرّلغوی و اصطالحی فرّه در اوستا و سغدی، ریشه

اسرت. پروفسروربیلی   نمروده های شاهان کوشانی ارائره ه بر سکهتصویری و  نوشتاری واژۀ فرّ
درآورده که با استفاده از منابع اوسرتا و پهلروی،   نگار ، به«هفرّ»خصوص ای مفصّل درمقاله

تحلیرل واژۀ فررّه، در اوسرتا و خرارج از کترب اوسرتا،       ومانند دینکررد و بندهشرن، بره تجزیره    
 Zoroastrian Problems in the Ninth Century Booksپرداخته و در کتابی برا عنروان   

(Bailey, 1971)  طلروع و غرروب   عنروان  ( با کترابی تحرت  1788ست. زنر )ابه چاپ رسیده
رونرد کره   میشرمار ، از جملره مستشررقانی بره   «هفررّ »( برا مقالرۀ   1441و نیرولی )  گریزرتشتی
انرد. انتقراد بره ایرن     دادهفررّه، انجرام   ای دربرارۀ خاسرتگاه و خویشرکاری   های ارزندهپژوهش
بره   (positiositi)پوزیتیوسریتی   شناسانه، بیشرتر معطروف بره تحمیرل بیرنش     شر هایپژوهش

 است.باستان بودهتاریخ ایران
 پژوهشو اهميّت ترورت  .9-3

کنند: نخست جای خالی پژوهشی منسجم ت این پژوهش را برجسته میدو موضوع اهمیّ
ترین مفاهیم عنوان یکی از اساسیکه مفهوم فرّ که بهپوروشسب و دوم این فرّۀو مختد 
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بود، با همزمان در دین و سیاست آن روزگار ریشه دوانده زرتشتی باوری است که
ویژه در فردی چون پوروشسب که از نخستین دارندگان فرّ و نیز پدر بنیادین بههای بررسی

 تر خواهد شد.پیامبر این دین بود، روشن

 . روش پژوهش9-4
ای کتابخانهمنابع  و های آن، به رو  تحلیلینگارنده با نگاه به مفهوم فرّه و ویژگی

است. رو  کلی پژوهش تحلیل و مقایسۀ منابع دست اول و را بررسی کردهمفهوم یادشده 
 فرّۀاند. با تکیه بر این منابع، پوروشسب، پدر زرتشت، پرداخته فرّۀدست دومی بود که به 

 شد. پوروشسب، چگونگی آن و به ویژه ماندگاری آن نزد پوروشسب بررسی
 
 بحث و بررسی.2

های با نور از نکات قابل ت مل است، زیرا چهره (arǝnahvx-) باط و همبستگی فرّهارت 
ای از مهر را با هاله آورد.  ایزدمی ذهن مادی و معنوی فرّه، بیش از همه نور و هالۀ نور را به

مانان های فراوانی دربارۀ قهردانند. افسانهمی ای از فرّهکنند و آن هاله را نشانهمینور مجسّم
تابد. درکارنامۀ اردشیربابکان زایش، نوری از آنان برمین هست که در زما یا مادرانشان

بیند که نوری از در خواب می ،دی داردکیانی و مؤبّفرّۀاست که بابک، ساسان را که آمده
ای از نور که در تصاویر ایزدان و برخی از فرمانروایان بر دور سر تابد. هالهسر  برمی

از است و اسا  هالۀ نور بر دور سرمقدّسان، در بیشتر ادیان نیز ناشیند نمادی از فرّهدار
 (. 799: 1783است )آموزگار، مقولهاین

کند. در داستان تولّد میظهور زردشت نیز فرّ با نور و روشنایی و آتش، در سرگهشت
. این آتش از روشنی استپاشد، ظاهرشدهشکل آتشی که به اطراف نورمیزرتشت، فرّه، به

 پرسگی اورمزد برسد، بهوپنج سال پیش از آنکه زرتشت به همآغاز فرودآمده و چهلبی
که در پیش مادر زرتشت بوده، آمیخته و فرّه از آن آتش در مادر زرتشت آتشی
ا  با اورمزد، در بامداد روز پانزدهم سخنی(. در هم199: 1781است )زرشنا ، آمیخته

 «دایتی»کنار رود بههوم زرتشت برای فشردن ،بهاری روز از گاهنبارآخریناردیبهشت، 
(dāityā) رفت و چون از آب بیرون برآمد و جامه پوشید، رفت، زرتشت درون آب

بود که هیچ ای از ابریشم پوشیدهپیکر مرد زیبای روشنی دید که جامهامشاسپند را بهبهمن
کیستی و آرزوی تو چیست؟ ». از زرتشت پرسید بود ، زیرا خود روشنیبُرشی در آن نبود
شوم. بهمن به  سپیتمانم و آرزویم این است که از خواست ایزدان آگاه پاسخ داد زرتشت

وچهارقدمی امشاسپندان چون زرتشت به بیست. «انجمن مینوان باالروزرتشت فرمان داد به
)آموزگار و تفضلی، بر زمین ندیدخویش را بزرگ امشاسپندان، سایۀ سبب روشنیِرسید به
 (. 1766ل، ؛ ن. ك: راشد محص176ّ: 1786
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شوند نگهداری می (-kąsaoya)کیانسه های او که در دریایپس از مرگِ زرتشت، نطفه
چون ها، هماند. این فرّهشده زرتشت را باردارکنند، به فرّه تشبیه تا مادران سه موعودآیندۀ

آیدکه باال چنین برمی از مطالب (.799: 1783خشند )آموزگار، دردریا می چراغ در بُن
 است. آن، نور بودههای تجلیّاتفرّ و یکی از نشانهاسا ِ
 فرّه .2-9

است ایزدی و است. فروغیای سوزان و درخشان، نیرویی کیهانی و ایزدی و هاله1فرّه
قدرت و دارایی و اقبال را است الهی که برای صاحبش زندگی طوالنی، موفقیّت، ایودیعه

و نشان  (Idealking)آرمانی آورد. فرّه همچنین نماد مشروعیّت الهوتی شاههمراه میبه
ستارگان و  فرّه با .(Baily,1971:29-31;Gnoli,1999)است شهریاری فروزان
شِ بخفلکی، اهورامزدا، امشاسپندان و ایزدان، ارتباط دارد و به مفهوم نیروی حیاتروشنان

و هوم و تخمۀ  (Haētumant)های دریای فراخکرت و رودخانۀ هیرمند خلّا  نیز با آب
ای و جنینی دارد که ه و نطفهاست. بنابراین مفهومی به معنای حالت بالقوّموجودات مرتبح

حیات، یعنی  آتشین و تخم در آن عناصر مایع (Duchesne Guillemin)گیمن دوشن
-اند، بازشناختهبوده بتدایی را که در یونان و روم و هند نیز رایجعناصری از فیزیولوژی ا

شخصی )خویشکاری( را  است که وظیفۀ انسانی و الهی است. بنابراین فرّه، جزئی از ماهیّت
 (.113-116: 1741، )نیولی، انواری و رضیکندمیبه انسان محوّل

تا او را درانجام اعمالی که با وظیفه و است، شدهامانت گهاشته فرّه در وجود هرانسانی به 
ها روی کند، نیکبختی از آنکند و چون فرّه، آنان را تركآدمی مطابقت دارد، یاری حرفۀ
خود را دارند. اگر مخصوص به فرّۀها، زرتشت و... ، تابد. فرمانروایان، موبدان، آریاییبرمی

 ،1733)پورداوود،  یابدمیانش برتریدل هرشخصی بتابد، از همگنایزدی بهفرّ، این فروغ
  (.71: 1ج

است که جایگاه خود را زند و آن زمانیدر شرایطی فرّه، از همراهی دارندۀ خود سربازمی
کیانی از فرّۀگونه که گریزد؛ همانخودمیصورت، از صاحبیابد و در آننمیمناسب

، بسترِ فرّ، (u.kašavōur-) 1(. دریای فراخکرت969، 1783جمشید گریخت )آموزگار 
 (.911: 1ج1733است )پورداوود، شده شمرده
ها، این کرده، همواره مورد ستایش و احترام است. براسا  یشترا خلقای که اهورامزدا آنفرّه»

 و گستررسد و در نعمت روزگارگهراند. آسایش پادشاهیفرّ بر هرکه بتابد، به یُمن و برکت آن به
 برای خداوند سوی از شده،آراسته روحانی و نفسانیکماالت  به آن یروین از و شود دادگر

 خواه باشد، اَزلی ت ییدبه آنکه مُؤیّد...  رسد، پیغمبری مقامبه و گردد برانگیخته رهنمایی مردمان
 (همان) «.فرّباشددارای هنرپیشه، و نیرومند خواه و پارسا خواه و پادشاه
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شود می بندگان عطااست که فرّ، از جانب پروردگار بهبگفته ت ییدی براین مطلاین 
عنوان فروغی یشت، از فرّ بهیشت/خُورنه(.در زامیادیشت/کیان719: 1ج ،1733)پورداوود، 

 را فرّه نظریمبانی که اثری تریناست. مهمشدهبردهنیرومند که آفریدۀ اهورامزداست نام
 آن، نوزدهم بخش که هاستیشت باستان؛ دورۀ گونۀنیایش اثر کرده،بیان کامل طوربه

 محرومان از و دستیابینحوۀ ،هااثر و فواید برای پادشاهی، آن وجود لزوم فرّ، تعریف دربارۀ
 زند دینکرد، پهلوی، بابکان، روایت اردشیر پهلوی همچون کارنامۀ دیگر آثار. است فرّ

 دارند. اشاراتی فرّ، مورد در دامهرک نیز... و زریران یادگار خرد، مینوی یسن،بهمن
زرتشت جنبه و فرّۀ است. کیانی، یادشده فرّۀایرانی و فرّۀ زرتشت، فرّۀ در اوستا تنها از سه 

آید که میشمارآریایی یا ایرانی وجهۀ ملّی فرّه بهفرّۀ ا صبغۀ تمامای دینی و الهوتی دارد، امّ
ری آنان از مواهبی مانند چهارپایان، گله، رمه، ایرانیان بوده و سبب برخوردا خاصِّ عموم

(. 166، 194: 1768؛ راشد، 114: 1741شود )ن.ك: بهار، ثروت، شکوه، خرد و دولت می
را به دست است که هرکس آنالهی و خدادادیاست، فروغفرّکیانی نیز همان فرّشاهی

 در اوستا، در (.4: 1749رسد )احمدوند، میشاهیآورد، به تقدّ  معنوی و شکوه
 تا فرّباشد جویایِ باید «هرآدمی»دهد که هشدارمی زردشت به اهورامزدا زامیادیشت،
 و نیست به خصوصی افرادِ خاصِ فرّ، دیگر، عبارتیبه. شودنصیبش پیروزی و بهروزی

 (.9:  1787)سودآور، برخوردارشود آن از تواندمی کسهمه
 موبدی و پيامبری . فرّة2-9-9

است. اهورامزدا در بندهشن مردان است. این فرّه در آنان نماد داناییه، ویژۀ دیناین فرّ 
است و نمود  است. این فرّه برای دیگران ناگرفتنییا موبد خوانده(āθrvan)خود را آثرون 

پایان از جایگاه های بیپیامبریِ او از روشنیفرّۀ کند. میبارز آن در وجود زردشت جلوه
 آید، از خورشید به ماه، از ماه به ستارگان و از ستارگان به آتشمی به خورشید اهورامزدا

که مادر و پدر (frāhῑm-ruwān)« رُوانفِراهیم»و  (zōiš)« زوئیش»رسد که در خانۀ می
آتش، در لحظۀ تولّد، وارد بدن  پیامبری زرتشت از اینفرّۀ است. هستند، روشن زردشت
بخشد. این نور تا زمان زایش زردشت با می ی خاصّی بدوشود و درخشندگمی دوغدو

بود. این فرّه، زردشت را در است و پس از زایش زردشت همراه با او خواهددوغدو همراه
است که دیوان،  هدلیل وجود این فرّبرابر اهریمن و دشمنان نگاهبانی خواهدکرد، به

 (. 799: 1783دین او شوند )آموزگار ، شوند او را نابودکنند و یا مانع گستر  نمیقموفّ
 قهرمانی يا پهلوانی )کيانی(  . فر2-9-2ّ

 پیشدادیهوشنگ نصیبرسد، سپس مینخست به َفرواك فرزند سیامک  این فر،
کند. این فرّه کشور شهریاریتواند بر هفتمی است که هوشنگ شود. با نیروی این فرّهمی

است که جمشید پس از ن به جمشید. این درحالیرسد و پس از آسپس به تهمورث می
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هرچند در پناه این فرّه، دوران فرمانروایی او سراسر نعمت  ،شده سال فرمانروایی، غرّه 311
ه در گرداند. بنابراین فرّبرمیگوید، فرّه از او رویمی کهسبب دروغیاست اما به و فراوانی

آید و چون فرّه از جمشید رواز درمیصورت مرغی به پبخش به نوبت و در سه سه
 را ازدست ضحّاك نجاتگیرد ولی آتش آنرا میآن(-aži.dahāka)گریزد، ضحّاك می
قباد رسد، از کیگریزد. فرّه که به کیانیان میکاوو  نیز میدهد. همچنین فرّه از کیمی

د که باآن رسشود. این فرّه به سیاو  میمیکاوو  جایگزینشود و در کیآغازمی
شود و سرانجام ناپهیرمیرسد که شکستسپس به کیخسرو می ؛دِژ را بناکندتواند کَنگمی

رسانند که دین زردشت در پناه او اوج را به گشتاسب میبه امشاسپندان که آن
پیروز و دیگر یاران، جای  (saošyant)خواهدگرفت و در پایان فرّه در وجود سوشیانت 

 (. 761-791: 1783سازند )آموزگار،  نو را نگام خود جهانهخواهدگرفت که به
است، باشد، بلکه ضرورتای، واجد خصلتی عام تواند انحصاریتنها نمیعام، نهفرّه در معنای

کیانی چیزی  اما فرّۀ ،شود زیرا باید بر کارکرد خاصّ هر طبقه  و ش ن اجتماعی منطبق
ایزدی، سرشتی فرّۀکیانی یا فرّۀرو  باشد، از این آن مندی ازهرکسی را یارای بهرهنیست که 

 (. 118-189: 1741موروثی دارد، نه اکتسابی )مقیمی زنجانی، 
 ايرانی . فرّة2-9-3

شود که می کسی ایران، نصیبیا شکوه و جالل سلطنت آریایی یا فرّایرانی  فرّۀ
 .(117: 1، ج1733باشد )پورداوود،   کرداردوست و درستراستی

 و نوراست مادۀ از مردمی، چه باشد شاهانه چه ایرانی، چه باشد کیانی چه ،فرّ جوهر پس
 و روحانی نیروی پهیر  قابلیّت باید نفس امّا دارد، ضعف و شدّت مختلف افراد در تنها

 مخلوقات که است محپ نور سراسر جوهری ایزدی،نیروی این. کند پیدا را فرّهنورانی
 و شماربی مخلوقات آن از طریق اهورامزدا و استوجودآوردهبه خود مبدأ در را اورمزد
 هم دهر پایان تا و استکردهخلق را تابناك حیات از سرشار و انگیزباعجا و زیبا و نیک

 ( 148:  1739 )پورنامداریان، .درکاراست
خرد یا عقرل   واژه با واژۀدهندۀ ارتباط این است که نشانهماندتفسیر دیگری از فرّه، باقی  
و  GDH))دارنرد، هرزوار  فررّه،    های پهلوی که امالیری برس نامشرخد   باشد. در نوشتهمی

جرا اشرتباهات عظیمری در قرائرت     اند و از اینصورت درآمدهیکهر دو به( NSMN)روان 
 ه، مسرئول است و از آن جمله این که فرّمتن و دریافت مسائل مورد بحث زرتشتی پدیدآمده

اسرت کره بایرد    که این رواناست، درحالیشدۀ اصلی به انسانخویشکاری یا وظایف محوّل
بررای   -هفررّ  و نره  -و اصروالی روان  اسرت خویشکاری بورزد و در برابرر اعمرال خرود مسرئول    

وری از فررّه، فقرح پرس از ورزیردن خویشرکاری      است و بهرهشدهکردن آفریدهخویشکاری
هرای  است. بر اثر اشتباهاتی کره در ترجمره و دریافرت مرتن     انشود که  وظیفۀ روحاصل می
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است کره درآغراز، برا ترنِ انسران      وجودآمدههاست، این اعتقاد بیافتهزرتشتی در این زمینه راه
توانرد  شرود. انسران مری   نمری آفریرده  برا انسران   فرّه نیست.که چنیندرحالی ،شدای آفریدهفرّه

اسرت آن را از دسرت    آورد. ممکندستهه را بی اگر کسی فرّباشد یا نباشد و حت هدارای فرّ
دادن یا نردادن وظرایف   است که بر اثر انجامشدهکه با هر انسان روانی آفریدهبدهد، درحالی

اسرت   رود و ایرن روان به بهشت یا دوزخ می  -خویشکاری  –عمومی و خصوصی خویش 
هرای  کنرد. از نوشرته  ه میفرّسعادت و بیبیکه در این جهان انسان را سعادتمند و فرهمند یا 

اسرت. سرپس،   معنایی برابر یافتره « بخت»آید که فرّه، بعدها در دوران ساسانی با پهلوی برمی
 (.  196 :1786 ،ه نیز مفهومی طبقاتی یافت )بهارشد، فرّکه جامعه طبقاتیهنگامی

 –ایرران و مترون پهلروی    براسا  مطالب فو ، ما با انواع گوناگون فرّه در فرهنرگ کهرن  
 فرّۀ .7 شاهی کیانی یا فرّ فرّ .1ایزدی  .فرّۀ1روهستیم: روبه ،ذکرشده در اوستا فرّۀجدا از سه 
-791 ،1783)آموزگرار،   ...و همگران  فررّۀ  .9برری  موبدی و پیرام فرّۀ .9ایرانی فرّۀآریایی یا 

 همگران اشراره   فررّۀ هرا بره   ت فضرا، تن دلیرل وسرعت مطلرب و محردودیّ    میان، بره از این (.799
 آیین کشرت است، کشاورزی که بهه، مترادف خویشکاریهای پهلوی؛ فرّنماییم: در متنمی
نگارد، همه دارای فرّه هستند و اگر خویشرکاری خرویش   می ای که درستکند، نگارندهمی
هرا،  . شرهرها، ده کنرد میتركآنان را تابد و نیکبختی میه از آنان رویجای نیاورند، فرّرا به
 (. 799و  799: 1783)آموزگار، خود را دارندمخصوص به فرّۀها نیز ها و درختخانه

 است گویا و روشناجتماعی که فرّه، درصدد اشاعه و ترویج آن در میان طبقاتپیامی
است و شاه نمایندۀ وگیتی الهی و حلقۀ اتّصال مینو درخشانی از انوار است. فرّه، شعاع

رود. فرّه در این نظم عمودی، منطق شمارمیزمینی به امزدا، کارگزار اشه و نگهبانِ نظماهور
بخشید و حفظ تمایز میان طبقات می کرد و مشروعیّتمی مُتصلّب طبقاتی را ترویج

شد و حفظ پاکی و خلوص طبقات می اجتماعی شرط ضروری حفظ نظم و ثبات تلقّی
الهیاتی و شان براسا  فرّه، تبییناجتماعی و طبقاتیجایگاهداشتن مردم در فرودست و نگه

کشور را به دادگری شاه و  نعمت و آبادانی های مردمی، فراخیشد. تودهمی مههبی توجیه
؛ ن .ك: 111 -111: 1791دادند )مجتبایی، بالیای طبیعی را به بیدادگری شاه نسبت می

 (.16 -19: 1749احمدوند و دیگران، 
انواع فرّه، ذکرشد،   ین شرح مختصر و اجمالی دربارۀ چیستی فرّه و کلیّاتی که دربارۀبا ا

 پردازیم. به ادامۀ بحث می

 .  پوروشسب 2-2
از خاندان  (patiritarasp)پدر زرتشت و فرزند پتیریترسب ((Purušasp« پوروشسب»  

نیک، صاحب    این عملبود که هوم را فشرد و به پادا است. او چهارمین کسی سپیتمان
 (airyan.wῑǰ)در ایرانویج  (drājah)گشت. او بر ساحل رود داراجه پسری چون زرتشت
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ها در آرزوی پسری بود که آثرون، او سال (duγdu)داشت. پس از ازدواج با دُغدو  خانه
 ،همین جهت بهمن و اردیبهشت امشاسپندباشد. به (-vāstrya) ارتشتار و واستریو 

سوی رود برود. پوروشسب به (-haoma)دنبال ساقۀ هوم دارند که بهسب را وامیپوروش
گیرد و به نزد یابد. هوم را برمیای به آن درخت بلند دست میرود. با معجزهدائیتی می
سپارد. پوروشسب ساقۀ هومی را که فروهر زردشت در آن است او می آورد و بهدوغدو می

آمیزد. او و دوغدو از این شیر آمیخته با هوم با وجود مخالفت می ساید و با آن شیر گاومی
شود و تن زردشت یکی می نوشند. فرّه، که در تن دوغدوست؛ با فروهر و جوهردیوان می
جای گریه، شود. زردشت در هنگام والدت بهمیآغوشی آن دو، نطفۀ زردشت بستهاز هم
که طوریدارد، بهتباهی خُل و از درونفریبند که پسرخندد و دیوان پدر را میمی

-کند تا کودك خود یعنی زردشت را ازبینمیبار تال اغوای دیوان چندین پوروشسب به

به سرگهشتی که دردست داریم، فرّه، در تن همسر باتوجه (.196: 1783زاده، )قلیببرد
دشت را از طریق مادرِ زرفرّۀآفریدگار »یابد. پوروشسب است و از او به زردشت انتقال می

و به « گیتی»به « مینو»رسید و آن فره از مادر به زردشت منتقل کرد. چون از اورمزد فرمان
 (. 94: 1786)آموزگار، « سوی مادرِ مادر زردشت آمد

دارند، اما سرانجام هایی که دیوان علیه مادرِ مادر زردشت روامیباوجود همۀ کارشکنی
 آفریدگار گوهر»بنابراین  ؛(61رسد )همان: ر و مادر زردشت میفروهر از طریق هوم به پد

طریق آب و گیاه به تن پدر و مادر  منتقل کرد و هنگامی که فرمان  زردشت را از تن
ار کسان تن زردشت به تنِ پدر و مادر  رسید و معجزۀ بزرگی بر بسی داد، آن گوهر

شیرۀ هوم نوشیده و طبیعتای باید  چند خود پوروشسب هم از آن(. هر63)همان: « آشکارشد
گشت، اما بنابر دالیلی چون موروثی بودن فرّه، یعنی انتقال آن از می مند، بهرهاز آن فرّه

طریق مادر به زرتشت و نیز عدمِ بُروز تجلیّات ظاهری فرّه، چون نور در پوروشسب و 
-بودهبهرهایزدی بی فرّۀتوان گفت که وی از ابتدا از موهبت نداشتن پوروشسب، میمنصب

 است. 
وری از فرّه، فقح پس از ورزیدن بهره»این جمله که  بر نگارندگان این پژوهش،  با تکیه

همگان که در فرّۀ شده از مفهوم ارائه و نیز بنابر توصیف« شودخویشکاری حاصل می
ت و درپی اسبوده همگانفرّۀ گردید، معتقدندکه پوروشسب دارای قسمت قبلی بدان اشاره

هوم و به پادا  آن عمل، صاحب فرزندی  انجام خویشکاری یعنی تقدیس و فشردن گیاه
است. اما اینکه چرا باوجود خبث و بدطینتی که در حقّ فرزند  روا گردیدهچون زرتشت

 سؤال گردد، هنوز جاینمی (duš-farrah) فرّهتابد و دو برنمیدارد، فرّه از او رویمی
 است. 
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 زردشت . زندگی2-3
« سپیتامه»یا « سپیتمه»های بازمانده از آن دوران، نام خاندان زردشت براسا  نوشته

(spῑtamān)، نام پدر  پوروشسپ و نام مادر  دوغدو و نام پدربزرگش هیچتسپه 

(Hičataspa) آنکه ازوپنج سال پیشچهل (.17: 1731)آموزگار و تفضلی؛ استبوده
مادر زرتشت را؛ که دوغدو  (،Frǝnῑ)که فرینی رسد، هنگامی مزدسخنی اورزرتشت به هم

های شب در اطراف همۀ گهرگاهشکل آتش، سه زرتشت بهفرّۀ  .دنیاآوردنامیدند، بهمی
شد اهریمن، سپاهبدانی را برای نابودی وی زاده بود. بعدها هنگامی که زرتشت خانه پیدا

صورت بود که درهنگام زایش او به اساسای برعهدۀ فرّهایزدان،  برگزید، عمل مقابله از سوی
تافت، دیوان، راهی برای دور میآتش آشکار شد و چون پرتو و فروغ آن تا جاهای

 (.    119: 1786  نیافتند )آموزگار، تفضلی؛ انابودی
بیند بود، شبی دوغدو درخواب میروزهوبیستماهمادر، پنج که زرتشت در شکمهنگامی

سیاه و تیره، خانۀ او را فراگرفته و از آن ابر، دَدان باریدند و یکی از آنان، شکم او  ابری که
آمد و به مادر خود گفت: سخنولی زرتشت به ،کشید تا بدردرا درید و زرتشت را بیرون

آسمان جمشیدوار روانه در همان لحظه، جوانی از میان بلندای« نتر  که مرا ایزد یاوراست»
ه شاخی در دستش بود، آن جوان زرتشت را بغل گرفت و دوباره در شکم مادر نهاد شد، ک

باشد و به  دار اوست. او پیامبرچیز متر  که دادار گیتی نگهاز هیچ»و به دوغدو گفت: 
شد. اخترشناسان تعبیرخواب  را گفت و ناپدید جوان این« دادوعدلش، جهان یکسره بنازد

آورد )یعنی زرتشت است که پیامبری ایزدیفرّۀ روشن،  شاخِآن  :کردنددوغدو را چنین
پیامبر خواهدشد(. دوغدو راز خوابش را به پوروشسپ گفت و این مژده را به او داد. چون 

 مرد هنگام زادن خندید. این نخستین معجزۀ زرتشتآن فرّخ»رسید  زرتشتهنگام زایش 
چون هر  ؛اوست ایزدیفرّۀ فت این دل گ شد و در بود و از خندۀ او پدر در شگفت

جادوگران آن گرید. پوروشسب نام او را زرتشت نهاد و همۀفرزندی در هنگام تولّد می
(. بنابراین روایت، 166: 1786)آموزگار، تفضلی؛ « را آفتی برای خود دانستندروزگار، این

 است. مرد و رسالتش بودهشدن زرتشتِ فرّخپوروشسب از پیش در جریان زاده
 . روی برتافتن فر2-4ّ

کرده، در شکل نور و روشنایی ظهور و بروز میگونه که فرّ در زمان مجال و بُروز بههمان
شکل  به جمشید از فرّه نمونهبرای ؛استآمدهمختلفی درمی نیز به مظاهر برتافتنروی هنگام
( کوهی)میشِ غُرمی شکل در یا شود ونام دارد، رهامی (-vārǝγna)وارِغَن  که مرغ مرغی
پیوست. اما، دربارۀ وجود فرّه در پدر و  ویبه سرانجام تا بود روان اردشیربابکان پی در

مادر زردشت و اینکه چرا با وجود همکاری پدر با دیوان برای نابودی زردشت، این فرّه از 
 :کردتوان به نکات دیگری اشارهپدر نگریخته، می
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هنگام تولّدیافتن، از کارافتادن و مرگِ جادوگرانی که به اینکه خندیدن زرتشت نخست
کردن زرتشت به تاختند، تسلیماو می قصد نابودی بر در هنگام تولّد و کودکی زرتشت به

آمدن زرتشت از این بالیا، همگی جادوگران از جانب پدر برای نابودی وی و سربلند بیرون
بودن زرتشت برای همگان العادهخار بودند، تا بزرگی و  ای از  معجزاتسلسله

داشتند میبودند و اذعانشده زدهآشکارشود. حتی خود جادوگران نیز، درمانده و شگفت
او را « بهمن»است. ایزدی نگاهبانشفرّۀزیرا  ،گرددنمیخواهی ما، تباهکه زرتشت با چاره»

د و پادشاهی چون گشتاسب شومی به نزد خدای خواهد برد و راز هر دو جهان بر او آشکار
 پوروشسپ از شنیدن این سخنان همانند دیگر پدران دردل شادمان« .او را یاری خواهدکرد

نبود. وی اعتقادی راسخ  (. این تنها شادمانی یک پدر168: 1786شد )آموزگار،تفضلی؛ می
ت از ایزدیِ اهداشده از جانب اهورامزدا به زرتشت، دارای ویژگی حفاظفرّۀ داشت که 
است.  یعنی جانِ شخد پُرفرّه )فرهمند( مانند زرتشت در حفاظتِ کاملِ فرّ ؛باشدجان می

فرهمند نزدیکان و وابستگان و حتی بر شخددارد که عالوهظاهرای این فرّ، چنان نیرویی
 کند.  جانوران را هم دربرابر خطر و بال محافظت می

پوروشسپ را درخصوص فرزند ،  ظاهر، جادوگران اندیشه و ذهنبه اینکه دوم
 خواست و دربارۀزرتشت را میکه او خود از جادوگران، مرگطوریکردند، بهمیتباه

در را « بیزار»نمود. کلمۀ می بود از جادوگران سئوال« بیزار»کردنش که از نابودکشتنِ کسی
رد )آموزگار،تفضلی کمعنی« ناچار»معنی به (abῑ-čār) «چاراَبی»توان می ،متون پهلوی

یعنی پوروشسپ در مقابل اتّفاقات ناگواری که از معجزات زرتشت برای  ؛(39: 1786
آنان، زرتشت  داد، بنابه خواست آنان و برای تالفی ازسویمیجادوگران و دیوپرستان رخ

ابراهیم  گهاشت، هرچند بنابرشواهد، همچون حضرترا از روی ناچاری دراختیار آنان می
- کار هرچه باشد، چون به إذن دانست که نتیجۀمی بُرد و می را به مسلخسماعیل که ا

ناگواری  داشت که هیچ اتّفا وخواستِ خداست؛ خیرخواهدبود، پوروشسب نیز خود یقین
دیگر، عبارتیاوست. به زرتشت، همواره نگاهدارایزدیفرّۀ برای فرزند  رخ نخواهدداد و 

است. اگرچه در شدهاست از جانب پوروشسب رعایتر کردارنیکب نیک که مقدّم پندار
است، اما نیّت و پندار او دادهکردار، اعمالی )آزمایشاتی ناخوشایند( علیه فرزند  انجام

توان اعمال وی را در است و نمیمُبرّی از هرگونه سوءنیّت شخصی علیه زرتشت بوده
 ا  یافت. مغایرت با خویشکاری

 ،دیدپ که در فرزند خود حاالت و رفتاری جدا از کودکان دیگر میپوروشس، سوّم
 جویی، از سوی یک پدر طبیعیجویی بپردازد. این رفتارِچارههمواره برآن بود که به چاره

ا  و زندگی چراکه ثمرۀ ؛داشتمیشک پوروشسب، زرتشت را دوستاست. بدون
ها در ظاهر و باطن در تمامی هدف هایش بود، وانگهی زندگی زرتشتپادا ِ رنج و سختی
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داشت از همان ایزدیفرّۀبود. زرتشت که از کودکی ها با زندگی پوروشسب درآمیختهو راه
بخشید. این خاست و او را آگاهی میمیستیز بردوران درمقابل اعمال ناخوشایند پدر  به

بلکه جزء وظایف زرتشت بود،  بودن برخی از اعمال پوروشسبدلیل نادرستستیز نه تنها به
که پیش از آن آشکارا در جهان چنانکه بعد از پیامبری او، دیوان» ؛بود عنوان پیامبرآیندهبه

بود در زیرزمین نهان شدند و شدهکه کالبدشان شکستهیافتند و درحالیرفتند، کاهشراه می
 (.111: 1786)آموزگار، تفضلی  «کار، به زرتشت ایمان آوردندگمراهان با این

نام خردمند و هوشیار بهبود، روزی پیری سالهکه زرتشت هفتهنگامی ،چهارم
آمد و از او خواست که زرتشت را  به خانۀ پوروشسپ ،(Barzin.koros)« کرو برزین»
دارد )آموزگار، ای بپرورد و از شور و شرّ دور نگهوی بسپارد تا اورا چون فرزند شایستهبه

گونه زرتشت تا مدّتها، از گزند دیو و کرد و بدین(. پوروشسپ چنین164: 1786لی؛تفضّ
جادو رهایی پیداکرد. اگر پوروشسب واقعای خواهان نابودکردن فرزند  بود، پیشنهاد 

 پهیرفت.از فتنه نمی را دورکردن زرتشت
و  زمان ریشه در دینباستان به عنوان مفهومی که همکه در ایرانفرجام سخن اینکه، فرّه
-های ژرف و عمیق مایهای با مضامین و درونداشت، اسطورهایسیاست دارد، جایگاه ویژه

است )احمدوند و رفتهمیشمارباستان بهایران مزدایی شناسیهستی و زرتشتینگریدرجهان
تاریخی را ظاهر، حوادث(. اسطورۀ فرّه نیز مانند دیگر اساطیر، گاهی به4: 1749دیگران، 

تاریخی آنها نیست بلکه  ها مهم است صحّتکند، اما آنچه در این روایتیت میروا
(. 9: 1786بردارد)آموزگار، ن داستانها برای معتقدان آنها درمفهومی است که شرح ای

-ای ناخودآگاه، برای تقلیلگونهاست بهآدمیاندیگر اسطوره، تجسّم احساساتازسوی

ه برای ایشان نامطلوب و غیرعادالنه است و چون آن را گرفتاریها یا اعتراض به اموری ک
دهد. تکرار این داستانها که در قالب نوعی آیین کنند آرامشی به آنها دست میتکرار می

ای از عدم بخشد. اسطوره همچنین نشانهمیشود به آنها حقانیّت و واقعیّتمیدینی برگزار
ها در (. این ویژگی9: 1786 آگاهی بشراست از علل واقعی حوادث )آموزگار،

کهن مربوط به هزارها سالِ هایاست. داستاناساطیرایرانی و از جمله اسطورۀ فرّه نیز متجلّی
صورت نوشته شده تا سرانجام بهسینه نقلبهطور شفاهی و سینهپیش مردمِ سرزمینِ ما، به

تواند که نه تاریخ می دهند از دورانیمیدستها تصویرهایی بهاست. این نوشتهدرآمده
هایی دربارۀ آنها قضاوت کند و نه باستانشناسی، و جای پای آنها را فقح در اسطوره

 (. 9: 1786یافت )آموزگار، توانهمچون اسطورۀ فرّه، می
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 گيرینتيجه.3
فرّۀ کیانی و فرّۀزرتشت، فرّۀآمده، ازآنجا که در اوستا از سه نوع دستهای بهبنابر داده

 فرّۀهمگان، فرّۀ ایزدی، فرّۀ اینها از  شده و نیز در متون پهلوی و شاهنامه، افزون بر رانی یادای
 سبب سعایت و بدطینتیشود، هرچندکه به ظاهر پوروشسب بهشهر و ... نیز یاد میایران

 ای به برتافتن فرّ، ازخورد و قصد نابودی زردشت را دارد اما اشارهدیوان فریب آنها را می
باشد که پوروشسب از آغاز از موهبت  سببتواند بدیننشدن، میاست. این اشارهوی نشده

 ،بوده که به مشروعیّت و تاییدیۀ الهینبوده و برتافتن فرّ، برای کسانی ایزدی برخوردارفرّۀ 
نیاز داشتند که مخصوص  ،شاهیفرّۀایزدی و فرّۀدیگر برخورداری از موهبت عبارتیبه

شده، می آرمانی، هرگاه شاه گمراه رو براسا  اندیشۀ شاهیاست. از همینبوده پادشاهان
است. جمشید  اند و نمونۀ بارز آن در داستان جمشید و ضحّاكشدهمی مردمانش نیز گمراه

به ضحاك  ،شده شود و پس از او مردمانش نیز گمراهمی سال حکومت، گمراه 311پس از 
است که پدر زردشت مَنصبی نداشته و تنها شوند. این درحالیمی از سرزمین عرب متمایل

همگان و فضایل نیکی که پیش از تولد فرّۀ سبب خویشکاری و برخوردار بودن از به
شود و فرّ صاحب فرزندی روحانی می ،زردشت به آنها اهتمام ورزیده، آرزویش برآورده

های فراوانی که علیه او طینتیوجود خبث و بد با ،کردهنیز در وجود زردشت تجلّی
ها یکسان نبوده و از فردی به فرد بنابراین کارکرد فرّه؛ ماندمیشود، باز هم فرّه با او باقیمی

 است. بندی خاصّی داشتهدیگر تقسیم
بود، دیدهخوابصادقی که دوغدو )همسر ( بهافزون براین، پوروشسب از طریق رؤیای

-بود و به ایزدی فرّۀن فرزند  زرتشت بود، که برخوردار از ازپیش، درجریان تولّدیافت

منظور آشکارشدن هرچه بیشتر گردید، پوروشسب بهمیبرتمام دیوپرستان غالب زودی
بردن های الهی برای از بینبودند، تن به آزمایش معجزاتی که نشانِ پیامبری زرتشت

شتن و خونریزی نیست که ۀ کُاست. داستان پوروشسب و زرتشت، قِصّدادهفرزند  می
گشتن او شود، بلکه داستان ایثار و فرّههمگانیِ پوروشسب و دو فرّۀ دادن دستمنجربه از
را در مورد  )ع(ابراهیمخواست، حضرتاست، همانگونه که خداوند می بودنحقّتسلیم

آورد، یعنی درمیپایکه بزرگترین و نیرومندترین انسانها را از کند، امتحانیاسماعیل امتحان
 خدا.کردن فرزند در راهقربانی
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 Crownsشود )برای آگراهی بیشرتر ن.ك:   ای بر گرداگرد سر یا بدن ظاهر میشکل هالهه بهاست کهمان

and some Royal Insignia in Early Iran, Azarpay:p. 113) 

اللفظی آن آمده است. معنی تحت (-vouru-kaša). نام پهلوی اقیانوسی است که در اوستا وارووکش 1
کرت کدام دریاست؛ اما برخی نیست که منظور از فراخقیقای مشخداست. د« کنارفراخ»و « ساحلبزرگ»

که دارای استشدهکرت نامیدهجهت فراخاند. از ایناز مستشرقان آن را دریاچۀ خزر یا آرال پنداشته
: 1ج1733خیزد )پورداوود، از آنجا برمی (Ardvi-Sūr)است. همچنین، سرچشمۀ اردویسور هزاردریاچه

179.) 
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1. Introduction 

Research has specific difficulties in the subject of groups and social 

movements that are related to religious affairs. Usually, the followers of 

every religious sect consider their doctrines and teachings right, but they are 

introduced by their enemies and their rivals as void and deviant. Mazdakhi's 

teachings are one of these rituals that were introduced during the reign of 

Qobad Sassanid. The Mazdak religion was initially welcomed, so that it even 

challenged the Zoroastrian religion and the Sassanid government. Due to the 

strictness of Khosrow Anushirvan toward Mazdakians, nothing was 

mentioned about it until the end of the Sassanid period. Since the second 

century AH, Mazdakians were once again introduced in the history of Iran in 

connection with some sects, such as Khorramdin, Esoteric, inventive etc. 

The study of Mazdak and its followers, in addition to the common research 

difficulties in the subject matter, has its own unique problems due to the 

political and social conditions of the Sassanid era and the first Islamic 
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centuries. The purpose of this paper is to analyze and explain the problems 

that exist in the field of Mazdocology.  

2. Methodology 

The information and data from this research have been gathered from 

library sources including: historical sources, Zoroastrian religious sources, 

and especially Arabic and Persian sources of the first Islamic centuries. The 

collected information and data of the study were described in a historical 

way and were then analyzed. 

3. Discussion 

Researchers are faced with a serious challenge to thoroughly examine 

Manicheans' beliefs and opinions, since Manicheans themselves have left no 

books or works to introduce their beliefs (Seddighi, 1996, 142). The Roman, 

Syriac, and Armenian sources, which have provided valuable information 

from the Sassanid era, have little interest in religious issues in Iran, and their 

awareness of Mazdak and his teachings is very little (yarshater, 2002, 450). 

The most information about Manicheans and Mazdak teaching are related to 

Zoroastrian sources and the official narration of the Sassanid court is widely 

reflected in the sources of the Islamic period. Given the enormous hostility 

of the Sassanid court and Zoroastrian priests with Manicheans, it is quite 

clear that these categories of bias were written partially. 

    One of the other causes of scholarship research is whether the Mazdak 

religion is considered to be an Iranian religion or trans-Iranian. The range of 

the geographical scope of the Mazdak religion reached the territory of Hira 

in the same stages as in the beginning of Iran (dinavari, 1960, 229). 

Regarding the influence of Mazdaki's opinions in Hejaz, some sources of 

Islamic sources, including Ibn Qutybah Dinouri and Ibn Rusta, have given 

some interesting reports (Dinavari, 1960, 229; Ibn Rosteh, 2001, 264). It is 

not certain that the influence of the Mazdaki tendencies has been carried out 

on political grounds, influenced by the functions of the Sassanid court, or for 

the propagation and publication of the teachings of this religion to Arabic 

countries. 
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    There are also significant differences in the background and roots of 

Mazdak thoughts and beliefs. Christiansen believes that Manicheans are a 

branch of Manaviyans (Christinsen, 1995, 105). It is concluded from the 

traditions of some Islamic sources that Mazdak's rule is a new interpretation 

of Zoroastrianism which has been accused by the religious system of 

innovation in religion (Tabari, 2004, v 1, 105). Discussions have also been 

made on the influence of Plato's thoughts on Mazdaki teachings and 

instructions (Mashkour, 1999, 364). 

    The greatest discrepancy that researchers face in Mazdokhi studies are 

the beliefs, instructions and teachings of Manicheans. These differences are 

so small that Mazdakologists failed to agree, whether the Mazdak movement 

was a religious movement or a social movement. The content of most 

Roman, Syriac, Arabic, Persian and Pahlavi sources indicate that Mazdaki 

teachings were summarized in two cases. One was the sharing of the 

property, and the second was the worship of women. Concerning the 

ownership of the discussion of the topic, it is less controversial; what is 

controversial between scholars and researchers is the question of women's 

widespread use or the shared use of women. 

    The discussion of the gathering of Manicheans around Abu Moslem is 

one of the most important issues that is challenging for scholars. There are 

several questions and possibilities in this regard about whether these groups 

under the rule of Abu Moslem, who emerged after his death, were original 

Mazdaki populations, who, with the advent of Islam, became Muslims, or 

they were from Islamic sects and branches influenced by the revolutionary 

and anti-government doctrines of Mazdak and were called Manicheans. 

 

4. Conclusion 

Recognizing the problems of the subjects studied in various fields leads to 

more accurate researches. In relation to the topics that deal with sects, 

religions, and beliefs, the problem of pathology will end in more beneficial 

outcomes, because such issues have their own specific problems. Identifying 
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sectarianism that has an esotericism and no works and resources have been 

left from them, there are more serious problems facing researchers. The 

Mazdak dynasty, which originated from the Sassanid period in Iran and 

caused many discussions in the second and third AH centuries, is among 

such sects. The most important difficulty for any scholar regarding the 

identification of Manicheans, is the lack of works, sources, and texts of from 

Manicheans themselves. In addition, the characteristics of Mazdaki's 

revelations are reflected in reports drawn from the traditions of the enemies 

of this ritual; therefore, this is a serious damage in the studies of allegorical 

scholarship. This serious damage to the study of allegorical scholarship has 

caused a sharp and widely differing views on Mazdak's hometown and 

descent, the background of intellectual teachings, beliefs, doctrines and 

beliefs of Mazdaki, the geographic scope and the course of the historical 

continuity of Mazdak beliefs, etc. not only in the sources, but also in the 

views of scholars and historians of Mazdak. These disagreements are so 

small that the Mazdakologists have not been able to agree even on the whole 

argument that the Mazdiki movement was a religious movement or a social 

movement. In addition to these kinds of damages and difficultiess that 

scholars have to struggle with in the study of Mazdak, the lack of historical 

continuity of Manicheans to the present day has caused little hope in finding 

future sources for clarifying these disparate disagreements. Therefore, it is 

suggested that among the various sources that has remained in relation to 

Manicheans, Zoroastrian sources of Pahlavi and religion should be 

considered more precise, scrupulous and specialized than other sources to 

identify Manicheans, what has been ignored by Mazdak theologians. 

 

Key words: Difficulties, Mazdak, Mazdakology, Sassanid, Zandiq. 

 

 

 

 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

44 

References  [In Persian]: 

 Abul- Maali, M. (1933). Bayan al- adyan. In A. Iqbal (Ed.). Tehran: 

Matba'eh Majlis. 

 Al- Khwarazmi. M. (1968). Mafatihal- ulum (H. Khadioum, Trans.). 

Cultural Foundation of Iran. 

 Altheim, F., & Steele, R. (2003). History of the economy of 

Sassanid government (H.  Sadeghi, Trans.). Tehran: Scientific and 

Cultural. 

 Ardawiraf Namag. (2018). (R. Afifi, Trans.). Tehran: Tous. 

 -Bal'ami. A. (2006). Tarikh-i- Bal'ami. M. Bahar (Ed.). Tehran: 

Zavar. 

 -Bayani. Sh. (2001). Religion and government in Sassanid era and 

several other articles. Tehran: Jami. 

 -Biruni. A. (2007). The remaining signs of past centuries (A. dana 

seresht, Trans.). Tehran: Ibn Sina. 

 -Diakonov. M. (2003). Ancient Iran history (R. Arbab, Trans.). 

Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Firdowsi. A. (2007). Shahnameh (Vol. 3). Tehran: Scientific and 

Cultural. 

 -Gardizi. A. (1984). Tarikh- e Gardizi. A. Habibi (Ed.). Tehran: 

Donya-ye Ketab. 

 -Girishman. R. (2001). Iran from the beginning to Islam. (M. Moein, 

Trans.). Tehran: Scientific and Cultural.  

 -Ibn Al-Nadim, A. (2002). Al-Fihrist. In R. tajaddod (Ed.). Asatir. 

 -Ibn Esfandyar, B. (n.d.). Tabarestan History. A. Iqbal (Ed.). Mjles. 

 -Ibn Rosteh. A. (2001). Ala'lag al-nafisah (H. Qara Chanlou, Trans.).  

Tehran: Amir kabir. 

 -Kalima. U.  (1980). The history of the Mazdak movement (J. fekri 

Ershad, Trans.). Tehran: Tous.   

 -Kalima. U.  (1995). The reign of Ghobad and the emergence of 

Mazdak (A. Birashk, Trans.). Tehran: Tahuri.   



 111 یشناسمزدك مطالعات شناسیِآسیب/ 

 -Kalima. U. (1992). History of Mazdak school (J. fekri Ershad, 

Trans.). Tehran: Tous. 

 -Kristen Sen. A. (2001). Iran during the Sassanid era. In H. Rezaei 

Baghi Bidi (Ed.). (R. Yasemi, Trans.). Tehran: Seda-ye Moaser. 

 -Mase. H. (2002). Religious and social disturbances during the 

Sassanid era- Mazdak, Iranian civilization, a group of French 

Orientalists. (I. Behnam, Trans.).  Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Mashkour. M. (1999). Ancient letter. (S. Mir Mohammad Sadeghi, 

& N. Jalali's Rev.). Tehran: Institute of Humanities and Cultural 

Studies press. 

 -Mirfetrous. A. (1990). Redheads: Resources for research. Iran 

letter. 33, 57- 89. 

 -Montazeri. S. (2010). Zandig and Zandigs. Qom: University of 

Religions and Religions. 

 -Mostaofi. H. (1999). Nozhat al- gholub. In M. Debir Sayaqi (Ed.). 

Qazvin: Taha. 

 -Nobakhti. H. (2007). Firaq Al-Shiite (M. Maskour, 

Terans.).Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Noldeke. T. (1999). History of Iranians and Arabs during Sassanid 

times (A. Zaryab, Trans.). Tehran: Institute of Humanities and 

Cultural Studies. 

 -Pigolovskaya. N. (1998). Iranian cities in Parthian and Sassanid 

times (E. Reza, Trans.). Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Procopius. (2003). The wars of Iran and Rome (M. Saeedi, Trans.). 

Tehran: Scientific and Cultural.  

 -sa'albi. A. (1989). Tarikh-i- sa'albi. (M. fazaaeli, Trans.). Tehran: 

Ghatreh. 

 -Seventh Dinkard. (2010). (M. Rashed Mohassel Ed., Trans.). 

Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. 

 -Shahrestani. A. (1971). Al- milal wa al-Nihal, In M. Jalali Naini 

(Ed.). (A. Esfahani, Trans.). Tehran: Iqbal. 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

111 

 -SHakki. M. (2002). True believers.  ma'arif. 10 (1), 28- 53. 

 -Siddiqui. GH. (1996). Iranian religious movements in the second 

and third centuries of the AH. Tehran: Pajang. 

 -Third Dinkard. (2002). (F. fazilat, Ed., Trans.). Tehran: Farhang-e 

Dehkhoda. 

 -Tusi. N. (2006). Siyasatnama. In J. Shahar (Ed.).  Tehran: Amir 

kabir. 

 -Uofi. S. (1995). Gawame Al-Hakayat. In J. Shahar (Ed.). Tehran: 

sokhan.  

 -Vandidad. (2005). Compilation by James Darmestrter. (M. Javan, 

Trans.). Tehran: Donya-ye Ketab. 

 -Yarshater. E. (2002). Religion of Mazdak. In E. Yarshater (Ed.).  

History of Iran (Vol. 3., Part 2). (H. Anousheh, Trans.). Tehran: 

Amir kabir Press. 

 -Zarrinkoub. A. (2001). History of the people of Iran (Vol. 1). 

Tehran: Amir Kabir. 

 References [In Arabic]: 

 -Al- Baghdadi. A. (1929). Al- farq bayn al- firaq. Cairo. 

 -Al- dinawari. A. (1989). Al- akhbar al- tiwal. (A. Amer, Rev.). 

Qom: Manshourat al-Razi. 

 -Al- dinawari. I. (1960). Al- ma'arif (S. akasheh, Rev.). Cairo: Dar 

Al- ma'arif. 

 -Al- isfahani. H. (n.d.). Tarikh sini Muluk al- ard wal- anbiya. 

Beirut: Dar al-  makabat al-Hayat.  

 -Al- Mas'udi. A. (n.d.). At- tanbih wa- l- Ishraf. In A. Esmaeel (Ed.). 

Cairo: Dar Al- sawi. 

 -Tabari. M. (2005). Tarikh al- Rusul wa al- Muluk. Beirut: Dar Al- 

Kotob Al-Ilmiyah.  
 

 



 

 

 مطالعات ايرانیمجلّة 

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1748 زمستانو  پاییز، ششمو  سیشمارۀ  ،هجدهمسال 
 

 یشناسمزدك مطالعات شناسیِآسيب
                                                                                                 دکتر  عبداهلل صفرزایی9

                                                                     

                                                   

 چکيده
هرای دینری یرا اجتمراعی کره برا       هرا و جنربش  ها، فرقهپژوهش و تحقیق در موضوع نحله   

ود را دارد. معموال پیروان هر فرقه یرا نحلره   مسائل اعتقادی ارتباط دارند، مشکالت خاص خ
شان باطرل  ها و تعالیم خود را بر حق جلوه دهند، اما توسح دشمنان و رقبایدرصددند آموزه

هاسرت کره در زمران    هرای مزدکری از جملره ایرن آیرین     شروند. آمروزه  و منحرف معرفی می
ستقبال قرار گرفرت کره   پادشاهی قباد ساسانی مطرح شد. آیین مزدکی در آغاز چنان مورد ا

هررای حترری دیانررت زرتشررتی و حکومررت ساسررانی را برره چررالش کشرراند. در پرریِ سررختگیری
خسروانوشیروان نسبت به مزدکیان، از این فرقره ترا پایران دورۀ ساسرانی خبرری ذکرر نشرده        

هرا برا   ها و قیامها، شور است. از قرن دوم هجری بار دیگر مزدکیان در پیوند با برخی فرقه
گر و غیره در تاریخ ایران مطررح شردند. تحقیرق و    ین: خرم دین، زندیق، باطنی، بدعتعناو

مطالعه دربارۀ آیین مزدك و پیروان آن، عالوه بر مشرکالت پژوهشری مترداول در موضروع     
هرای نخسرت اسرالمی،    فِر ، به دلیل شرایح سیاسی و اجتماعی خاص دورۀ ساسانی و سرده 

-د. هدف این نوشتار تحلیل و تبیرین مشرکالت و آسریب   فرد خود را داربهمنحصرمشکالت 

حاضر به رو  تراریخی برا   ۀ شناسی وجود دارد. نوشتهایی است که دربارۀ مطالعات مزدك
 ای انجام گرفته است. ها با استفاده از منابع کتابخانهتوصیف و تحلیل داده

 .شناسی، ساسانیان، زندیقشناسی، مزدك، مزدكآسیب: کليدی هایواژه

                                                           

 18/11/1748 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                  14/13/1743: مقاله دریافت تاریخ 
 a.safarzaie@velayat.ac.ir                               :هنشانی پست الکترونیک نویسند

 تان، ايران.، سيستان و بلوچسرانشهريا ،تيوال دانشگاه خيتار گروهاستاديار . 9
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 مهمقدّ .1
ها مستلزم دقت علمی وافری است؛ زیرا تحقیق و پژوهش پیرامون ملل، نحل و فرقه 

ها و افکار آن فِر  و همچنین ت ثیر و ت ثر آنها ها و تشخید آرا، اندیشهشناخت دقیق فرقه
آن فِر  است.  های دینی، سیاسی و فلسفیاز فِر  دیگر، نیازمند شناخت کامل آرا و اندیشه

های برخی فِر ، محقق را در اه این احتمال وجود دارد که تشابهات ظاهریِ دیدگاهگ
شناسی شناسی یا مشکلاز این رو آسیب؛ شناخت درست و دقیق یک فرقه دچار لغز  کند

تر در ارتباط با آن تواند راهگشای مطالعات بهتر و دقیقمطالعات مربوط به یک فرقه، می
های فکری در تاریخ ایران، آیین مزدکی است که در ترین میراثفرقه گردد. یکی از مبهم

های دوم و سوم هجری در پیوند با ( مطرح شد و در سدهم.971 -988دورۀ قباد ساسانی)
های پژوهش اوجودهای فراوانی را برانگیخت. بها بحثها و قیامها، شور برخی فرقه

وز ابهامات بسیاری دربارۀ هن ،متعددی که در موضوع آیین مزدکی صورت گرفته
آن وجود دارد. از این رو، طرح  تداوم تاریخیس، پیروان و های این آیین، مؤسّآموزه

تر های دقیقتواند منجر به انجام پژوهششناسی میهای مطالعات مزدكمشکالت و آسیب
ۀ شناسی از دورها و مشکالتِ مطالعات مزدكدر این باره گردد. تحلیل و بررسی آسیب

اصلی این نوشتار است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است  ئلۀباستان تا دورۀ اسالمی، مس
که پژوهشگران در زمینۀ مطالعه و پژوهش دربارۀ آیین مزدکی با چه مشکالت و 

 هایی مواجه هستند؟ آسیب
های بسیاری در توان گفت: آسیبشده، به عنوان فرضیه میمطرح در پاسخ به پرسش    
شناسی پیش روی پژوهشگران قرار دارد که ممکن است آنان را ینه مطالعات مزدكزم

هایی است که از خود دچار لغز  کند. یکی از مشکالت اساسی، خأل منابع و نوشته
شناسی، خاستگاه و محدوده جغرافیایی مزدکیان باشد. از معضالت دیگر مطالعات مزدك

ایرانی  یین نمود که آیین مزدکی یک کیش مطلقایتوان تعنشر این آیین است. به سختی می
ها و تعالیم مزدکی نیز ابهامات شد. در مورد آرا، آموزهمیبوده، یا فرا ایرانی محسوب 

افالطون مطرح است که  هایبسیاری در پیوند با دیانت زرتشتی، آیین مانوی و حتی اندیشه
های های سدهد مزدکیان با فرقهممکن است باعث خطای معرفتی برخی محققان گردد. پیون

دینان نیز مشکالت خاص خود را دارد. از جمله اینکه آیا این دوم و سوم هجری مانند: خرم
اند که در جامعۀ اسالمی رنگ و لعاب اسالمی به خود ها در اصل مزدکی بودهفرقه
ایح خاص سیاسی، هایی برخاسته از متن جامعه اسالمی و مت ثر از شراند یا اینکه فرقهگرفته

 اند؟ گرفتهمزدکی قراراقتصادی و اجتماعی آن عصر بوده و تحت ت ثیر آرای 
تاکنون راجع به مزدکیان تحقیقات قابل توجهی انجام گرفته است. محققانی چون:     

سن، کلیما، پیگولوسکایا، غالمحسین صدیقی، احسان یارشاطر، منصور نولدکه، کریستن
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لی انجام داده، البته به نظریات متفاوتی زمینه تحقیقات مفصّشکی و دیگران در این 
شناسی های مطالعات مزدكاند. اگرچه در این گونه تحقیقات به مشکالت و آسیبرسیده

شناسی مطالعات تا حدودی اشاره شده، لیکن تا به حال پژوهشی مستقل در موضوع آسیب
 شناسی صورت نگرفته است. مزدك

 
 . بحث و بررسی2
 شناسی مزدکيانمنبع -9 -2

پژوهشگران برای بررسی دقیق عقاید و آرای مزدکیان با چالشی جدی مواجه هستند؛ زیررا    
از خررود مزدکیرران کتررابی یررا اثررری کرره اعتقررادات آنرران را معرفرری نمایررد، برراقی نمانررده      

اعتقررادات و باورهررای مزدکیرران برراقی مانررده،   ۀآنچرره دربررار (.191: 1739)صرردیقی، است
های مخالفان آنان است. در ارتباط با این قضیه کره مرزدك کترابی داشرته و خرود را      تروای

صاحب کتاب معرفی کرده باشد، نیز خبری ذکر نشده است. عالوه بر این، حتی در جریران  
محاکمۀ مزدك توسح خسرو انوشیروان که فردوسی روایت آن را به تفصیل ذکر کرده،  با 

ك روا داشته، هیچ پاسخی از جانب مرزدك در ت ییرد یرا رد    همه اتهاماتی که خسرو بر مزد
در این محاکمه حتی  (.1396 -1391: 1786)فردوسی، اتهامات مطرح شده، بیان نشده است

مخالف مزدك، بره مرزدك    پاسخ صوری و ظاهری و به نوعی جعلی هم از جانب زرتشتیانِ
 نسبت داده نشده است.

اند و آثارشان از بین رفته، زدك و پیروانش آثاری داشتهله نیز جای ابهام دارد که مئین مسا 
یا اینکه اقدامات مزدك بیشتر جنبۀ اصالحات اجتماعی و اقتصادی و صورت یرک جنربش   

دهنرد  انرد. برخری پژوهشرگران احتمرال مری     داشته و آثار مکتوبی از خرود برجرای نگهاشرته   
مه و نرابودی شردید مزدکیران    اند، لیکن در جریان محاکمزدکیان صاحب آثار مکتوبی بوده

؛ 767: 1781)گیرشرمن،  (، آثارشران نرابود شرده است   م934 -971توسح خسرو انوشیروان )
 (. 164: 1781ماسه، 
هرای  های منسوب به آیین مزدکی در دورۀ اسالمی نیز به علت مخالفت شدید حکومتفرقه

ترره بررا فرررض اینکرره الب (.197: 1739)صرردیقی، انررد آثارشرران را عرضرره کنندوقررت، نتوانسررته
ها کم شرده  طبیعی است در سیر مراحل بعدی که پیروان آن ،مزدکیان صاحب آثاری بودند

 باشد. تدریج محو شدهشان نیز باند، منابعاز بین رفته و نهایتای
منابع رومری، سرریانی و ارمنری نیرز کره اطالعرات برا ارزشری از دورۀ ساسرانیان برجرای                

سائل دینی و اجتماعی ساسانیان تا حدودی جانرب انصراف را رعایرت    اند و دربارۀ مگهاشته
آگاهی اینان درباره مزدك و تعالیم  ،ل دینی در ایران عالقه چندانی نداشتهبه مسائ ،اندکرده

تررین  پروکوپیو  قیصری یکری از مهرم   (.991: 1781)یارشاطر، مزدکی بسیار اندك است
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هریچ نرامی از مرزدك نبررده اسرت. البتره       کیان، و هم عصر با مزدمورخان قرن ششم میالدی 
هرا را بره قبراد نسربت داده     های مزدکی یراد کررده، لریکن ایرن آمروزه     پروکوپیو  از آموزه

نویسان سریانی به نام مراالال  در قررن ششرم    یکی از وقایع (.13: 1781)پروکوپیو ، است
رائه داده، بیشرتر از بونردو    تری از پیشینۀ تعالیم مزدکی اروشن میالدی که اطالعات تقریبای

از  ،نویسران سرریانیِ اوایرل قررن ششرم مریالدی      وقرایع نشرین از دیگرر   نام برده و یوشع ستون
)پیگولوسرکایا،  اندخورگان یاد کرده، هیچ کردام از ایرن دو نرامی از مرزدك نبررده     زرتشت
ن مرانی  سرن، بونردو  فرردی از پیرروا    از نظر کریستن(. 11 -11: 1731؛ کلیما، 743: 1733

در روم ظهرور کررد و عقایرد    ( م.719 -189)معرفی شده که در زمان امپراتوری دیوکلسرین 
مخالف کیش رسمی مانوی اظهار نمود. وی بعردها بره ایرران آمرده و آیرین خرود را منتشرر        

 (.119: 1739سرن،  دینان معروف شرد )کریسرتن  . این آیین در ایران به کیش درستساخت
گرران دیرن زرتشرتی معرفری شرده کره اهرل فسرا برود و          ز بدعتخورگان نیز یکی ازرتشت
تررین وجره   (. مهرم 911/ 1: ج1119طبری، اسرت) در قرن پنجم میالدی ظهور کررده  احتماالی

اشتراك منابع رومی، سریانی و ارمنی در خصوص آیین مزدك این است که اسمی از خود 
 اند.وعی اشاره داشتهاند. البته به جریانات مربوط به مزدکیان به نمزدك نبرده

هرای مزدکری مربروط بره منرابع      مانده راجع بره مزدکیران و آمروزه   بیشترین اطالعات باقی     
زرتشتی و روایت رسمی دربار ساسانی است کره بره طرور گسرترده در منرابع دورۀ اسرالمی       
، انعکا  یافته است. با توجه به دشمنی شدید دربار ساسانی و موبردان زرتشرتی برا مزدکیران    

منرابع   شراطر، به گزار  یارآشکار است که این دسته از منابع مغرضانه نگاشته شدند.  کامالی
هررا و هررا، گاهنامررکدورۀ اسررالمی ترراریخ ساسررانیان را از روی متررون ترراریخی، خداینامرره  

روایرت   به نروعی بازگوکننردۀ   این متونبنابراین  ؛اندهای اواخر دورۀ ساسانی نوشتهنامهآیین
اطالعات منابع دورۀ اسالمی  (. از این رو،991: 1781)یارشاطر، ر ساسانی هستندرسمی دربا

شناسری بره حسراب آیرد. از سرویی تراریخ       تواند راهگشای دقیقی برای مطالعات مزدكنمی
نگاری اسالمی به صورت مکتوب در قررن دوم و سروم هجرری آغراز شرد و در ایرن دوره،       

ایران و جهران اسرالم بره عنروان ملحرد، براطنی و       های منسوب به مزدك و مزدکیان در فرقه
هرای زرتشرتی و دربرار    اند. بنرابراین، اقتباسرات منرابع اسرالمی از روایرت     زندیق معرفی شده

دهرد اطالعرات مربروط بره     ها به خوبی نشان میدر کنار این بدبینی ،ساسانی درباره مزدکیان
ست. با توجه به نبود منابع مزدکری  مزدکیان در منابع دورۀ اسالمی به چه نحوی بازگو شده ا

کرای بره منرابع زرتشرتی و     و کمبود اطالعات منابع بیزانسی و سریانی راجرع بره مزدکیران، اتّ   
کره در  اسرت  هرایی  تررین آسریب  اسالمی، هرچند با احتیراط هرم صرورت گیررد، از برزرگ     

 قی قرار گیرد.بایست مورد توجه هر محقّشناسی میمطالعات مزدك
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درباره مزدکیان نسبت به دیگر اتفاقات و رخدادهای عصر ساسانی بیشتر کار با اینکه     
قان و پژوهشگران در این باره به چشم شده، باز هم اختالفات فاحشی میان نظریات محقّ

آنان را در  هایخورد. با وجود اختالف نظرهای فراوانِ محققان راجع به مزدکیان، نظرمی
شناسی، توسح بخشی از مطالعات مزدك :ی نمودبندتوان طبقهچند دستۀ کلی می

های روسی انجام گرفته که با طرح و گستر  مباحث سوسیالیستی و کمونیستی آکادمیسین
قان با توجه به زیربناهای مزدك اوج گرفت. این محقّ ۀ، گرایش به مطالعه دربارشورویدر 

تعالیم مزدکی را با آرای اند ثر بر تحوالت و جریانات اجتماعی، سعی داشتهؤاقتصادیِ م
یام ق ۀك و انگیزم. محر1496ّبه عنوان مثال: پیگولوسکایا در  ؛کمونیستی پیوند دهند

اوتاکر  (.977 -911: 1733)پیگولوسکایا، استمزدك را اعتراض روستاییان عنوان کرده
دینی دانست که پروردۀ  ۀقیام مزدکیان را جنبشی اجتماعی در جامعم. 1493کلیما در 

(. دیاکونوف 137: 1794)کلیما، وضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در دورۀ ساسانیان بودا
ای زندگانی قبیله ۀنهضت مزدك را نهضتی مردمی دانسته که خواستار مساوات و شیو

  (.796: 1781بودند)دیاکونوف، 
نی در تئودور نولدکه آلما ،دربارۀ مزدکیان را الزم به ذکر است نخستین بررسی دقیق    

)نولدکه، ورزیدت دینی این جنبش ت کید میاست. وی بر ماهیّانجام داده م.1834سال 
ای از مانویان معرفی مزدکیان را شاخهم. 1419سن دانمارکی در کریستن (.988: 1738

قان غربی با آنکه در خصوص قیام (. این دسته از محق199ّ: 1781سن، )کریستنکرده است
یق ندارند، از این جهت که به ماهیت دینی قیام مزدك ت کید دارند، مزدك اشتراك نظر دق

در مباحث خود راجع به « ادوارد براون»گیرد. نظرات آنها به نوعی در یک دسته جای می
های آنان با آیین مزدکی به هماهنگی آموزه ،های دوم و سومنوآوران در دین در سده

نظراتی پیرامون بقایای مزدکی در میان  م.1414در « فون وزندونگ»توجه کرده است. 
هایی که گرایش اسماعیلی داشتند و پس از مرگ ابومسلم سر برآوردند، شماری از فرقه

به بررسی دقیق م. 1478غالمحسین صدیقی در  (.998: 1781)یارشاطر، پیش کشیده است
گروه از  این هاینظر (.171: 1739)صدیقی، پیوندهای خرمیان با مزدکیان پرداخته است

 های قرون دوم و سوم اسالمی با مزدکیانِبودن به پیوند برخی فرقهقان نیز به علت قائلمحقّ
 بندی است.ه ساسانی، در یک دسته قابل تقسیمدور
آیین مزدکی را بدعتی در  و منصور شکی أخیرا پیرامون مزدکیان تحقیقاتی انجام داده 

که منصور شکی و احسان ازآنجا (.14 :1781)شکی، استآیین زرتشتی قلمداد کرده
قان در خصوص آیین مزدکی، به منابع پهلوی و دینی زرتشتی یارشاطر نسبت به دیگر محقّ

ق است. این همه اند، نظراتشان بیشتر قابل تعمّای داشتهبه خصوص دینکرد توجه ویژه
ایران  های مزدك در کمتر مباحثی از تاریخاختالف نظر در موضوع تعالیم و آموزه
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خورد و این خود یکی از مشکالت مهمِ تحقیق و مطالعه پیرامون آیین مزدك و میچشمبه
 اوضاع مزدکیان است. 

 .گسترة جغرافيايی کيش مزدکی2 -2

شناسی این است که آیا آیین مزدك یرک آیرین   مزدك هایهای پژوهشیکی از آسیب    
ن بخش ابتدا خاستگاه اولیره آیرین مزدکری    شود؟ در ایایرانی بوده یا فرا ایرانی محسوب می

هرا و  پای این آیرین در دیگرر منراطق ردیرابی شرده، سرپس آسریب        مشخد و بعد از آن ردّ
مشکالت مربوط به تحقیق در موضوع اندیشه ایرانی بودن یا فرا ایرانی بودن کریش مزدکری   

 مطرح شده است.
غازین ظهور مزدك بیان شرود، بره   آقبل از اینکه اختالفات مطرح شده در مورد خاستگاه     

است. در تواریخ های مربوط به مزدك و انتساب خاندانی او مطرح شدهطور مختصر روایت
؛ 911/ 1: ج1119طبرری،  یراد شرده اسرت )   «مرزدك بامردادان  »عربی و  فارسی از او بره نرام   

ک مرورد  (. تنهرا در یر  81: 1767؛ گردیرزی،  193: بی ترا ؛ ابن اسفندیار، 786: 1768ثعالبی، 
(. ابرن قتیبره   63: 1768اسرت )الردینوری،   خوانرده « مرزدك مازیرار  »الطوال او را اخبار فمؤلّ

سن نام مزدك (. کریستن667: 1461یاد کرده است )الدینوری، « مرد »دینوری از او به نام 
(. اوتراکر کلیمرا سرعی دارد    196: 1781سرن،  )کریستناالصل دانسته استو پدر  را ایرانی

را « زد »های مزد  و مزدیق، ریشره  ر ایرانی برای این نام پیش کشد. وی از صورتمنش  غی
بره معنری راسرت برودن در سرریانی اسرت،       «   -د -ص»که صورت خاصی از ریشه سرامی  

های مزدیرک و مزدیرق کره در مترون فارسری میانره       مطرح نموده و سعی کرده برای صورت
(. ایررن 149-189: 1794)کلیما، کنرردهررای سررامی پیرردا در گررویشآمررده، معررادل مصرردیق 

قان در خصوص خاستگاه مزدك، به نظررات ایرن محققران در    اختالف نظرها از جانب محقّ
قان تعرالیم مزدکری را برا    ارتباط با آرا و تعالیم مزدکیان بستگی دارد. از آنجا که بعضی محقّ

ت اصرلی  هویّر انرد، خاسرتگاه و   شران در قالرب خاصری ارائره نمروده     توجه به ساختار  فکرری 
اند که برا تفسریر آنران راجرع بره تعرالیم مرزدك مغرایرتی         مزدك  را نیز طوری معرفی کرده

رخردادها و نترایج ناشری از قیرام مزدکیران بیشرترین انعکرا  را در        از آنجا کره  باشد. نداشته
رسرد  به نظر می نشین داشته،چارچوب مرزهای ایران و کمترین انعکا  را در مناطق سریانی

 اوتاکر در خصوص خاستگاه مزدك اشتباه باشد.نظر 
در مورد زادگاه مرزدك اطالعرات انردکی در دسرت اسرت. طبرری او را مرردی از اهرل             
(. کلیما محل این منطقه را در سراحل شررقی   911/ 1: ج1119طبری، خوانده است)« مهریه»

کره قرائرت ایرن    (.  نولد181-181: 1794اسرت)کلیما،  العماره امروزی دانسرته و کوتدجله 
کلمه را مبهم شمرده، خود محل را نیز ناشناخته خوانده و احتمال داده شاید منظور طبری از 

ای واقرع در خوزسرتان باشرد )نولدکره،     مناذر)که خود ممکن است جمع عربی باشد( منطقره 
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 (. دینوری در اخبار الطوال او را از اهالی فار  و از ساکنان شهر اسرتخر 189پاورقی : 1738
(. بلعمرری، بیرونرری و ابوالمعررالی او را اهررل نسررا 69: 1768معرفرری کرررده اسررت )الرردینوری، 

(. آلتهایم زادگاه 13: 1711؛ ابوالمعالی، 711: 1786بیرونی، ؛ 631: 1789اند)بلعمی، خوانده
(. این اختالفرات فراحش و   171: 1781مزدك را منطقه خوارزم فرض کرده است )آلتهایم، 

نشانگر آن اسرت کره حتری راجرع بره شناسرایی خاسرتگاه اولیره و          ،و مآخهآشکار در منابع 
ق قرار دارد. بره نظرر   دی پیش روی یک محقّهای متعدّزادگاه مزدك نیز مشکالت و آسیب

رسد مزدك در اصل از اهالی فار  بوده، این احتمال نیز وجود دارد که در برخی منرابع  می
وانرده شرده و برخری منرابع او را خراسرانی      های نخست اسالمی فسرا بره صرورت نسرا خ    سده

هرای نخسرت اسرالمی در    شردۀ سرده  یهرایِ مزدکری تلقّر   اند. از آنجا که  بیشرتر قیرام  خوانده
 اند. تی خراسانی برای خود مزدك نیز قائل شدهخراسان رخ داده، برخی هویّ

، بره  عرالوه برر ایرران    مراحرل آغرازین  گسترۀ محدوده جغرافیایی کیش مزدك در همان     
النهررین  دولت حیره در قرن سوم میالدی در برین (. 114: 1461)الدینوری،قلمرو حیره رسید

ت سیس شرد. در مرورد نفروذ     ،کنار رود فرات که شامل قسمتی از کشور کنونی عرا   است
برخی از منابع دورۀ اسرالمی از جملره ابرن قتیبره دینروری و ابرن       نیز  آرای مزدکی در حجاز

اند. اینان در ذکر ادیان عررب در جاهلیرت از نفروذ دیرن     جالبی نقل کردههای رسته گزار 
زندقه در میان قریش موجود بود و ایرن دیرن را    :اندمجوسی در قبیله تمیم خبر داده و آورده

حمزه اصرفهانی   (.169: 1781ابن رسته، ؛114: 1461)الدینوری،مردم قریش از حیره گرفتند
ه است: کسانی در تمیم دیرن مرزدك و دیرن مغران داشرتند.      نیز در ذکر ادیان جاهلیت آورد
حارث بن عمرو بن حجر معرروف بره اکرل المررار پریش قبراد        :وی همچنین نقل کرده است

آمد و به دین مزدکری ایمران آورد و قبراد او را برر عررب پادشراه کررد. چرون پادشراهی بره           
 (.87 -81: تابیفهانی، )االصامرالقیس باز داد بن انوشیروان رسید او ملک را به منهر

پس از سرکوب شدید مزدکیان توسح خسررو انوشریروان،   این احتمال نیز وجود دارد که     
های مجاور ایران پناه ای و سرزمینمزدکیان به مناطق پیرامونی و کوهستانی، مرزهای حاشیه

ه دالیرل  به طور یقین مشخد نیست نفوذ گرایشات مزدکی در حیرره بر   رو؛ ازاینبرده باشند
ر از عملکردهای دربار ساسانی صورت گرفته یا به جهرت تبلیرغ و نشرر تعرالیم     سیاسی و مت ثّ

ایرن  گسرترۀ جغرافیرایی کریش مرزدك از     . اسرت این کیش به حیره و ممالک عربی راه یافته
نفروذ ایرن    که مشرخد نیسرت   کندشناسی را دچار ابهام میجهت موضوع مطالعات مزدك

ر از یرا متر ثّ   ،بر اثر جهان شرمولی ایرن آیرین بروده     ،در دوره ساسانی هاکیش در میان  عرب
   .استمسائل سیاسی چنین امری تحقق یافته
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 های مزدکیها و آموزهباورها، انديشه .3 -2

شناسی با آن مواجره هسرتند، مربروط    بیشترین اختالفاتی که پژوهشگران در مطالعات مزدك
-زدکیان است. این اختالفرات بره حردی اسرت کره مرزدك      ها و تعالیم مبه اعتقادات، آموزه

یرا جنربش    ،جنربش دینری بروده    آیرین مزدکری  آیرا  اند به اتفا  نظرر برسرند،   شناسان نتوانسته
ت مزدك دو گونره  مقام و شخصیّ در موردمنابع فارسی و عربی  رفت.اجتماعی به شمار می

پایره در  از روحرانیون بلند  اه والقضر بعضی وی را موبد و قاضری  :اندروایت متضاد بیان داشته
: ترا بری مسرعودی،  ؛ ال74: 1793خوارزمی، ؛ 711: 1786)بیرونی،  دربار ساسانی معرفی کرده

: 1768؛ ثعرالبی،  198: 1739انرد)عوفی،  ای وی را مردی مکّرار و فریبنرده دانسرته   عدّه و (83
786.) 
ی مقام موروثی بود، به ناچرار  با توجه به اینکه در جامعه ساسانی انتصاب به صنف و تصدّ    

باشد که موجب اعتبار و ش ن الزم در کار پیشوایی مزدك باید از خاندانی روحانی برخاسته
(. نظر به اینکه این آیین انقالبری از درون دربرار سرر بررآورد و برا      93: 1781او باشد)شکی، 

زدك موبردی بروده   رود مر پشتیبانی قباد اول همچون سیلی جامعه را فرا گرفت، احتمال مری 
قران امرروزی از وی بره    (. اغلرب محقّ 99: 1781اسرت)بیانی،  که به دربار رفت و آمرد داشره  

هرای انقالبری و تفسریر و ت ویرل     اند که توانست برا نظریره  عنوان روحانی واالمقامی یاد کرده
(. بنرابراین  116: 1784؛ منتظرری،  938: 1781کروب،  )زریناوستا چنین آیینی را رواج دهرد 

ار و های مورخران دورۀ اسرالمی کره از وی برا عنروان جرادوگر، مّکر       سبت به برخی روایتن
(، جای شرک و تردیرد براقی    786: 1768؛ ثعالبی، 198: 1739عوفی، )اندفریبنده سخن گفته

لی کره از اشراعۀ کارهرای نراروای پیرروان مرزدك       های مفصّاست. فردوسی علی رغم بحث
است)فردوسری،  ان فردی با دانش و رای و کرام یراد کررده   ارائه داده، از خود مزدك به عنو

1786 :1391.) 
های مزدك نیز اختالفات اساسی وجرود دارد.  یابی افکار و اندیشهدر مورد پیشینه و ریشه    

ها و آرای برخی فالسفه وجود دارد، باعرث  هایی که بین آیین مزدك و ادیان، آیینشباهت
عالیم و آموزهای مزدکی را در جایی متفاوت جستجو کنرد.  قان پیشینۀ تشده هر یک از محقّ
بایسرت حلقره   هرای دیگرر، مری   های آیین مزدکی با هریک از ادیان و آیینعالوه بر شباهت

ارتباط و چگونگی روند ت ثیرگهاری آن نیز مشخد شود. به علت کمبود منابع تاریخی آن 
هرای دیگرر   ك از ادیان و اندیشهدوره، مشخد کردن حلقه ارتباط و ت ثیرپهیری آیین مزد

 مشکل است.  
ای از مانویران  سن با استناد به روایت ماالال  بر این براور اسرت مزدکیران شراخه    کریستن    

(. برخی منرابع اسرالمی از جملره طبرری از شخصری بره نرام        119: 1739سن، )کریستنهستند
تشرتی پیروانری پیرامرون    که اهل فسا بود و برا بردعت در دیرن زر    خورگان یاد کردهشتزرت
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امردادان مرردم را بره    (. به نظرر اینران مرزدك پسرر ب    911/ 1: ج1119طبری، خود جمع کرد)
داننرد کره شرالوده آیرین     پرداز میشت پسر خورگان را نظریهخواند. اینان زرتبدعت وی فرا

خورگران را  ریزی نموده و مزدك مرد عمل بوده که نام سلف خرود زرتشرت  طرحجدید را 
: 1739سرن،  )کریسرتن آیرین بره نرام وی مزدکری نامیرده شد      بنابراین لشعاع قرار داده،اتحت
: 1781ابن ندیم، (. ابن ندیم نیز در الفهرست از مزدك قدیم و جدید سخن گفته است)113
خورگان بوده و مرزدك جدیرد مرزدك    منظور از مزدك قدیم همان زرتشت(. احتماال 916

شرود آیرین مرزدك    ها چنین اسرتنباط مری  از این روایتمعروف دورۀ قباد است. در مجموع 
مرتهم   تفسیر و تعبیری جدید از دیانت زرتشتی بوده که توسح دستگاه حکومتی دینی وقت،

 گهاری در دین شده است.به بدعت
هرایی مطررح   ها و تعالیم مزدکری نیرز بحرث   های افالطون در آموزهاز ت ثیرگهاری اندیشه    
 ییخورگران فسرا  مزدك، زرتشرت  استادِکور بر این باور است که محمدجواد مشاست. شده

برد و در آنجا با کتب فلسرفی یونرانی از جملره افالطرون     میسرهها در بیزانس ببود. وی سال
مزدك راجع به اشتراك زن و مال عینای با عقیده افالطرون   ۀعقید رو،ازاین آشنایی پیدا کرد.

(. 769: 1738کی برودن زن مطابقرت دارد)مشررکور،   دربراره تعردیل نظرام اقتصررادی و اشرترا    
 ،ضمن تال  برای نزدیک کردن آیرین مرزدك برا عقایرد نوافالطونیران     « اشتیل»و « آلتهایم»
اند، بوندو  در روم با پیروان عقاید مهکور آشرنا شرد   ویژه فلسفه پورفیریو ، ادعا کردههب

قرن در ایران به حیات خود ادامره داد  و این عقاید را به ایران آورد. این عقاید در حدود دو  
 (.916: 1733شد و گستر  یافت)پیگولوسکایا، کار گرفتههتا اینکه توسح مزدك ب

خورگران اسرم یرک شرخد بروده،      بونردو  و زرتشرت  سن بر ایرن براور اسرت    کریستن    
این آیین و بوند  لقب وی بوده است. در نتیجه فرقه مورد بحث  ۀزرتشت نام اصلی آورند

یکی از شعب آیین مانوی بوده که این شعبه قریب دو  قررن قبرل از مرزدك در کشرور روم     
س آن یک نفر ایرانی به نام زرتشت پسر خورگان از مردم پسرا بروده، برا    مطرح شده و مؤسّ

دهرد مورخران   است. وی ادامره مری  مهاجرت به ایران افکار و اعتقادات خود را مطرح کرده
 (. 199: 1781سن، اند)کریستند که اتباع مزدك را مانوی خواندهبیزانس و سریانی حق دارن

سن در این براره از جهراتی دارای ابهرام اسرت. از جملره اینکره چگونره ایرن         نظر کریستن    
 سال در ایران دوام آورد و در این مدت حادثره سراز نشرد یرا اینکره      ها حدود دویستاندیشه
عالوه  ؟استهایی در این فاصله زمانی مطرح نشدهشهدر منابع گزارشی از این چنین اندیچرا

بر این، با توجه به انزجاری که در دربار ساسرانیان نسربت بره مانویران وجرود داشرته، چطرور        
سرال در دورۀ ساسرانی مجرال خودنمرایی     های یک مانوی حدود دویسرت ممکن بود اندیشه

ه و شخصی به نام مزدك کره دارای  ها در دستگاه دینی نیز نفوذ کردیافته باشد و این اندیشه
(. ایرن احتمرال   934: 1781کوب، گیرد)زرینکارهها را بمقام روحانی نافهی بود، این آموزه
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نیز وجود دارد که مانوی خواندن مزدکیان توسح مورخان بیزانسی و سرریانی شراید برر ایرن     
ت رسرمی  اسا  بوده که چون آیین مرانی از قبرل بره عنروان یرک کریش متعرارض برا دیانر         

زرتشتی در ایران مطرح بود، کیش مزدکی را نیز که متعارض با دیانت رسمی زرتشتی برود،  
های این چنینی از تاریخ ایران باسرتان در منرابع   باشند. نمونهمانوی خوانده ،به علت ناآگاهی

، ترا  رومی و یونانی وجود دارد. یونانیانی که اولین بار از طریق مادها با ایرانیران آشرنا شردند   
هرای  هررودوت جنرگ   ،به عنوان مثرال  ؛نامیدندها را مادی میهخامنشی پارسی ۀاواسح دور

هرای مردیک   های پرسیکا بنامد، جنگایران زمان هخامنشی با یونان را به جای اینکه جنگ
 نامیده است.

و  آید که تعرالیم میچنین براز محتوای اکثر منابع رومی، سریانی، عربی، فارسی و پهلوی     
یکی اشتراك مال و خواسرته و دوم اباحرت    :شدهای مزدکی در دو مورد خالصه میآموزه

کررد  از جمله چیزهرایی کره مرزدك تبلیرغ مری     »است: چنین آوردهاین مورد زنان. طبری در 
ست نیکو که خدا آن را خو  دارد و برر  ا گفت این کاریمساوات در مال و زن بود. او می

ابوالمعررالی در قرررن پررنجم هجررری   (.911/ 1: ج1119بررری، ط)«دهرردآن ثررواب نیررک مرری 
این مال و نعمت در »های اجتماعی و اقتصادی مزدك را این گونه عنوان کرده است: آموزه

(. عبردالکریم  13: 1711)ابوالمعرالی،  «خلق را بروده و اکنرون همچنران بایرد باشرد      ۀاصل هم
اعتقرادات نظرری   سی هرارون ورا   ابومو ۀقرن ششم هجری که به واسط ، نویسندۀشهرستانی

مزدك مردم »های مزدك چنین نوشته است: آموزه ۀ، دربارمزدکیان را به تفصیل بیان کرده
مرال و زنران    ،کرد و چون بیشتر منازعره مرردم را سربب   را از مباغضه و قتال و منازعه منع می

 (. 169: 1791شهرستانی، «)بودند، زنان را حالل گردانید و اموال مباح داشت
در منابع دینی و پهلوی زرتشتی نیز مطالبی ذکر شده که به صورت مستقیم یا غیر مسرتقیم      

ت دارد. در بعضی منابع از جمله: وندیداد و ارداویرافنامه مطرالبی در  با تعالیم مزدکیان سنخیّ
 نرروعی بررهدهنررد بررههررا ذکررر شررده کرره برخرری احتمررال مرریخصرروص بعضرری افررراد و گررروه

: 1743؛ ارداویرافنامره،  111: 1789 ای اعتقرادات مزدکری اشراره دارد)وندیرداد،    هزمینهپیش
دینان و مزدکیان و باورها و عقایدشان بحرث بره   دینکرد با تفصیل بیشتری از درست (. در91

)دینکرد دیناندرست است. در دینکرد سوم متنی به حکمت عملی و تههیب نفسِمیان آمده
ینکرد هفتم متنی به حکمت عملری و تهرهیب نفرسِ مزدکیران     ( و در د16 -19: 1781سوم، 

(. منصرور شرکی برر ایرن براور اسرت کره مرتن         194 -198: 1784اشاره دارد)دینکرد هفرتم،  
دینرران، پیررروان  دینرران اسررت و منظررور از درسررت   دینکرررد سرروم در خصرروص درسررت   

 اسرت   خورگان فسایی هستند. از نظر شکی متن دینکرد هفتم در خصوص مزدکیران زرتشت
شرکی،  ن. ك: است)خورگان با تغییرات و اصالحاتی بودهدهندۀ راه زرتشتو مزدك ادامه
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تعالیم مرزدك بیشرتر حرول     ،شوداین دو متن چنین استنباط می ۀ(. از مجموع73 -79: 1731
 محور اباحت زنان و اشتراك اموال اختصاص داشت.  

تهرهیب نفرس بره باورهرا، تعرالیم و       رسد این بخش از مطالب دینکرد کره ذیرلِ  به نظر می    
بهردینان  را ایرن مرتن    عقاید مزدکیان اشاره دارد، از جهاتی مبهم و از جهاتی ناکرافی اسرت.  

 که به شدت مخالف کیش مزدکی بودند. اندکردهزرتشتی تدوین 
خورگران نیرز   قبرل از مرزدك و حتری قبرل از زرتشرت      قابل توجه دیگر این اسرت کره   ۀنکت 

هرای  و تفسیری از دین زرتشرت بره وفرور وجرود داشرته، چنانکره در کتیبره        انشعابات فکری
بنرابراین از نظرر    اسرت؛ گرر یراد شرده   ها با عنوان اشموغ یا بردعت ر از آنکرتیر به طور مکرّ

 است. مسرلّم اسرت  وجود داشته در دورۀ ساسانی های انحرافی زیادیگروه ،بهدین زرتشتیانِ
معلروم نیسرت    ،اند و برا توجره بره کمبرود منرابع     نی نداشتهها خح مشیِ فکری یکسااین گروه

دینان و مزدکیان را فراهم کردند. همچنین درستمات فکری ها مقدّکدام یک از این گروه
به دو یرا   این اصل را نباید فرامو  کرد که مزدکیان همچون سایر فِر ، ملل و نحل احتماالی

بره اختصرار از حکمرت    با یک الی دو متنی که  از این رو، ؛اندچند شاخه و شعبه تقسیم شده
تروان بره درك کراملی از آرا و اعنقرادات     دینان و مزدکیان بحث کررده، نمری  عملی درست

 مزدکیان نائل آمد. 
های منابعی که ذکرشان رفت، برگرفته از روایات کتبی و شرفاهی رسرمی دربرار    گزار     

ت روحانیت زرتشرتی و اشرراف   ام و موقعیّت مقشدّاز آنجا که پیام مزدك به ساسانی است.
بایسرت برا دیرده شرک و تردیرد نگریسرت؛       ها میدرباری را متزلزل ساخت، به این گزار 

قران در  درك مسائل عقیدتی مزدکیان یکی از دشروارترین مسرائلی اسرت کره محقّ     بنابراین
توجره بره    قران برا  جهرت هرر کردام از محقّ   اینبا آن مواجه هستند. از شناسیمطالعات مزدك

 اند. قرائن در این باره فرضیات متفاوتی ارائه داده
قران و  ترر بره جنجرال کشریده شرده، آنچره برین محّق       ت بحث کمدر مورد اشتراك مالکیّ     

اباحت زنان یا استفاده اشرتراکی و عمرومی از زنران     ئلۀبرانگیز است، مسپژوهشگران جنجال
ائل خرانوادگی و ازدواج هرای رسرمی آیرین     ای از پژوهشرگران برا توجره بره مسر     دّهعاست. 

: 1781)یار شراطر،  انرد اباحت زنان را تغییراتری در براب ازدواج تعبیرر کررده     ئلۀزرتشتی، مس
 بنیان مستحکم خانواده را از هم نپاشید ،واقع مزدك به عنوان یک مصلح اجتماعیدر(. 989
شده در منابع، هنگامی که لب گفتهزنان را نیز به استفاده همگانی در نیاورد. با توجه به مطا و

خسرو انوشیروان به اصالحات پرداخت تا اغتشاشات ناشری از مزدکیران را خرامو  نمایرد،     
زنان را مخیّر در انتخاب شوهر قبلی یا فعلی نمود. این امر نشانگر آن اسرت کره زنران مرورد     

اشرتند از همسرران   همگانی و اشتراکی در نیامدند، بلکه مردانی که چنردین همسرر د   ۀاستفاد
قان روسری  . محقّبه ازدواج کسانی درآمدند که همسر نداشتندآن همسران شد و آنها کاسته
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رداخته و بیشتر با ت کید بر بخشری از تعرالیم منتسرب بره مرزدك      پاباحت زنان کمتر  ئلۀبه مس
انرد نهضرت مزدکیران را نهضرتی مردمری و      مبتنی بر مساوات در اموال و دارایی، سعی کرده

سرانی  شده أخیرر در کشورشران، نروعی هرم    رای کمونیستی مطرحآهمگانی جلوه دهند تا با 
 (. 137: 1794؛ کلیما، 911-997: 1733؛ پیگولوسکایا، 796: 1781باشد)دیاکونوف، داشته
رغم اینکه بسیاری از روایات و حکایات موجود در منابع در رابطه با تعالیم و آرای علی    

اند به شناخت دقیق و نتوانسته پژوهشگرانقان امروزی نیست، این اد محقّمزدکی مورد اعتم
هایی در این زمینه بنابراین به حد  و گمان ی مزدکی دست پیدا کنند؛درستی از آرا

ر از پیشینۀ ذهنیت هم مت ثّ پژوهشگرانهای این اند. بدون شک حد  و گمانکردهبسنده
اکم در نظریات آنان ت ثیرگهار است. عالوه بر فکری آنان و هم روح زمانه و فرهنگ ح
سال گهشته و در طول این مدت حوادث  1911 این، از زمان مزدك تا به حال حدود

مثابۀ یک سیاسی و اجتماعی بزرگی در جهان رخ داده که هر کدام از این حوادث به
از  راجع به شناخت درست و دقیق آرای مزدکی است. پژوهشگریجلوی چشم هر  ،عینک

تر از عقاید، باورها و آرای مزدکی حاصل تر و درستقان زمانی شناخت دقیقاین رو، محقّ
آید. در غیر این صورت شناخت باورها و دستخواهند کرد که منابعی از خود مزدکیان به

آرای مزدك و پیروان او به عنوان یکی از ابهامات مهم در تاریخ ایران همچنان باقی 
 خواهد ماند.

 های نخست هجری در ايرانهای سده. پيوند مزدکيان با برخی شورش4 -2

رود آنان به مناطق با وجود پیگرد و شکنجه شدید مزدکیان در دورۀ ساسانی، احتمال می
باشند. با این حال در آوردهکاری و حیات مخفیانه رویپناه برده، به پنهان ای ایرانحاشیه

گیری آنان در جریان سقوط موضع دربارۀی، های مزدکصورت تداوم حیات جمعیت
بنابراین  ؛خوردنمیچشمهای مسلمان، گزارشی در منابع بهعرب به دستحکومت ساسانی 

این سؤال همچنان باقی است که آنان مدافع حکومت ساسانی بودند، یا به عنوان هم پیمانان 
 ؟اندسیاسی مسلمانان سعی در سقوط حکومت ساسانی داشته

رود با سقوط ساسانیان مزدکیان مجال یافتند تفکرات خویش را انتشار دهند، ل میاحتما 
های این فرقه در صد سال نخست پس از چگونگی فعالیت ۀلیکن منابع موجود دربار

اند. اغلب مورخان دورۀ اسالمی از مزدکیان برای نخستین فروپاشی ساسانیان سکوت کرده
ت خود فعالیّ و بر دامنۀ اند که پیرامون ابومسلم جمع شدنددر اواخر دورۀ اموی یاد کردهبار 

تنها او را رهبر نه سنگینی بر آنان وارد آورد؛ چون ضربۀ . 173افزودند. قتل ابومسلم در 
ناکامی تلخ پیروان ابومسلم منجر  پنداشتند.سیاسی و نظامی، بلکه پیشوای دینی خود نیز می

مزدکی  گردید که دارای شالودۀ گونه در ایرانسیاسی غالت -به چندین جنبش دینی 
عی بود که قیام کرد و مدّ . 173بودند. سنباد از سرداران ابومسلم در ری و نیشابور به سال 
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ای این حرکت را جنبشی مزدکی دانسته، به روح ابومسلم در او حلول کرده است. عده
ع معروف به پیامبر المقنّ . 161در سال  (.961: 1781)یارشاطر، اند گری متهم کردهاباحی

نقابدار خراسان بر مهدی عباسی در ماوراءالنهر خروج کرد و مزدکیان و شماری از ترکان 
ف نیز به او پیوستند. وی پیروان خود را به پیروی از آنچه مزدك تشریع کرده بود، مکلّ

 (. 716: 1786)بیرونی، گردانید

سوم هجری که چالشی بزرگ برای عباسیان به  های دوم وهای سدهیکی دیگر از فرقه    
دینان و مزدکیان خبر دینان بودند. بیشتر منابع از پیوند نزدیک میان خرموجود آورد، خرم

اند دینان را ادامه همان مزدکیان دروۀ ساسانی معرفی کردهاند، به نوعی که حتی خرمداده
: 1711ابوالمعالی، ؛ 189: 1789سی، طو؛ 711: 1786بیرونی، ؛ 913 -916: 1781)ابن ندیم، 
  (.999پاورقی 

ای پیش از اسالم بودند مانند خرمیان دو دسته اند: دسته»است: از بغدادی روایت شده   
اند بابکیه و مازاریه و هر دوی اند و آنان دو دستهمزدکیان، گروه دیگر در اسالم پدید آمده

الملک در سیرالملوك خواجه نظام(. 191: 1718)بغدادی، « ایشان معروف به محمره هستند
 (.189: 1789)طوسی، «اصل مههب مزدك و خرم دینان و باطنیه یکی است»آورده است: 

هایی از گزافه گویانند که خود را به ها دستهاین»روایت کرده: ها نوبختی نیز در مورد غالی
دینان، و مزدکیان و زندیقان از خرماند و آنان اند و نام آن فرقه را بر خویش نهادهشیعه بسته

ها و علی میرفطرو  فهرستی از کتاب (.39: 1786)نوبختی، « اندو دهریان سرچشمه گرفته
دینان و پیوند آنان با مزدکیان را ۀ خرممقاالت فارسی اعم از منابع و تحقیقات أخیر دربار

ر مجله ایران نامه به تفصیل د«سرخ جامگان: منابع مآخه و تحقیقات»ای با عنوان: در مقاله
 (.84-93: 1764میرفطرو ، ن.ك: )است آورده
است. شدهۀ بعد از مغول نیز یاداز مزدکیان به صورت پراکنده و خیلی محدود تا دور    

است: در میان رودبار که کردهمستوفی در قرن هشتم هجری در این باره چنین نقل حمداهلل
شمارند، جماعتی زندگی اکنون خود را مسلمان میروزگاری مههب باطنی داشتند و 

در  (.66: 1738)مستوفی، دهندکنند که مراغیان نام دارند و خود را به مزدکیان نسبت میمی
دورۀ اسالمی مزدکیان در اغلب شهرها و مناطق کوهستانی پیرامون شهرهای بزرگ 

ابومسلمیه، ماهانیه و پراکنده بودند. شهرستانی از چهار فرقه مزدکی شامل: کوذکیه، 
است: کوذکیه به نواحی اهواز و فار  و شهر زور بودند و اسپیدجامکیه یاد کرده و آورده

: 1791)شهرستانی، دیگر طوایف به نواحی سغد، سمرقند، چاچ و ایال  سکونت داشتند
169.)  
لعات ترین مسائلی است که در مطابحث تجمع مزدکیان پیرامون ابومسلم یکی از مهم    

دی در این سازد. سؤاالت و احتماالت متعدّق را با مشکل مواجه میشناسی محقّمزدك
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تِ ابومسلم که پس از مرگ او با عنوان های تحت تابعیّزمینه وجود دارد که آیا این گروه
های اصیل مزدکی بودند که با ورود و گستر  اسالم رنگ تجمعیّ ،مزدکی سر برآوردند
هایی اسالمی بودند که تحت ت ثیر تند یا اینکه اینان انشعابات و فرقهو لعاب اسالمی گرف

 اند؟ شدهستیزی مزدك قرار گرفته و مزدکی نامیدههای انقالبی و حکومتآموزه
اند، های وقت به این عنوان منتسب شدهاین ابهام نیز مطرح است که شاید توسح حکومت   

قان این ند. یکی دیگر از مشکالت پیش روی محقّباشتا توجیهی برای سرکوبی آنان داشته
از طریق  ،دینان و مزدکیان را بسیار تنگاتنگ و نزدیک دانستهاست که پیوند میان خرم

 (.961: 1781)یارشاطر، انددینان سعی در شناخت عقاید مزدکیان داشتهباورها و تعالیم خرم
شناسی به حساب آید؛ زیرا دكهای جدی در مطالعات مزتواند یکی از آسیباین خود می

. اگر هم چنین باشنددینان بازماندگان مزدکیان دورۀ ساسانی توان گفت خرمت نمیبا قطعیّ
شان تغییر مسیر داده و مسائلی مانند حلول ر اعتقادیباشد در سیر مراحل تاریخی و تطوّ
 ا  کرده باشند.ت را احتماال بعدها اقتبمهدویّ ئلۀخداوند در پیامبران و امامان و مس

شناسایی و معرفی مزدکیان دورۀ اسالمی با آن از دیگر مشکالتی که پژوهشگران در     
مزدکیان را با عناوین: قرمطی، باطنی و  ،مواجه هستند، این است که عالوه بر شناسه مزدکی

گاهی نویسان بوده و اند. این امر گاهی از روی بی دقتی مورخان و فرقهزندیق نیز یاد کرده
ای میان های محلی و فرقهاند؛ لها کار شناخت و سنجش دقیق تفاوتنیز به عمد چنین کرده

منابع قرون نخستین اسالمی، البته  است.مزدکیان با دیگر فِرَ  آن دوره دچار مشکل شده
 عالوه بر مزدکیان  فِر  دیگری از قبیل: مانویان، اسماعلیان، غالت، دهریان و بعضای

تنها مورخی که اعتقادات اینان را تا  (.711: 1786)بیرونی، اندرا نیز زندیق خواندهزرتشتیان 
مسعودی مورخ و دانشمند قرن چهارم هجری است. بقیه  ،حدودی به تفکیک بیان داشته

مسعودی فر  بین مزدك اند. نویسان اینان را کنار هم ذکر کردهنحلومورخان و حتی ملل
 بودندانی و فر  اینان را با باطنیان روزگار خود  که طرفدار ت ویل و طریقه ت ویل او با م

مت سفانه این کتاب  ،(83: تابی)المسعودی، گزار  داده الدین و سرالعالمینخزائندر کتاب 
خرمیان کوذکی،  هایی مانند:باقی نمانده است. وی در جایی دیگر از مناظره با فرقه

ها  با یکدیگر را در کتاب ره یاد کرده و اختالفات آنپوشان، مزدکیه، ماهانیه و غیسرخ
ر گردیده اینان در یک بیان داشته، البته متهکّالمقاالت فی االصول الدیانات و سرالحیاه 

این کتاب مسعودی  (.716)همان: اند که در آینده ملک به آنها باز گرددله توافق داشتهئمس
ز باطنیان و مانویان از یک طرف و میان خود نیز باقی نمانده و تفکیک باورهای مزدکی ا

هایی های منسوب به مزدکی در قرن دوم از طرفی دیگر همچنان از مشکالت و آسیبفرقه
 شناسی با آن مواجه هستند.است که پژوهشگران در تحقیقات مزدك
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مان، اند باورهای غالت از قبیل: حلول خداوند در پیامبران و امابرخی نیز یادآور شده     
های ثیر آرا و اندیشهتناسخ، غیبت و رجعت امام و توسل به معانی باطنی قرآن، تحت ت 

میه، محمره و امثال خرّ عه و خصوصایهایی مانند سنبادیه، مقنّمزدکی شکل گرفته و فرقه
ای خاستگاه باورهای غالیانه عده (.994: 1781)یارشاطر، اندت گرفتهئها از مزدکیان نشاین
  اندهای یهودی و مسیحی دانستههای حرانیان، بابلیان و حتی برخی فرقهتباسی از اندیشهرا، اق

مطالعات  ۀترین مشکالتی که در زمینبنابراین، یکی دیگر از اساسی ؛(961)همان: 
 ئلۀها در سه مسشناسی در دورۀ اسالمی وجود دارد، این است که بسیاری از فرقهمزدك

ها، نسبت مزدکی گری در پیوند با هم بررسی شده و به همه ایننیحلول، رجعت امام و باط
خان وابسته به دربار با مورّاند، بدون اینکه به تفکیک آرا و عقاید آنان بپردازند. شاید داده

ها و کردن شور ها به بدعت، الحاد و کفر، در صدد توجیه سرکوبگونه فرقهانتساب این
 .اندهای ضد حکومتی بودهقیام
 
 گيرینتيجه .3
ها و تحقیقاتی د، منجر به پژوهشهای متعدّشناسی موضوعات مورد مطالعه در زمینهآسیب  

ها، مهاهب و گردد. در ارتباط با موضوعاتی که با فرقهها میتر در آن زمینهتر و دقیقدرست
ندتری ختم شناسی به نتایج سودمسیبآ ئلۀهای فکری و اعتقادی سر و کار دارند، مسنحله

خواهد شد؛ زیرا چنین موضوعاتی مشکالت خاص خودشان را دارند. در مورد شناسایی 
های گرایی داشته و آثار و منابعی از آنان باقی نمانده، دشواریهایی که حالت باطنیفرقه
قان و پژوهشگران قرار دارد. آیین مزدکی که از دورۀ ساسانیان تری پیش روی محقّجدی

های بسیاری را باعث شد، در زمرۀ های دوم و سوم هجری بحثرح و در سدهدر ایران مط
ق دربارۀ شناسایی مزدکیان، ترین مشکل پیش روی هر محقّهایی است. مهمچنین فرقه

نماندن آثار، منابع و مکتوباتی از خود مزدکیان است. عالوه بر این، خصوصیات آیین باقی
که برگرفته از روایات دشمنان این آیین بوده؛ لها هایی انعکا  یافته مزدکی در گزار 

جدی  آید. این آسیبِشناسی به حساب میجدی در مطالعات مزدك یله آسیبئاین مس
شناسی، باعث شده اختالف نظرهای فاحش و آشکاری در خصوص مطالعات مزدكدر

و اعتقادات  هاارتباط با زادگاه و خواستگاه مزدك، پیشینۀ تعالیم فکری، باورها، آموزه
مزدکی، گسترۀ جغرافیای و سیر تداوم تاریخی باورهای مزدکی و غیره نه تنها در منابع، 

 باشد.شنا  نیز وجود داشتهخان مزدكقان و مورّبلکه در نظرات محقّ
اند حتی در کلیت بحث اتفا  شناسان نتوانستهاین اختالف نظرها به حدی است که مزدك 

مزدکی یک جنبش دینی بود، یا یک جنبش اجتماعی به حساب نظر پیدا کنند که آیین 
شناسان در خصوص ها و مشکالتی که برای مزدكآمد. در کنار این چنین آسیبمی



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

113 

شناسی وجود دارد، عدم تداوم تاریخی مزدکیان تا عصر حاضر باعث شده مطالعات مزدك
اختالفات فاحش باقی نماند. سازی این امید چندانی برای یافتن منابعی در آینده برای شفاف

مزدکیان باقی مانده، منابع  موردشود از میان منابع مختلفی که در از این رو، پیشنهاد می
صی نسبت به سایر منابع پهلوی و دینی زرتشتیان در صورت بررسی دقیق، موشکافانه وتخصّ

ناسان شچیزی که از چشم اغلب مزدك ؛برای شناسایی مزدکیان راهگشای بهتری باشد
 است. غافل مانده
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1. Introduction 

Contrastive Literature is an important and invaluable branch of 

evaluating prominent works in a certain language which can uncover 

the source of literary types or genres as well as themes of a language’s 

written heritage whether in the form of poetry or prose. It can also 

manifest the influence on and from poetry types or similarities in the 

lines of thought both in the content and form. Research on Hafiz and 

investigation of similarities in the themes of Hafiz and his 

contemporary poets has a long history.  

For many years, researchers have written and conducted studies on 

Hafiz. In contrastive studies, the researcher investigates the themes of 

similarities of thought between the creators of poetry and prose from 

their birth to their growth.  Such literary studies, which are based on 

influencing and being influenced or similarity of thought, and in 

which the researcher aims to dig out different poets and writers’ 

adaptations of and loans from each other, or tries to investigate the 

frequency of the common themes and patterns of thought, have a long 

history and can easily be found in rhetorical texts, translated works, 

and literary criticism. 
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2Methodology 

The present study was an attempt to investigate the similarities of 

thought in Rudaki and Hafiz taking a descriptive-analytical method. 

The analyses have been organized based on comparison and 

evaluation of the poems of the two poets taking into consideration the 

similar themes of thought. 

 

3.Discussion 

Apparently and compared to the present time, Hafiz had a ready 

access to Rudaki’s sonnets and the written heritage of the Samanids.  

The sonnets of Hafiz are an image of the Persian literary heritage. 

Themes and concepts of the early great Persian poets can easily be 

traced in this magnificent thesaurus.  Thanks to his prodigious 

memory and genius in poetry, Hafiz created a collection, based on the 

form and content of the old Persian poetry including sonnets and other 

literary genres, which represents the magnificent architecture using 

Persian material.   

Considering the permanent presence and influence of Rudaki in and 

on the minds of the different poets from his time to the present, it 

seems that, with his precision and meticulousness in choosing themes 

and ideas for his sonnets, Hafiz enjoyed single elements (like certain 

words), clauses (such as adjectival clauses), images and concepts of 

Rudaki. Critics and experts have usually touched upon the influence 

of Rudaki on Hafiz and the similarity of themes between the poems of 

the two.  Rudaki and Hafiz have a lot in common considering their 

personality traits and manners as well as poetical interests and 

viewpoints toward the universe and its elements.  Both poets know the 

ins and outs of Persian poetry and its interrelationship with music. 

Their poems are missionary works done out of their pleasant 

disposition. Based on the very few poems left from Rudaki, and 
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regarding Hifiz’s sonnets, some major topics were investigated in 

them. The first topic in common is the frequency of use in similar 

clauses, which is usually accompanied by the ‘worship of wine’ and 

its rituals. Throughout his poems, Hafiz reflected the old tradition of 

wine worshiping, festivity, and joyance and thus can be regarded as 

being in the same line with Rudaki.  

Describing the countenance of the beloved is particularly 

outstanding in the poems of Rudaki and Hafiz. Picturing the spring 

season is another common theme. Rudaki and Hafiz would also 

perceive destiny through wisdom and principle. The frequency of 

common register in Rudaki and Hafiz’s poems is a reflection of their 

similarity and common ideology toward life with its ups and downs.  

In the next step, the present study has analyzed the meter and lateral 

music in Rudaki and Hafiz’s poems with the themes of picturing 

spring and the beloved and the beauties of the nature.  

 

4.Conclusion 

The findings of the analyses represent the fact that the legacy of the 

sonnets of Rudaki and his contemporary poets of the Samanids was so 

rich and enduring that Hafiz could not be indifferent to them. It merits 

remarking that Rudaki and Hafiz knew the tricks of the trade 

regarding Persian music and had pleasant singing voices which helped 

them pay a lot of attention to the form and content of the poems they 

would compose.  

The present paper also investigated the common concepts and ideas 

in Rudaki and Hafiz’s poems. One of these concepts was music.  As 

mentioned earlier, both of the poets knew the ins and out of the 

Persian music and had pleasant singing voices. This, together with 

their fluency in poetry and choosing appropriate meter, helped them 

compose enduring poems and sonnets. The frequency of musical 

terminology in their poems is another affinity between the two poets.  
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Delicate fragrance is another common element in their poems. As a 

matter of fact, the two poets, with their keen sense of smell, paid a lot 

of attention to various scents and intelligently saw, heard, and smelled 

elements of the universe. Because of their meticulous attention to the 

beauties of nature, Rudaki and Hafiz can be regarded as nature 

worshipers and lovers of the beauties of the universe.  

Seizing opportunities and savoring the transient moments of life is 

another quality the two poets share.  Based on the ephemeral nature of 

life, Rudaki and Hafiz viewed the basis of universe as legendary and 

evanescent and invited all to enjoy and savor the life in a great number 

of their poems.     

It seems that anti-asceticism and hypocrisy were also reflected in 

Rudaki’s lost poems. Conclusion can be drawn from the few 

remaining poems of Rudaki and comparing them with those of Hafiz 

that they insisted on worship of life and truth and abstinence from 

asceticism and hypocrisy.   

Self-applause is another salient feature in Rudaki and Hafiz’s 

poems. The two poets acknowledge their own true art. They eulogize 

their own poems which is not a mere gesture or exaggeration toward a 

person or thing; it rather is eulogizing the art. The eulogy, here, is 

about the poem, pleasant rhythm, coherence of speech, and 

disposition.  

 

Keywords: Rudaki, Hafiz, Contrastive literature, Sonnet, Similarity 

of themes 
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  مضامين مشترك اشعار رودکی و حافظ
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 چکيده

های ارزشمند سنجش و ، یکی از شاخه(Contrastive.literature)ای، ادبیات مقابله  
تواند خاستگاه و سرچشمۀ بسیاری از ست که میمقایسۀ آثار مهم و شاخد یک زبان ا

نشان دهد و  انواع ادبی و مضامین میراث مکتوب شعر و یا آثار منثور یک زبان را،
روند تکوین بسیاری از انواع شعر را به  ها واندیشیها یا همگونپهیریها و اثرگهاریاثر

اشتراك مضامین  و بررسی پژوهیحافظ دامندرازآشکار سازد. قصۀ  لحا  قالب و محتوا،
و  هاست دراین زمینه،گفتهروزگار و پیش از شاعر، امروزی نیست. سالحافظ و شاعران هم

های رودکی و حافظ، بررسی و مشترك و هماننداندیشی مشربپژوهش،  این اند. درنوشته
یا میراث  آید، حافظ به مقدار بیشتری از شعر و غزل رودکی واست. به نظرمیتحلیل شده

ستایی، طنز، است. بهار، بادهادبی روزگار سامانی در قیا  با روزگار ما، دسترسی داشته
و مدح، از مضامین همگون در اشعار به جای ماندۀ رودکی  ستیزی، خودستایی، شادیزهد

های ناب روزگار های حافظ است. حافظ، به فرم و معنای اشعار رودکی و سرودهو غزل
 است.ر داشته و از مفردات و ترکیبات شاعرانۀ رودکی، سود بردهسامانی، نظ

 

 ای، غزل ، مضامین مشترك.رودکی، حافظ، ادبیات مقابله های کليدی:واژه
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 مهمقدّ.1
تواند از بسیاری رازهای پوشیدۀ فرهنگ بشری، های هنر، میبررسی و سنجش همۀ گونه

تطبیقی، های تاریخگوناگون، با عنوانهای های بسیاری در زمینهپرده بردارد. پژوهش
ها و مشابه از فرهنگ تطبیقی، انجام گرفته که آثار برجستهتطبیقی و ادبیاتتطبیقی، دینهنر
اندیشی یا هایی از همگونکه نشانهتا زمانی کند وهای متفاوت را، نقد و بررسی میزبان

 داشت. نیاید، ارزشی نخواهدها به دست اثرگهاری و اثرپهیری در این گونه پژوهش
مضامین بسیاری از ، ای، پژوهشگرهای مقابلهبا توجه به آن چه گهشت، در پژوهش

گی و قوام، بررسی و های آفرینندگان آثار منثور و منظوم را از آغاز تا بالنداندیشیهمگون
ا هماننداندیشی، ی های ادبی که بر مبنای ت ثیر و ت ثّرگونه پژوهشنماید. در اینتحلیل می

های شاعران و نویسندگان گیریها، وامپهیرد و پژوهشگر به دنبال کشف اقتبا می سامان
آنان است، در متون بالغی و آثار هایاز یکدیگر یا بررسی بسامد مضامین مشترك اندیشه

یر ها، زپژوهشگونهشده و نقد ادبی، بسیار سخن رفته و بحث درازدامنی است. اینترجمه
 شود. تطبیقی، محسوب میمجموعۀ ادبیات

 ای،های مربوط به آثار ادبی یک سرزمین را، ادبیات مقابلهفرشیدورد، پژوهش
(Contrastive literature)، فارسی که ریشه غزل .(814: 1، ج1738نامد )فرشیدورد، می

های سنایی، با غزلهای روزگار سامانی دارد، در روند تکوین، ها و قطعهها، غزلدر تغزل
های سعدی، مولوی و رسد که زمینه را برای ظهور غزلخاقانی و عطار به جایگاهی می

های سعدی، حافظ و مولوی، سازد. مقایسه و سنجش فرم و محتوای غزلحافظ، فراهم می
رساند که بسیاری های پیشین، خواننده را به این دریافت میهای شاعران سدهبا نمونه غزل

 اند. هایی از گونۀ نمح عالی، نقش داشتههای گهشته در بلوغ و ظهور غزلشاعران سدهاز 
های حافظ شیراز، با انتخاب آگاهانه و رسالتی غزل برای بیان احساسات و اندیشه

منثور عربی و فارسی و آثار بالغی، در پیوند بوده و  ا ، بی تردید با متون منظوم وشاعرانه
ظیر ، بهترین واژگان، تصاویر و ترکیبات آثار ادبی گهشتگان را در به مدد حافظۀ بی ن

چنان شور و شوقی به نُکَت شعر است. حافظ، آنکار بردههای شکوهمند  بهپرداز  غزل
 و  نثر داشته که توانسته سفینۀ غزلش را ازلونی دیگر، بپردازد. 

در  ا اندگاری جاودانهگهاری و ماستوار رودکی در شعر فارسی و اثردربارۀ جایگاه 
دانگی که جملگی برآنند. جاودرازای شعر و ادب فارسی، تردیدی نیست و قولی است

، با شعر جایگاه رودکی، عالوه بر انس و الفت شاعر با شگردهای بالغی و موسیقیایی
تردگی اوزان ع موسیقیایی و گسرسالتی و سرشار از صداقت شاعر نیز در پیوند است. تنوّ

ت. به اسماندۀ رودکی، مورد توجه پژوهشگران، بودهجایمعنا و مضمون در اشعار به عوتنوّ
ند. وران را جلب کعبارت دیگر، اشعار رودکی، آن قدر جاذبه داشته که نظر اندیشه
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یوسفی، شعر رودکی را سرشار از ترنّم، بالندگی و گوناگونی اغراض شعر، 
-انۀد، شعر رودکی به عنوان نمایندۀ شاخد و یگآیبه نظر می .(18: 1734داند)یوسفی، می

حیۀ شعر در دوران سامانیان، آن چنان به لحا  گستردگی موسیقی و سازگاری با رو
ستا را ندگیاست که حافظ شیراز این شعرآفاقی و زشادمانۀ ایرانیان، سزاوار و استوار بوده

ها، بهره ببرد. ازآنهایش، غزل معماریبپسندد و برای  
در » ا  را بر شاعران پس از خود، بیرسیاقی، راز ماندگاری رودکی و اثرگهارید

« .داندهای موسیقی، میها و گوشهدر بازدانستن پرده وی شناخت زیر و بم نغمات و استادی
های یک از شاعران بلندمقام دورهنویسنده بر این باوراست که هیچ .(18: 1731)دبیرسیاقی،

 .(14اند)همان:نبردهآنان، عظمت مقام و بلندی قدر وی را، از یادینبعد، حتی مغرورتر
پژوهشی را کندوکاو در کمّ و کیف ت ثیر پیشینیان بر خرمشاهی، یکی از ابواب مهم حافظ

 افزاید: نویسنده سپس می  .(91 :1، ج 1789داند)خرمشاهی، حافظ، میسخن
ظ به شعر رودکی که در عصر حافظ بسی بیشتر کنیم، باید گفت حافاگر سخن را از رودکی آغاز

نخست، شباهت بیان استوار » است و این حکم دو شاهد دارد: باقی مانده بود تا عصر ما، نظر داشته
تغزّلی حافظ به بافت کالم پخته و پروردۀ رودکی، دوم، تضمین مصراع همین ترك سمرقندی که 

 (91 نسیمش بوی جوی مولیان آیدهمی. )همان:گوید: کز دهد و میحافظ خاطرخود را به او می
 نهد ووار رودکی را در کنار مولوی و حافظ، میمطلق، شعر روان، ملحون و ترانهخالقی

شد و در شعر ت قدیم ایران، برای خواندن و نواختن سروده میشعر، بر طبق سنّ»گوید: می 
کمتر در بند صنایع لفظی  هنری فارسی، از رودکی که بگهریم، فقح در اشعار عرفانی که

 کند. به ویژه اشعار مولوی و شایدکه با موسیقی، تطبیق میخوریمهایی برمینمونه است به
 .(99: 1788مطلق، )خالقی« حافظ.

نیافتنی شاعرانۀ دست شکوهای از اینآبدار رودکی، نمونههایرشک عنصری برغزل
مروزی، معروفی بلخی رخسرو، کسایینفیسی، به ناص). 713:1767)دیوان، استرودکی

شهید بلخی،  .(16و19: 1778)نفیسی،  اندپردازد که به اشعار رودکی توجه داشته.. میو.
 .(18: 1731 ،یمدبر) داند، می«تلو نُبی»ِسخن رودکی را با قرآن می سنجد و آن را 

 وانید)کند یرا از رودکی، تضمین م« کس فرستاد به سر اندر عیار مرا» خاقانی، مصراع
پردازد و در ای به روابح ادبی رودکی و بلعمی، میسوزنی، در قصیده .(91:1739،یخاقان
منزوی، به   .(794و 1778:166،سوزنیکند )ای دیگر، بیتی از رودکی تضمین میقصیده

 996: 1788،منزویدارد: )هایش، اشارهآموی و درشتیخاطرۀ چنگ رودکی و ریگ
 داند:سراید و او را پیشوای استادان بزرگ، مییاد رودکی، می صورتگر، به .(163و

 گررویی پدیدآمررد درآن روز سرریاه پارسرری

 هررای پهلرروانی سررازکردچنررگ را بررا نغمرره

 گرفرت در حریم دولت سرامانیان مسرکن   

 گرفررتتیررغ برررّان هنررر از پنجررۀ دشررمن 
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 پیشرروای اوسررتادان بررزرگ  ای  رودکرری
 

 گرفرت که بریاد ترو بایرد جرام مرردافکن    ای
 

 (167: 1768)صورتگر، 
 کند:گونه تصوّر میا ، اینمؤیّد شیرازی، رودکی را در اخوانیه

 افشررانجرران فردوسرری اسررت دسررت 
 

 رودکرررری چنررررگ برررررده در بغلرررری   
  

 (119: 1738)درخت معرفت،
آورد ، با تضمین مصراعی از رودکی، رود سخن وی را، فرا یاد میکدکنیشفیعی
 .(14: 1738کدکنی،  )شفیعی

شعر فارسی  جریانهای فو ، اشاره به حضور پیوستۀ رودکی در غرض از آوردن نمونه
ها و ای است که در هنرستاییگونهاست. شیوۀ حافظ در پرداختن به شعر شاعران دیگر، به

پردازد و اهل مجادله با معاصران هایش با ایما و اشاره گاه به مدعیان و حسودان، میفخریه
 الدینای،کمالگنجههایش به نظامیعر و ادب نیست. حافظ، درغزلیا گهشتگان ش

هایش را در قیا  با نظم نظامی، درّخوشاب، کند. سرودهاصفهانی و رودکی، اشاره می
تنها  .(918کند)همان:الدین، اصفهانی، تضمین میازکمال( و مصراعی919داند )دیوان:می

  آورد، رودکیرا به خاطرشاعر شیراز می شاعری که در دیوان حافظ، بوی جوی مولیان
 است:است که در شعر زیر به این موضوع، اشاره شده
 خیررز تررا خرراطر برردان ترررك سررمرقندی دهرریم      

 

 « بوی جوی مولیان آید همی»کز نسیمش  

 (919)همان: 
حافظ وگهشتگان، معطوف به هایاندیشیسخن پژوهشگران و اهل قلم، دربارۀ همگون

 ندرت اشاراتیی، هشتم، هفتم و ششم،گردیده و به شاعران دورۀ سامانی، بههاشاعران سده
اند. خرمشاهی، در حافظ از گهشتگان، بسیارگفته و نوشتهاست. دربارۀ اثرپهیریشده
 های ششم تا هشتم، آوردهحافظ را از شاعران سدهاثرپهیری رانده وباره، گسترده سخنینا

(. میرافضلی، از اثرگهاری شاعران سدۀ ششم تا 41-91: 1، ج 1789است. )خرمشاهی، 
های حافظ، پرده برداشته و به محمد قزوینی، پژمان بختیاری، خلخالی و هشتم بر غزل

حافظ را از دیگر شاعران، های گیریکرده که برخی مضامین و وامخرمشاهی، اشاره
ت ثیرشاعران »در مقالۀ  ،(1783محمدی، ) (.97-79و19-18: 1764)میرافضلی، انددادهنشان
گونه اشارتی به مضامین مشترك رودکی و ، هیچ.«های سوم و چهارم هجری بر حافظسده

گلگشت درکتاب ،(1768است. ریاحی، )معاصر رودکی، نام برده حافظ نکرده و از شاعران
های حافظ را بررسی کرده، اما به همگونی، سرچشمۀ مضامیندر شعر و اندیشۀ حافظ
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  ای به سبکدر مقاله ،(1784است. خسروی)و اندیشۀ رودکی و حافظ، نپرداخته مشرب
، به جایگاه «ساختاراشعاررودکی»در مقالۀ  ،(1749است. فالح، )توجه نمودهشعر رودکی، 

 چشمۀ»دربحثی با نام  ،(1734است. یوسفی، )اشعار ، پرداختههنری رودکی و اصالت
بین شاعرروشن ،(1734)کوب،است. زرینگفتهسخندربارۀ چگونگی شعررودکی، « روشن

رودکی را شاعر  ،(1741ندوشن، )است. اسالمیبخارا را، تحلیل کرده و زمینۀ فرهنگی
داند. با توجه به پیشینۀ پژوهش،تحقیقی برجسته و در شمار بیست شاعر بزرگ ایران، می

 حافظ، انجام نشده است.  ها و مضامین همگون رودکی ومستقل و جامع در همگون اندیشی
مانده از رودکی، به جایدر این پژوهش، سعی برآن است تا با توجه به اشعار به

 های حافظ از رودکی و چند و چون توجه حافظ به اشعارها و اثرپهیریاندیشیهمگون
توان بر اسا  شود. انجام این پژوهش از این جهت ضرورت دارد که میرودکی، پرداخته

تکوین آن و بسامد اشتراکات  جریانای آن، به چگونگی تطوّر غزل فارسی در هداده
مضامین و معانی اشعار رودکی و حافظ، پی برد و جایگاه واقعی شعر هر شاعری را 

ای و با توصیف و تحلیل وزن، موسیقی و معانی ای مقابلهدریافت. این پژوهش، به شیوه
 است.یافتهمشترك در اشعار رودکی و حافظ، سامان 

 

 بحث و بررسی .2
های حافظ و رودکی، با توجه به سراییهای لفظی و همگوندرادامۀ مقاله، به همانندی

ها است. نخست، اقتبا کناری  و مضامین و معانی مشترك آنان، توجه شدهوزن و موسیقی
سپس های حافظ از مفردات، ترکیبات، وزن و موسیقی کناری اشعار رودکی و و استقبال
 شود.مشرب مشترك دو شاعر، بررسی و تحلیل می مضامین و

 . واژگان، ترکيبات وصفی و اتافی مشترك رودکی و حافظ2-9 
گیری واژگان، صفات، ترکیبات توصیفی و اضافی وافعال خاص، در شعر شاعران، وام
حافظ به  دهد کههای زیر در دیوان رودکی و حافظ، نشان میدارد. نمونهای دیرینه ۀسابق

دلیل روحیۀ مشترك، انس والفت با دیوان رودکی و دیگر آثار همانند در روزگار 
است که حافظ، به دلیل کثرت  است.گفتنیرودکی، از این مفردات و ترکیبات، بهره برده

، ناخودآگاه از مفردات، ترکیبات مطالعه در متون شاخد ادب فارسی و حافظۀ شگفتش،
تردید برده و بیهایش، بهرهپردازیگهشته، در غزل های زیبای متونشاعرانه و وزن تصاویر

است. بسامد کناری و معنوی شعر رودکی و روزگار وی، داشتهتوجه خاصی به موسیقی
ها، در اشعار همگون رودکی و حافظ، ستایی، وصف معشو ، مجالس بزم و حکیمانهباده

 شود:دو شاعر، اشاره میهایی از ترکیبات همگون بیشتر است. به نمونه
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جما  نرگس ؛(116چشم )دیوان:جما  ؛(791عقیقی)دیوان:جام ؛(31می)دیوان:عقیقین
آفتاب ؛ (189و  81دوتا )دیوان: زلف؛ (977و  191شکن)دیوان:توبه ؛(187)دیوان:
 سرای ؛(791عهد )دیوان:یادآصف ؛(111شهریارسجستان)دیوان:یاد(؛ 781و  81)دیوان:
 غم ؛(44و111ساله)دیوان:دهغمان، اندهسپاه ؛(111در )دیوان:دو رباط ؛(31یوان:سپنج )د

؛ (111دهقان )دیوان: صالح پیر ؛(199و  44 سالخورده )دیوان:می ؛(199کهن )دیوان:
؛ (66)دیوان: برفروزیعارض ؛(199و 978)دیوان:سالخورده و پیردهقان دهقان
 ،49دورالله)دیوان: ؛(716دیوان:)هنرمی؛ (89)دیوان: یدهنرنب؛ (717)دیوان: برافروختچهره
 شود.به یک نمونه از اشعار رودکی و حافظ، اشاره می(. 738و977

 رودکی:
 ز لررب فروشررود و از رخرران برآیررد زود   بیار هان و بده آن آفتاب کِش بخوری   

  

( 81)دیوان:  

 حافظ:

 انررداز چهررر رز نقرراب دختررر گررل ز روی   باید                     شب اگرت آفتاب میبه نیم
  

 (781:)دیوان

 کناری اشعار رودکیهای حافظ از وزن و موسيقیاستقبال .2-2
-های دو شاعر، با توجه به وزن و موسیقیسراییدر ادامۀ بحث، به برخی از همگون

 داشته ای در مدح بلعمی، وزیر نامدار سامانیان،رودکی،سروده شود.میکناری، اشاره
( که سه بیت از آن، باقی است. این شعر، در بحر مضارع سروده شده 11:1764)فروزانفر،

 حافظ از پربسامدترین اوزان است. سرآغاز شعر رودکی، این بیت است:که در دیوان
تررا خرروی ابرگررل رخ تررو کرررده    

 شبنمی                   
 است سوخته چون اشک ماتمیشبنم شده 

 (111)دیوان:
زل بر همین وزن وآهنگ دارد و از فضای کلی شعر رودکی و ابیات حافظ، حافظ، دو غ

در های حافظ آغاز غزلشود. اکنون، سرپهیری حافظ، دریافت مینشان همگونی و اثر
 شود:ادامه ذکر می

 گلبانررگ پهلرروی بلبررل ز شرراخ سرررو برره  
                     

 خواند دو  در  مقامات معنوی می 

 (978)دیوان:                                    
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 چکرد از ابرر بهمنری   صبح است و ژاله می
              

 برگ صبوح ساز و بزن جام یک منی 

   (971)همان:                                     

نواز و ل و از اوزان گو دارد که گویی بازمانده از غزل یا تغزّ بیت فردیرودکی،  
 کی با معشو  یا ساقی است:جویباری است. خطاب رود

 خانرۀ خرویش  بهار چین کن از آن روی برزم 
 

 اگر چه خانۀ ترو نوبهرار بررهمن اسرت     
 (171)دیوان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ای متفاوت دارد. معنا و محتوای هر دو ، اما با قافیهحافظ، غزلی مردّف بر همین وزن
 بیت، عاشقانه است:

 برره دام زلررف تررو دل مبررتالی خویشررتن اسررت 
  به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج

 بکش به غمزه که ایرنش سرزای خویشرتن اسرت     
 هررا  ز بنررد قبررای خویشررتن اسررت    کرره نافرره 

 (114)دیوان :                                                   

خواند و ای، ممدوح را به بزم و شادخواری فرا میرودکی، درقصیده  
 ا ، سرشار از شادی و نشاط است:آهنگ سرودهضرب

 ای بر همه میررررران جهان یافتره شرررراهی  
خواه که بدخواه به کام دل ترو گشرت  می
  

 بداندیش چنان شد که توخواهیخورکه  می 
 وز برخررت، برردانرردیش ترررو آورد تررباهی 

 (119)دیوان:                                             

 تواند بر مبنای شعر فو ، سروده شدهای(، چهارده بیتی دارد که میحافظ، غزلی)قصیده    
حافظ در که غزلان، براین باوراستو حافظ، مدح است. حمیدیباشد. موضوع شعررودکی 

 (9191: 9، ج 1749است)حمیدیان،ممدوحی مقتدر، سروده شدهستایش
 در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی  ای دررخ تررو پرریردا انوار پررادشرراهرری

کلک تو بارك اهلل بر ملک و دیرن گشراده  
  

 صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی 

 (991-991)دیوان:                           

ای است و حافظ گوشۀ چشمی هم نیز،  رودکی سرودۀ دیگری دارد که بازماندۀ  قصیده   
 به این شعر رودکی داشته است:
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 دل تنررگ مرردار ای ملررک از کررار خرردایی 
 صررد بررار فترراده اسررت چنررین هررر ملکرری را 

 

 آرام و طرررب را مررده از طبررع جرردایی  
 ییآخررررر بررررسرررریدند برره هرکررامروا 

 (119)دیوان:                                       

 حافظ، غزلی در وزن متفاوت، اما با موسیقی کناری همانند شعر رودکی، دارد.   
 ای پادشرررره خوبرررران داد از غررررم تنهررررایی  

 
 دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی 

 (999)دیوان:                                       

ل دیگری نیز بر وزن و قافیه شعر رودکی که در سطور باال به آن اشاره شد، حافظ، غز
 دارد و سرآغاز آن، این است:

 
 ای دل گر از آن چراه زنخردان بره در آیری    

 
 هرجررا کرره روی زود پشرریمان برره درآیرری  

 (999)همان:                                              

است. بوی یا غزلی بر باد رفته، برجای مانده بیت فردی از رودکی هست که از تنۀ قصیده
نواز، سروده شود و در وزنی گو ورزی، از آن شنیده میطلبی و زندگیشادی، فرصت

 های رودکی است:است. این تک بیت ، در شمار بهاریهشده
 آهو ز تنگ کروه بیامرد بره دشرت و راغ    

 
 بر سبزه باده خو  بود اکنون اگر خوری 

 (19)دیوان:                                           

آید اشعاری با این وزن و موسیقی حافظ، غزلی بر همین وزن و قافیه دارد. به نظر می
 های رودکی و دیگر اشعار روزگار سامانی، بسامد باالیی داشتهها و تغزلکناری، در غزل

 آغاز غزل حافظ، این است: است. سر
 خررو  کرررد یرراوری فلکررت روز داوری   

 
 تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری 

(913)دیوان:  

است. موضوع این مانده از قصیده یا غزلیباز رودکی، تک بیت دیگری دارد که احتماالی
 تک بیت، مدح است:

 بررزرگررررران جهررران چرررون بررررند گرررررردن
 

 تررو چرررون یرراقررروت سرررخ اندر میانه 

    (198ن:)دیوا                                       
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 حافظ، غزلی بر همین وزن و قافیه، دارد:
 سرررررحرگاهان کرره مخمررور شرربانررررره 

 
 گررررفرررترررررم برررررراده بررا چنررگ و چغانرره 

 (143)دیوان:                                                 

 گونه است:سرآغاز یکی از رباعیات رودکی، این
 با آنکه دلرم از غرم هجررت خرررررون اسرت     

 
 شادی به غم توام ز غم افرزون اسرت   

 (113)دیوان:                                         

کلی آن، در فرا  یار است و شعر رودکی را به حافظ، غزلی دارد که سرآغاز و فضای
 آورد:یاد می

 ببین که در طلبت حال مردمان چون است   ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است

 (171)دیوان:                                      

درادامۀ این جُستار، به دو غزل از رودکی و حافظ که در بحر مجتث سروده  
نواز های گو شود. غزل نخست که چهار بیت از آن باقی مانده؛ از وزناند، اشاره میشده

ز اوزان ای باشد که در روزگار سامانیان، ال قصیدهآهنگ شعر فارسی و شاید تغزّو خو 
قدر ،آنیمانده از یک قصیدۀ رودکجایاست. غزل رودکی یا تغزل بهپرکاربرد بوده

 است:شکفتگی و پختگی دارد که بتوان آن را غزل درشمارآورد، این گونه
 سررماع و برادۀ گلررررگون و لعبتران چرو مراه    
 نظر چگونه برردوزم که بهرر دیردن دوسرت   
 کسی که آگهی از ذو  عشق جانران یافرت  

  

 اگررر فرررشررته بررربیند در اوفرررررتد در چراه   
 «زخاك من همه نرگس دمد به جای گیراه »

 ز خویش حیف بود گر دمی بررود آگررررراه

 (118)دیوان:                                            

 آوریم:حافظ شیراز، غزلی  بر وزن و قافیۀ غزل رودکی دارد که سه بیت از آن را، می
 کرره در هررروای تو برخاست بامداد پگاه  خُرررنُک نررررسیم مررررعنبر شرمامۀ دلخواه

 مگر تو عفو کنی ور نه چیست عهر گناه  کشم زهی خجلتمنم که بی تو نفس می

 «ز تربتم بدمد سررررخ گررل به جای گیاه»   به عشق روی تو روزی که از جهان بروم

 (981)دیوان:                                     
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 .(799و  793، 1731است )دیوان:سیستانی، دو قصیده بر همین وزن و قافیه سرودهفرخی
هجری، بیانگررواج این وزن در شعر  های چهارم و پنجمگونه اشعار، در سدهپربسامدی این

ا گونه اشعار، بروزگار سامانی و غزنوی است. به هر روی، فضل تقدم در سرایش این
 است.رودکی

های همگون رودکی و حافظ،  به غزلی دیگر از رودکی درادامۀ بررسی غزل   
د را در پایان غزل است که تخلّسرایانیپردازیم. رودکی، در شمار نخستین غزلمی
چهارغزل در دیوان رودکی، غزل مورد بحث را، آورد. شمیسا، با اشاره به سهمی

(. با توجه به 99:1764داند. )شمیسا، د میه به تخلّغزل شاعر و آراستترینبرجسته
های سراییهای ارزندۀ صاحبان قلم که همۀ تال  خود را وقف اثبات همگونپژوهش

آید غزل روزگار اند، به نظرمیهای ششم، هفتم و هشتم، کردهحافظ و شاعران سده
ه بوده که حافظ جهب شعر و تنوع وزن و محتوا رسید ای واال درشعریتسامانی، به درجه

خَلق و خُلق  که در وصفرودکی باشد. اکنون، به ابیاتی از غزلها، شدهسرودهگونهاین
آید، اشاره معشو  است و نشانی ازخاکساری شاعر دربرابر معشو  درآن به چشم می

 شود:می
 

 شکسته سررنبل زلررف تو مشک سارا را  زهرری فرررزوده جرررمال توزیب وآرا را

 هررزار طررح نهاده اسرت سنگ خارا را  خورم که از سختیقسم بر آن دل آهن

 که کس ندیده ز سنگین دالن مدارا را   دارمکه از تو هیچ مروّت طررمع نررمی

 بره بررنرردگی نررپررسنرردد هررزار دارا را   چو رودکی به غالمی اگررر قبول کنی

 (99)همان:                                      

البته، شیخ، سعدی دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد که موضوع هر دو غزل عاشقانه و 
( آیا شیخ، سعدی نیز برخوان 111و  189: 1789سعدی،همراه با سوز و گداز، است. )

های ت حسنۀ شعررودکی و غزلآید سنّاست؟ به نظر میهای رودکی مهمان بودهغزل
بین درگزینش بهترین وزن برای انتقال چشم روشنز نبوغ شاعرتیرهکه حکایت اآبدار 
ترین معنا، دارد، درروند تکوین غزل فارسی نقش اساسی داشته و این موضوع، ارزنده

دهد. اکنون، به ابیاتی از غزل حافظ استواری جایگاه موسیقیایی شعر رودکی را، نشان می
-شود. غزل حافظ، درونکی است، اشاره میکه در وزن، ردیف و قافیه، همانند غزل رود
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 ای عشقی و غنایی دارد و با سوز و گداز و شِکوه از معشو ِ عهد گسلِ جفاکار، همراهمایه
 است: 

صرربا بررره لطرف بگرو آن غرزال رعنرا را    
  

 ای ما راکه سر به کوه و بیابان تو داده 

کرره عمررر  دراز برراد چررراشکررررررفرو 
  

 طوطی شکرخا را؟ تررفرررقدی نرررکند 

 که پرسشی نرررکنی عررندلیب شیدا را؟  گلغرور حسنت مگر اجازت نداد ای

 سهی قدان سیه چررشم مرراه سیرررما را  ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

(143)دیوان:  

 ها و معانی همگون رودکی و حافظ.انديشه2-3  
این  ی قوم ایرانی، دارند.رودکی و حافظ، حضوری ماندگار در ناخودآگاه جمع  

ماندگاری و جاودانگی شعر حافظ و رودکی، ارتباط مستقیمی با آمیختگی شعر و موسیقی 
اند. اکنون، به برخی از این دان، از این رمز و رازها، آگاه بودهدارد که این دو شاعرموسیقی

 شود.های مشترك، اشاره میمایهها و بنهمگون اندیشی
 نی و خنياگری رودکی و حافظدا.موسيقی2-3-9

توان با توجه به عنوان باال، بین رودکی و حافظ پیوندی برقرارکرد؟ رودکی و آیا می
اند. خوان و خواننده بوده و با رمز و راز موسیقی ایرانی، انس و الفت داشتهحافظ، قرآن

به گواهی زده، حافظ، بوده و چنگ تر میآراستهو نوازندگی رودکی، به هنرخوانندگی
است. الحان بوده و با موسیقی و سازها نیز آشنایی داشتهلهجه و خو اشعار ، خو 

کنم که هنر حافظ در این نکته را هم عرض می»گوید: باره، میپاریزی، در اینباستانی
شده و مثل حافظ مراغی با سازها آشنایی نداشته و موسیقی ظاهرای تنها به خواندن ختم می

باستانی پاریزی، نقل در: « )است.های او بلبل شیراز بودهمین دلیل یکی از لقبشاید به ه
 .(118: 1793مقاالتی در بارۀ زندگی و شعر حافظ، 

شنا ، دربارۀ هنر نوازندگی حافظ اختالف نظر وجود دارد. ناطق، حافظ را موسیقی
به نقل از سودی،  ستاید وداند، قول و غزلش را مینواز میزن و چنگخوان، بربحخو 
 .(91: 1787)ناطق، « است.خوان بودهآواز وخو خواجه حافظ، به غایت خو »گوید: می

داند و بر شناسی حافظ، او را استاد، میآوازی و موسیقیکدکنی، با اشاره به خو شفیعی
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: 1، ج 1743کدکنی،کند)شفیعیمیشاعر، بر مبنای اصول موسیقی، ت کید خوانیقرآن
191). 
درخنیاگری و نوازندگی رودکی، هیچ شکی وجود ندارد. در همین اشعار باقی مانده از  

» کند. تر رودکی را، ت یید می شاعر، آن قدرنشانه هست که سرود انداختن و چنگ
ت شاعری دربار ترین نمایندۀ سنّرودکی، سراینده و خواننده و نوازنده ،آخرین و شاید مهم

مطلق، )خالقی« شاعرچنگی نیز روزی از ده خود رودك، راه افتاده. ایران قدیم است. این
ا ، شک آوازیندوشن، با اشاره به نوازندگی رودکی در خو اسالمی .(77: 1788
« نواخته و شاید هم آواز خو  داشته.رودکی، عالوه بر شاعری، چنگ می»کند. می

داند و او یاگران پیش از اسالم میشمیسا، رودکی را وارث خن .(97: 1787ندوشن، )اسالمی
غنایی چندان ماهر به نیروی این دو قوّه، در ساختن غزل» شمارد: را استاد شعر ملحون می

 .(96: 1764)شمیسا، « .شدبود که یگانۀ عصر خود، شناخته می
اه، ، انتساب این طبقۀ اجتماعی را به زادگ« حافظ و پیشۀ حافظان»ناطق، در بحثی با عنوان:   

هایی در موسیقی یا آواز خو ، مقاماشان در نواختن و شناساندن ساز، یا آفرینشآوازه
کند ت یید وحافظان را به شیراز، هرات، خراسان، سمرقند، بخارا و کاشان، منسوب می

 .(91-34: 1787)ناطق،
ن، های موسیقی و هنر خواندن و نواختدر اشعار اندك رودکی، ابه اصطالحات و گوشه   

( 171و 31انداختن، سرود و رود، )دیوان،برگرفتن، سرودهای چنگاست. واژهشاراتی شده
ها و اصطالحات، واژه گونه(، بیانگر پربسامدی این43و 89سرودگویان، صوت و نوا )همان:

در دیوان از بین رفتۀ شاعر، است. در بارۀ چند و چون بازتاب واژگان مربوط به موسیقی، 
اند. گفتهها و سازها، خوانندگی و نوازندگی در دیوان حافظ، بسیارسخنشهها گوپرده

 است. سروداصطالحات موسیقی در دیوان حافظ، چشمگیربازتاب .(1767)نک: مالح،
بانگ، ( صوتِ غزل، حجاز، عرا  و نوای997و 118مجلس، ترانه، قول، غزل و نوا، )دیوان:

( 911و 764الحان، )همان:لهجه و خو  ( آواز، چنگ زهره، خو911و 997)همان: 
 است.کار بردهاست که حافظ با استادی، در تار و پود اشعار ، بهاندکی از بسیار واژگانی

 . بوی در شعر رودکی و حافظ2-3-2

بری، با تردماغی، حضور و ذهن متمرکز، در ارتباط است. برخی شنوی و بویبوی 
ی، وسواسی شگفت دارند. بسامد بوی و آنچه شاعران در چشیدن و بوییدن طعم زندگ

کند، در شعررودکی و حافظ، برجسته و معنادار است. بوی، در شعر هر تداعی بوی می
دوشاعر با آرزومندی، اشتیا ، وصف معشو ، باده و بهار، درپیوند است و در شمار 

برند. ره میشود. هر دو شاعر، از شامّۀ توانایی بهمضامین مشترك اشعارشان، محسوب می
آنچه در نزد او با » گوید: ندوشن، با اشاره به فراوانی عنصر بوی در شعرحافظ، میاسالمی
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کند، آویختگی زندگی اوست به بوی مانند اعتیادی مانند حاجتی و به دیگران فر  می
)اسالمی ندوشن، « همین سبب در عطر حافظ غلظت و حدّتی است که خاص خود اوست

بسامدی عنصر بوی، در اشعار به جای مانده از رودکی، بیانگراشتیا  شاعر پر .(176: 1739
به گل، معشو  و باده، است. بازتاب معنادار بوی درشعر رودکی و حافظ، مشرب مشترك 

مشکین باران دهد. بهار، با رنگ و بوی طیب، بوی سمن، بویفکری دو شاعر را، نشان می
و  44می خوشبوی و زلفین عنبرین )همان: ،(81و 68و بوی موی مشکین ماهروی )دیوان:

ترین ره آورد، خو  ،(86( بوی گل، مشک و نسیم سمنِ ره آوردِ باد خراسان)همان:66
 خراسان، است.برای شاعر خوشبا 

انگیزرودکی، برتوان به قدرت دِماغی شگفتیبا توجه به آنچه گفته آمد، به خوبی می   
د. واژها و ترکیبات نسیمک، نسیمک نَسترون، مشک، های خو ، پی بردر دریافت بوی
، نشان انس شاعرخراسان با بوی و پیوند قوی .مشکبوی و..تراز، باراندامن دامن مشک

ندوشن، درسنجش بویایی بی نظیرحافظ با است. اسالمیشاعر با طبیعت و زندگی، بوده
-خاقانی، مولوی و سعدی، می بودلر و ت کید بر شامّۀ توانمند هر دو، حافظ را، با انوری،

داند و این موضوع را به خواهش لبریز و سنجد و حافظ را درکاربردعنصر بوی، برترمی
حافظ، از بوی نسیم  .(176-193: 1739ندوشن، دارد)اسالمیروح تشنۀ شاعر، منسوب می

 (، جانش تازه717و 781معنبر، شمامۀ دلخواه، زلف عنبرافشان و عطف دامن یار)دیوان:
 خواهد.(، تربتش را عنبرآمیز، می737خیال خال یار )همان: شود و بامی

کاربردِ بوی زلف، زلف و نسیم، نسیم عطرگردان، بوی شخد، با توجه به گوناگونی
بوی نفَس، بوی خح، بوی رخ، و بوی لب، در دیوان حافظ و بسامد واژگان نسیم، نسیمک 

و دامن دامن مشک طراز، نسیم  نسترون، نسیمک مشک، بوی جوی، بوی می، مشک
توان به سمن، بوی گل، بوی طیب، مشکین موی، و زلف عنبرین، در دیوان رودکی، می

ستایی این دو شاعر در آشتی با طبیعت، پی برد. بوی می، بوی زلف، هشیاری و زندگی
ها، دراشعار رودکی و حافظ، بسامد و کاربردی شاخد، ها، باد صبا و بهاریهنسیم گل

 ارند.د
 پرستی، در اشعار رودکی و حافظ. اغتنام فرصت، شادی و می2-3-3

است. درکتیبۀ ورزی، در فرهنگ و تمدن ایرانی، جایگاهی ویژه داشتهشادی و زندگی
ستاید و او را آفریدگار زمین، آسمان، داریو ، در نقش رستم، داریو ، اهورامزدا را می

نویسنده، در ادامه، رودکی و فردوسی را  .(81: 1738داند)حقیقت، مردم و شادی، می
(. در سرودهای مینوی زرتشت نیز 87داند )همان، آوران شادی در شعر فارسی، میپیام

اینک، فروتنانه خواهانم یاری تو را، با دستانی برافراشته، »شود: شادی به دعا، خواسته می
رودکی و حافظ نیز  .(9: 1781آبادی،غیاث )مرادی« خواستار شادی و شادکامی برای همه
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ندوشن، با توجه به همین تراود. اسالمیمیاز جمله شاعرانی هستند که از شعرشان، شادمانی
ایرانی، همواره یک قوم پیچیده و تلخ و بدبین » گوید: دیرپای قوم ایرانی، میشادمانگی

هنگ ایران، شادی ذات فر نبود. اگرگاهی چنین شده زمانه او را به این راه انداخته. در
به » آید: میچشم(. در اوستا،  این دعا، به99: 1787ندوشن، )اسالمی« همراه با ت مل است.

« مانده از شادی، از هستی.دور گاه این خانه،مباد هیچ ؛خانه ارزانی باد، شادی و پاکیاین
-مغان نقل می داند واز(. ناطق،گوهر باده را شادی می76و  79: 1781آبادی،غیاث )مرادی

نوشی را خرمی (. جالینو ، غرض از باده18: 1787است)ناطق، کند که غم آفریدۀ اهریمن
، دور شدن رنج یکی از «مینوی خرد»(. در117: 1731داند )هروی ،دل و منفعت تن می

در درازای  فکری، تیرۀاین .(78: 1741،مینوی خرداست. )آمدههای باده، در شمارویژگی
است. رودکی و کردهیران، جریان داشته و در شعر فارسی دوران سامانی، جلوهتاریخ ا

های پزشکی نیز همخوانی دهند که گاه، با دادهدست میهایی دربارۀ باده، بهحافظ،آگاهی
 دارد:

 شررررادی نررررو را ز ری برررریارد و عمرران  انررردُه ده سرررراله را به طررنجه براند

(44)دیوان:  

 گفت که تخم خوشدلی این است پیر دهقان  سالخورده دفع کنیدکهن به می غم

(199)دیوان:  

پرستی ودریافت زندگی های حافظ و اشعار به جای مانده از رودکی، شادیدر غزل
برد که هر دو شاعر به فرهنگ گهشتۀ ایران توان پیبند اندیشۀ دو شاعراست و میترجیع

پرستی اند. میمان زیستن را در اشعار خویش، بازتاب دادهتوجه خاص داشته و پُر و پی
ای داشته و در آثار ویژه آدابهای آن، در ایران باستان همواره مورد توجه بوده و وآیین

 است.منظوم ومنثور فارسی در این باره، سخن رفته
و فصل رودکی، با بهارستایی، توصیف باده، دلبستگی به موسیقی، توجه به آواز پرندگان 

دارد و سرزندگی و توانایی خویش را، ت دیرینه و بزم طرب را گرامی میبهار، این سنّ
انگیز درگاه اشعار طربناك رودکی بازتاب دهندۀ زندگی شاد و لهت» دهد: نشان می

نوشی درنوبهار درکنار گزینی و باده(. ساقی، باده16: 1734کوب،زرین«)بخارا، بوده است
پناه بردن به کدو نیمه و شکوفاندن زیغال، )خُم(،  ،(89و  191 64یب)دیوان:نالۀ سار و عندل

اندکی از  ،(88و49،191ها و همراهی ساقی و مطرب )همان:در فصل شکوفایی الله
ستا را به خواننده، بسیاراشعار بر باد رفتۀ رودکی است که سیما و رفتار خردمندی زندگی

 نمایاند:می
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 خرور بره بانرگ زیرر    یگزین و باده و مر ساقی

  
 کررز کرررشت سار نالد و از باغ عندلیب 

 (64)دیوان:                                      

 آهو ز تنگ کرررروه بررریامد بره دشرت و راغ    
  

 بر سبزه باده خو  بود اکنون اگر خوری 

 (191)همان:                                      

 کفان کرره همرریشررکفت اللرره تررو زیغررال بشرر
 

 برره دور اللررره برررره کف برنهاده به زیغال 

  (49)همان:                                        

است. ورزی، به خوبی نمایانپرستی و زندگیدر اشعار باال، پیوند میان شادمانی، بهار، می 
را، بازتاب داده و  پرستی و فرصت عیش و بزم طربت دیرینۀ میحافظ نیز در اشعار ، سنّ

توان بوی شادی را است. با درنگ در دیوان حافظ، میتوان گفت همسو با رودکی بودهمی
هفت قرن است که » گوید: دریافت و نگر  مثبت شاعر را، حس کرد. خرمشاهی می

 دوستی، هدیهزندگی و دوستیحافظ به این ملت، شادی، امید،آرمان، عشق،آینده
سپردۀ زندگی و شهدگریزان آن است. در حافظ، دل .(111: 1786اهی،)خرمش« استکرده

باده نوشی،  .(977و 791دور الله وگل، حضوری خو  در میانۀ بزم طرب دارد )دیوان:
 .(799و 791داند )همان:نغمۀ نی و عود و مصرف وظیفه را برای نبید و گل، غنیمت می

شمارد و برآمدن سودنی و دیدنی، میبوی بنفشه، زلف یار و رنگ الله را، شنیدنی، ب
به  .(979و 969زند )همان:ابرآذاری و وز  باد نوروزی را با وجه می و مطرب، پیوند می

 شود:دو نمونه از این دست اشعار، اشاره می
 به دورگل منشین بی شراب و شاهد و چنگ

 
 ای بود معدودکه همچو دور بقا هفته 

  (791)دیوان:                              

 بررره دورالله دمررررررراغ مررررررا عرالج کنیرد    
  

 کررنمگررر از میانررۀ بررزم طرررب کنرراره  
 (977) همان:                                       

 رياستيزی و زهدگريزی .2-3-4

یکی دیگر از مفاهیم و موضوعات مشترك در دیوان حافظ و اشعار به جای ماندۀ 
جان، است. البته، این موضوع بله با زاهدان و متظاهران گرانرودکی، ریا ستیزی و مقا

آید و نگارنده چشم میزبان، بهدرآثار منظوم ومنثور بیشترینۀ شاعران و نویسندگان فارسی
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را به رودکی و حافظ، نسبت دهد. ریاستیزی و شاعرانه  که این مضمونآن نیستدرپی
عار حافظ است؛ اما از رودکی اشعار اندکی زهدگریزی، یکی از پربسامدترین مضامین اش

گونه اشعار دو شاعر، ایناست. همانندی درگزار  و سرایش در این زمینه، به جای مانده
 فروشان، است.نشانۀ مشرب همگون رودکی و حافظ درمقابله با زهد

 
 رودکی:

 دوسرررررتا آن خررررررو  بررررربرررح تررررررو  
 

  

 م از تکبیررررترررر آیرررد برررررره گرررررروشخرررو 
 (4)دیوان:                                              

 حافظ:

 چه نسبت است به رنردی صرالح و تقروی را   
 

   

 سرررررماع وعرررررظ کجررا نالررۀ ربرراب کجررا؟      
 (146)دیوان:                                                 

 رودکی:

 شد روزه و تسربیح و ترروایح بره یرک جرای     
 

  

 د آمررد و آمررد مرری و معشررو  و مالهرری   عیرر
 (119)همان:                                                          

 حافظ:

 ها برخاسرت روزه یکسو شد و عید آمد و دل
 جان برگهشرررررررت نوبت زهد فروشان گران

 

  

 باید خواست  می ز خمخانه به جو  آمد و می

 کردن رنررردان پیداستوقت رنررردی و طرب

 (114)همان:                                                    

 . فخر در شعر رودکی و حافظ5 -3 -2
توان مانده از رودکی، آن قدر فخر هست که بر پایۀ همین اشعار، میجایدراشعار به

ها، از گونۀ آگاه به اصالت هنر و شعر ، دانست. البته، این خودستاییرودکی را شاعری
شود. این مضمون میحافظ نیز فخر و خودستایی، دیدههایاست. درغزلی نبودهخودشیفتگ

هنرمندان مشترك در اشعار رودکی و حافظ، نوعی تجربۀ همگون بشری است و همۀ 
صوت و درّپا ، حسن اند. رودکی، از زبانداشتهآگاهیراستین از ارز و ارج هنرخویش،
ه بوده وکان وجود  را زایندۀ گهرهای ( آگا43و117صیت معانی سخنش )دیوان: 
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بالیده و ا ، مینوردی شعر و هزاردستانیاست. به جهانگیری و جهاندانستهرنگین، می
دانسته و از این که شعر  نزد ملوك، دیوان و مدوّن بوده، خود را شاعر خراسان، می

 .(89و 43است )همان:شادمان  بوده

ستاید. پایۀ نظمش را بلند و جهانگیر و نر  را، میحافظ نیز همانند رودکی، شعر و ه  
ازطبع چون آب و بلبل مطبوع  .(911و  913داند)دیوان:غزلش را صدرنشین، میدیوان

شنود حجاز و فار ، می ،هایش را در عرا خاطر ، آگاه است و نوای بانگ غزل
جه، بلبل طبع ها، به حسن صوت، خوشی لهحافظ و رودکی، در فخریه .(117و 911)همان:

است. در گوییها، واقعی و به دور ازگزافهبالند. این ستایشو شعر جهانگیرشان، می
های رودکی و حافظ، بر ارج و ارز  موسیقی، شعر  و جهانگیری آن، ت کید فخریه
 است.شده
 
 گيرینتيجه. 3
وان این تیافته که میحافظ، در تلفیق و آشتی فرم و محتوای غزل، به قلمرویی دست 

آور توفیق را، به نبوغ شاعر و انس و الفت این شاعر بزرگ با موسیقی، غنا و ذخیرۀ شگفتی
برآن است  دانست. برپایۀ مضامین مشترك اشعاررودکی و حافظ،گمانا ، مربوطذهنی
هشتم هجری، در  ای ارزشمند و قابل توجه از اشعار رودکی در سدۀ،گنجینهاحتماالیکه 

آنان به بینی حافظ و رودکی و ایماناست. نوع نگر  و جهانبوده حافظ دستر 
وری از موهبت زندگی، گرایی، تساهل وتسامح ، موسیقی و حداکثر بهرهمهرورزی، آشتی
 است. ها و اشعار ناب، نقش داشتهگونه غزلدر سرایش این
به نبوغ، تیزهوشی،  های حافظ،لمانده از رودکی و مقایسه با غزجایمیراث به با مطالعۀ

 اول، درهای الزم برای سرایش شعر طرازقبول خاطر و لطف سخن، خنیاگری و دیگر شیوه
کناری، فرم ، وزن و بریم. حافظ، از مفردات، ترکیبات، موسیقیمیهر دو شاعر پی

 ؛استکردهتر استفادههایی سختهغز لهای شعر رودکی، برای پرداز مایهبن
توان گفت رودکی و میراث ادبی روزگار سامانیان، در حافظه و ذهن ، میدیگرعبارتهب

ها و دقایق این اشعار ارزشمند، خیالیاست. حافظ شیراز، توانسته ازنازكحافظ، جاری بوده
ستایی، های عشقمایهمند شود. حافظ و رودکی، در بنناپهیر ، بهرهنظم فنابرای قوام کاخ 

-دی، اغتنام فرصت، خنیا، سرود و فخرپردازی، همگونورزی، بوی وآرزومنزندگی

تواند ثابت کند که موضوع، جدا از قریحۀ شاعرانۀ مستقل هر دو شاعر، میاند. ایناندیش
خاستگاه این گونه شعر، در عصر سامانی و رودکی بوده و حافظ به دلیل تمایل ذاتی به 

های است. بحرمند شدهرودکی، بهرهها، از آثار روزگار سامانی و اشعار گونه سرودهاین
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روال، مجتث، مضارع و هزج در اشعار رودکی و حافظ، برای سرایش اشعار هموزن یا هم
 کاربرد را دارد.بیشترین
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1. Introduction 

Armenia has long been of importance for the Iranian plateau 

because of its geographical location. The formation of the Parthian 

Empire on the Iranian plateau and the advance of the Roman Empire 

to the eastern territories has doubled the significance of this land. 

That's why the rivalry between Iran and Rome intensified for 

influence on this land. However, the rivalry between Iran and Rome 

for the capture of Armenia after military conflicts led to the formation 

of a branch of the Parthian in Armenia, but the rivalry between Iran 

and Rome, as a result of the Romanian dissatisfaction, did not stop, 

and for the past century The sequel to the main conflict between Iran 

and Rome. 
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2. Methodology 

This essay, based on descriptive analytical method, analyzes the 

formation of the Armenian Parthian dynasty by analyzing the political 

relations between Iran and Rome and identifying its factors and fields 

with the help of new sources and research. The main issue of the 

present article is that the influence of the Parthians on Armenia was 

influenced by the factors and how the Parthians, despite the intense 

rivalry of the Romans to dominate the region, succeeded in 

consolidating their dominance over Armenia in 63 AD. 

3. Discussion 

The succession crises of Phraates IV in Iran make the Romans 

easily interfere in Armenia's political affairs and protect Armenia. 

Instead, the Romans consider Phraates V as the Parthian and 

Euphrates empire as the border between the imperial monarchy and 

Roman Empire recognize) Velleius Paterculus, 1924, II, 101-102). 

Abandoning Phraates V from Armenia was contrary to the policy 

pursued by the Parthians from the time of Mithridates II to unite 

Armenia and influence in this land in front of the Roman, and perhaps 

Phraates's silence about this was one of the reasons for the dissident 

dissatisfaction with Phraates V. Because the Parthian liturgy 

ultimately set up a rebellion against him and, after a brief strike, 

removed him from the kingdom and killed him(cf. Josephus, 1969, 

Book XXXIII, 2). It is apparent that the Parthians were well aware of 

the strategic and influential importance of Armenia, and it was 

possible that the Roman influence in Armenia and even Iran, and the 

silence of Phraates V, would have been dangerous.  

Augustus the Roman emperor, then held Armenia as a puppet 

kingdom, and appointed Vonon I to its kingdom (cf. Temporini & 

Haase, 1980, 1160). In this way, under the pressure of the imperial 

monarchy, the death of the emperor and Artabanus's pressure on his 

successor to drive Vonon from Armenia eradicated this danger from 
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the Parthians. For the next three years, Wonon was removed from the 

Armenian throne by Romans(Garsoian, 1997, 64). Perhaps this was 

done by the Romans, following the pressure and compromise that 

Artabanus II had with the new Roman Emperor, because the Parthian 

monarchy felt the presence of one of his rivals on the throne of 

Armenia as a great danger, and as a result, It can take away this 

danger. 

After more than fifteen years of peaceful coexistence between the 

two powers of Iran and Rome, this peaceful coexistence eventually 

came to an end in 35 AD, after the death of Artaxes III, the king of 

Armenia(cf. Schippmann, 1986,  647-50). Artabanus took the 

opportunity and took his son Arashk on his throne and in his letter to 

Tiberius he inherited the owner of the Achaemenid and Selukid(cf. 

Tacitus, 1959, Book VI, 31). Artabanus's goal was to restore the 

Achaemenid frontiers. Artabanus was able to some extent rebuild his 

influence over the rebellious nobility in different parts of the country, 

and also his success in foreign policy, and in particular his continuing 

involvement in the affairs of Armenia, pushed Rome to deflect the 

Parthians into internal affairs and conflicts Engage in power. As a 

result, Artabanus eventually fails to take Armenia's arrogance after 

several attempts to overthrow Armenia, but it does not appear that 

Artabanus has completely hoped for Armenia.  

With the beginning of the second half of the first century, the first 

Vologases (about 51-79 AD) end tensions and conflicts within the 

royal dynasty and its main policy is directed towards Armenia. The 

classic sources confirm that the main axis of the policy was the first 

issue of Armenia(Tacitus, 1959: Book XV, 24). For this reason, he 

brings an army to Armenia and nominates his brother as the king of 

Armenia(Tacitus, 1959: Book XII, 50). The capture of Armenia took 

place without resistance and opposition from the indigenous 

population, indicating that the Armenians preferred the Parthians to 
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the Romans(Garsoian,1997: 64). It seems that the Armenians were 

tired and sick of Romanism in Armenia, and they did not want to 

return to their own destiny and their country to the Romans who did 

not share them. Of course, Roman did not remain silent against this 

decision by the Armenians and the Parthian King of King, and after 

several occasions of fighting and defeat of the Parthians, it was finally 

possible to resolve the Armenian issue with peaceful and peaceful 

means.  

Therefore, after negotiations, both sides agreed with Randia's 

agreement that Prince Arsachd would be the king of Armenia, 

provided that he received the royal crown only from the emperor. 

With this agreement, the Parthians became the real masters of 

Armenia, and at the same time recognized the validity of Rome's 

claim to create a secular kingdom.  

3. Conclusion 

During the Parthian period, Armenia, for each of the powers of Iran 

and Rome, was to exert influence over the territories of the other side 

and preserve the domination of the territories under their possession. 

The fall of the local Armenian dynasty in Armenia by the Roman 

Empire caused the Armenian nation's dissatisfaction with the Roman 

Empire and their tendency towards the Parthians. As a result, the 

Armenian armed forces undertook measures to overthrow the Roman 

influence in the area. In particular, during the Artabanus II period, 

which was of great importance to Armenia, and in the aftermath of the 

revival of the former monarchy, the Parthians, in competition with the 

Roman Empire, were able to slaughter Romanian kings many times 

from Armenia and instead put their children on the Armenian throne. 

But the Roman Empire, by incitement to the invading nations of Iran 

and the support of the Parthian princes in Rome, caused Artabanus's 

plight that he was unable to address in Armenia. Of course, the 

competition between the Romanized Greeks in Armenia and their 
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quarrels over power sparked the Armenian hatred of the Romans and 

reasserted their long-standing ties to the Parthians again. As a result, 

the Arsacds King of King, with the support of the Armenian clans and 

after several fights with the Roman Empire, sacked his brother 

Tiridates, with the apparent confirmation of Rome, on the throne of 

Armenia. Although this was done by agreement between Iran and 

Rome, however, since the Roman Empire was forced to do so by 

diplomacy and by force of the Parthian Arms, it would use every 

chance to prevent the formation of the Arsacids of Armenia. But the 

support of the paratroopers from this dynasty in Armenia, because of 

the strategic position of this land, prevented the realization of this goal 

of Rome.  

 

Key words: Armenia, Parthian, Vologases I, Tiridates, Rome 

 

References  [In Persian]: 

 Alchebgyan, J. (2003). Armenia and Selukids (G. Sarksian, 

Trans.). Tehran: Naieri.  

 Hossein-Talaee P., & maleki, M. (2018). Rhandeia Peace 

consequences; the invasion of Traian and his successors to 

Armenia. Journal of Historical Reserches, 9 (4), 163-176.  

 Hossein-Talaee, P. (2018). Armenia during the Sassanian era. 

Tehran: Amir Kabir Press.  

 Maleki, M. (2018). Iran and Rome in the first century BC. 

Tehran: Ketab Rira Press.   

 Maleki, M. (2017). Armenian political, social, cultural and 

cultural structures during the Armenian Parthian period. 

Journal of Research of History. 13 (49), 137-164.  

 Pirnia, H. (2006). Ancient Iran (Vol. 1, 2, 3). Tehran: Negah.   

 Sargsian, K. Kh. et al. (1982). Armenian history (Vol 1., E. 

Germanic, Trans.). Tehran: Bina.    

 Winter, E.,  & Dignas, B. (2007). Rome and Iran are two world 

powers (K. Jahandari., Trans.). Tehran: Farzan Research 

publication.  



 199 ارمنستان انیاشکان ۀسلسل یرگیشکل / 

 Wolski, J. (2004). The monarchy of Arsacids (M. Saqibfar, 

Trans.). Tehran: Ghoghnous.  

 Zarinkoob, R., & maleki, M. (2017). The position of 

Armenians in the relations between the Sassanian Empire and 

the Roman Empire in the third century AD. Journal of 

Historical Reserches of Iran and Islam, 11 (20), 51-80.  

References [In English]:  

 Adontz, N. (1971). Armenia in the period of Justinian: The 

political condition based on the Naxarar System (N. Garsoyan, 

Trans.). Lisbon: Calouste Golbenkian Foundation.  

 Appianus, (1912,1913). Roman history (J. Corter, Trans.). 

Cambridge: Harvard University Press  

 Arnaud, P. (1987). Les guerres des Parthes et de l'Arménie 

dans la première moitié du premier siècle av. n.è.: problèmes 

de chronologie et d'extension territoriale (95 B.C.-70 B.C.). 

Mesopotamia, 22, 129-146. 

 Bivar, H. D. H. (1968). The political history of Iran under the 

Arsacids. In The Cambridge history of Iran (Vol. 3.1., pp. 21-

99) Cambridge: Cambridge University Press.  

 Bunson, M. (2009). Encyclopedia of the Roman Empire. New 

York: Infobase. 

 Burney, C. A., & Lang, D. M. (1971). Peoples of the hills: 

Ancient Ararat and Caucasus. London: Weidenfeld & 

Nicolson. 

 Butcher, K. (2003). Roman Syria and the Near East. London. 

British Museum Press. 

 Campbell, J. B. (1993). War and diplomacy: Rome and 

Parthia, 31 BC-AD 235. In J. Rich and G. Shipley (Eds.), War 

and society in the Roman world (pp. 213-40).   London. 

Routledge.  

 Chaumont, M. L. (1975). États vassaux dans l’empire des 

premiers Sassanides. In Monumentum H. S. Nyberg I. Acta 

Iranica 4. (pp. 89-156). Tehran-Liège.  

 Chaumont, M. L. (1986). Armenia and Iran II: The pre-Islamic 

period. In Encyclopaedia Iranica (Vol. II, pp. 418-438.)  

London & New York: Routledge & Kegan Paul.  

 Dabrowa, E. (1983). La politique de I'etat parthe a I'egard de 

Rome. Krakow: Nakadem Uniwersytetu Jagiellonskiego.  



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

199 

 Debevoise, N. C. (1938). A political history of Parthia. 

Chicago: University of Chicago Press.  

 Dedeyan, G. (2007).  

 History of the Armenian people. Toulouse: Éditions Privat.  

 Dobbins,  K. W. (1974). Mithridates II and his successors: A 

study of the Parthian crisis 90-70 BC. Antichthon, 8, 63-79.  

 Dio Cassius, (1955). Roman history (E. Cary, Trans.). 

Cambridge: Harvard University Press.  

 Garsoian, N. (1997). The Arshakuni dynasty. In R. G. 

Hovannisian (Ed.), The Armenian people from ancient to 

modern times (Vol. 1, pp. 63-95). New York, St. Martin's 

Press.  

 Rawlinson, G. (1900). The sixth great monarchy or the history, 

geography, and antiquities of the Parthia. New York: Dodd 

Mead & Company. 

 Goldsworthy, A. (2007). Imperial legate: Corbulo and 

Armenia. In the name of Rome: the Men who won the Roman 

Empire (pp. 313–316). London. Phoenix.  

 Grousset, R. (1947). History of Armenia from its origins to 

1071. Paris: Payot. 

 Isaac, B. (1992). The limits of empire: The Roman army in the 

East (2nd ed.). New York and Oxford: Oxford University 

Press. 

 Josephus, F. (1969). Antiquities of the Jews. (L. H. Feldman, 

Trans.). Cambridge: Harvard University Press.  

 Justin, (1890).  History Of world, extracted From Trougus 

Pomoeius (J. Selby Watson, Trans.). London: George Bell & 

Sons.     

 Keaveny, A. (1982). The king and the war-lords: Romano-

Parthian relations circa 64-53 B.C. The American Journal of 

Philology. 103, 412-428. 

 Kennedy, D. (1996). Parthia and Rome: Eastern perspectives. 

In D. Kennedy (Ed.), The Roman Army in the East pp. 67-90. 

Ann Arbor.  

 Kent, R. (1950). Old Persian: Grammar, texts, lexicon. New 

Haven. Conn.: American Oriental Society. 

 Kévork, A. (1928). Études historiques sur le peuple arménien. 

Paris: Geuthner. 



 196 ارمنستان انیاشکان ۀسلسل یرگیشکل / 

 Kleiss, W. (1980). Zur Entwicklung der achaemenidischen 

Palastarchitektur. In Iranica Antiqua 15 (pp. 199-211).   

 Kleiss, W. (1988). Achaemenidische Staudämme in Fars. In 

AMI 21 (pp. 63-68).   

 Kleiss, W. (1991). Wasserschutzdämme und Kanalbauten in 

der Umgebung von Pasargadae. In AMI 24 (pp. 23-30). 

 Kleiss, W. (2008). Urartu in Iran. In Encyclopaedia Iranica. 

http://www.iranicaonline.org/articles/urartu-in-iran   

 Lang, D. M. (1970). Armenia: Cradle of civilization. Boston: 

George Allen & Unwin. 

 Lang, D. M. (1983). Iran, Armenia and Georgia. In The 

Cambridge history of Iran (Vol. 3,1, pp. 505-536). Cambridge: 

Cambridge University Press.  

 Manandian, H. (1975). A brief survey of the history of ancient 

Armenia. New York: Diocese of the Armenian Church of 

America.  

 Manandian, H. (1965).  The tred and cities of Armenia in 

relation to ancient world trade. Lisbon: Bertrand.  

 Millar, F. (1996). The Roman Near East: 31 B.C. - A.D. 337 

(3rd ed.). Cambridge and London: Harvard University Press.  

 Pliny, (1947). Natural history (J. Bostock, & H. Rackam, 

Trans.). Cambridge, MA.: Harvard University Press.  

 Plutarch, (1975). Lives (B. Perrin, Trans.). Cambridge, MA.: 

Harvard University Press. 

 Rostovtzeff, M. (1922). Iranian and Greeks in South Russia. 

Oxford: Clarendon Press. 

 Salvini, M. (1979). Die urartäischen Tontafeln aus Bastam. In 

W. Kleiss (Ed.). Bastam I: Ausgrabungen in den Urartäischen 

Anlagen 1972-1975 (pp. 115-131). Berlin. 

 Schippmann, K. (1986). Artabanus. In Encyclopaedia Iranica 

(Vol. II, pp. 647-650). London & New York: Routledge & 

Kegan Paul.  

 Schottky, M. (1989). Media Atropatene und Gross-Armenien 

in helenistischer Zeit. Bonn: Rudolf Habelt. 

 Strabo. (1929). Geography (H. L. Jones, Trans.). London: 

William Heinemann. 

 Syme, R.,  & Birley, A. R. (1995). Anatolica: Studies in 

Strabo. New York: Oxford University Press. 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

193 

 Tacitus, (1959). The Annals and the history (A. J. Church, & 

W. Jackson, Trans.). Chicago: University of Chicago.  

 Temporini, H., & Haase, W. (1980). Aufstieg und Niedergang 

der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel 

der neueren Forschung. Berlin & New York: Walter de 

Gruyter.  

 Toumanoff, C. (1963). Studies in Christian Caucasian history. 

Washington D.C.: Georyetown university press. 

 Velleius Paterculus, (1924). Compendium of Roman history 

(F. W. Shipley, Trans.). Cambridge, MA.: Harvard University 

Press. 

 Wolski, J. (1969). Der Zusammenbruch der 

Seleukidenherrschaft im Iran im 3. Jh. v. Chr. In F. Altheim, & 

J. Rehork (Eds.).  Der Hellenismus in Mittelasien. (pp.188-

254).  Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.  

 Ziegler, K. H. (1964). Die Beziehungen zwischen Rom und 

dem Partherreich. Wiesbaden: Franz Steiner. 
    

 



 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1748 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 ( یآرشاکون ةسلسل) ارمنستان انياشکان ةسلسل یرگيشکل

 9)نويسنده مسئول(اد قدرت ديزجیمهرد دکتر                                                                        

 2یدکتر محمد ملک                                                                        

 کيدهچ
اشکانیان، ارمنستان به سبب گستر  و پیشروی روزافزون امپراتوری روم به شر   در دوران

هی اشکانی اهمیت یافت. هدف پیش برای پادشاازو جایگاهش در روابح ایران و روم، بیش
گیری سلسله اشکانیان ارمنستان از طریق تحلیل این مقاله بررسی چگونگی شکل ۀعمد

های آن برای فهم بیشتر از تاریخ روابح سیاسی ایران و روم و شناساندن عوامل و زمینه
ت ازآن های این جستار حکایلیه و تحقیقات جدید، است. یافتهاشکانیان، به کمک منابع اوّ

کوشید با دارد که امپراتوری روم در برابر پایداری اشکانیان برای سلطه بر این سرزمین، می
گماردن نامزدهای هوادار خود سیطره سیاسی روم را بر این سرزمین پابرجا کند. این 

های روم و تحمیل شاهزادگان سیاست روم، اشراف و ناخارارهای ارمنی را، که از دخالت
خود  ۀپیمانان دیرینآنان به تنگ آمده بودند، واداشت تا در پیِ هواداری از هم نشاندهدست

در ایران برآیند. زمینه سیاسی و اجتماعی که، در نیمه نخست قرن یکم میالدی در جهت 
سان در ارمنستان پدید آمد، بال  یکم اشکانی را بر آن داشت تا با منافع ایران، بدین

نظامی در این سرزمین، برادر  تیرداد را بر پادشاهی این  ۀداخلگفتگوی سیاسی با روم و م
سرزمین بگمارد. ارمنستانِ اشکانی که از جهات دیگر هم برای اشکانیانِ ایران اهمیت 

های در برابر لشکرکشی را آمدن ساسانیان، نقش سپر دفاعیرکاداشت، از این پس تا روی
 مال برعهده گرفت.  های چادرنشینان از شرومیان از غرب و یور 

 
 .ارمنستان، اشکانیان، بال  یکم، تیرداد یکم، روم. های کليدی:واژه
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 مهمقدّ. 9
های آن، از دیرباز همواره ارمنستان به سبب جایگاه ممتاز خود در قفقاز و جنوب گهرگاه

های اوراسیا به این سرزمین های قبایلی بود که از شمال و استپخو  یور دست
گرفتن میان دریای سیاه و دریای به علت قرار . از سوی دیگر، این سرزمینتاختندمی

های بزرگ خاور نزدیک که های قدرتکاسپی/ مازندران، نقش بزرگی در رقابت
 (.  Long, 1970: 38کوشیدند بر سواحل این دو دریا چیره شوند داشته است )می
و وحدت  گرفتشکلر ارمنستان نهم پ.م. د ۀاورارتو نخستین دولتی بود که در سد    

تدریج قلمرو خود را تا نواحی علیای رود فرات و شمال کرد و توانست بسیاسی آن را تامین
 941(. دولت اورارتو در حدود Burney & Lang, 1971: 127آذربایجان گستر  دهد )

ج تدریب ارمنیان که از این پسف درآمد. پ.م. به دست مادها برافتاد و سرزمین آن به تصرّ
پ.م. از متحدان و اتباع مادها ششم  ۀسد ۀاحتمال از نیمدر این سرزمین پدیدار شدند، به

نوشته (. آنچه به روشنی پیداست، به گواهی سنگManandian,1975: 2آمدند )میشماربه
است شدههای هخامنشیان شمردهو ایالت( جزArminaبیستون از داریو  بزرگ، ارمنستان )

(Kent, 1950: 117( و این حال تا پایان سقوط دولت آنان ادامه یافت )cf. Salvini, 1979: 

یافتن ایاالت تهای ارتباطی که هخامنشیان برپا کردند، سبب اهمیّ(. شبکه گسترده راه120
ارمنستان در جنوب دریاچه وان از نظر سیاسی و تجاری شد که بر سر راه شاهی به آناتولی 

 (. Burney & Lang, 1971: 184قرار داشتند )
توان گفت که سنن تاریخی و اجتماعی ارمنستان در عهد شواهد موجود، می ۀبر پای

شاهنشاهی هخامنشیان همچنان پایدار ماند و این ایالت در دوران واپسین شاهنشاهان 
(. ت ثیرگهاری Kévork, 1928: 70نمود )هخامنشی، دوره آرام و رفاه اقتصادی را سپری می

ری و اداری اورارتو بر مادها و پارسیانِ نخستین، همچنین ت ثیرپهیری زبانی و دینی هن
ها ادامه یافت، نیز نقش بارزی در استواری پیوندهای ارمنیان از هخامنشیان که تا سده

 .idem ,1988: 63-68; idem, 1991: 23-30 cfاست )باستان داشته ۀدر دور هامنیایرانیان و ار

Kleiss, 1980: 199-211;.) 
ف ایران توسح اسکندر مقدونی، پ.م. و به دنبال تصرّ 771با مرگ داریو  سوم در  

همه، شواهد محکمی که اسکندر یک اینرا پهیرفت. با ت اسکندرارمنستان اسمای تابعیّ
م.(،  169-49باشد، در دست نیست، هر چند آپیان )اپی در ارمنستان ت سیس کردهساتر
روهای تحت فرمان سلوکو  کند که ارمنستان یکی از از قلموم، ادعا میخ یونانیِ رمورّ

( به سال Korupedionاحتمال به بعد از نبرد کروپدیون )ولی این موضوع بهاست، یکم بوده
گیری سلوکیان در شر  در (. شکلcf. Schottky, 1989: 92-94شود )پ.م. مربوط می 181
در تحوالت سیاسی و اقتصادی ارمنستان شد. با  جدید ۀف یک دورپ.م، معرّ 711سال  
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ارمنستان بزرگ با  .قلمرو ارمنستان به سه منطقه مجزا تقسیم شد: الف ۀآغاز این دور
 .سوفنه که در پیرامون و امتداد رود فرات قرار داشت؛ ج .مرکزیت دره آرارات؛ ب

از این مناطق تا  یکبود. هیچلیکو  واقع شده ارمنستان کوچک که بین فرات، هالیس و
ها فتح نشد و تحت کنترل اسکندر و جانشینانش آن زمان به طور کامل توسح مقدونی

سلوکی، عمالی به چند  ۀاز این رو، ارمنستان در دور ؛(Manandian, 1975: 3-4) نیامددر
تا عصر بیزانس  بندی با تغییرات اندکیقلمرو و امیرنشین مستقل تقسیم شد و این تقسیم

 (. Lang, 1983: 510) ا ماندپابرج
پیداست که  ،(XI, 14, 5خ و جغرافیدان یونانی )م.(، مورّ 19-پ.م 69از گفته استرابو )

یکم و زریادر  در چهار جهت شمال، جنوب، یا  قلمرو ارمنیان در روزگار آرتاکس
یژه در ودوم، آرتاوازد دوم، و به بود. ارمنستان در دوران تیگرانیافتهشر  و غرب گستر 

 مندی از گرفتاری داخلی شاهنشاهی اشکانی، به اوج قلمرو خود رسید.دوم، با بهره تیگران

شاهنشاهی اشکانی پس از تثبیت قدرت خود در شر ، فتوحات خود را به سمت     
ها، با قدرت جدید پادشاهی سلوکی درمیان این گرفتاری دادند ونواحی غربی گستر  می
 ,Wolski, 1969: 188-254; Dobbinsای غربی خود مواجه بود )و مهاجم روم در مرزه

خود را  ۀ( موفق شدند سیطر7/119-3/88(. اشکانیان در سلطنت مهرداد دوم )63-79 :1974
 ,Strabo(. استرابو )Arnaud, 1987: 129-146رودان گستر  دهند )به مناطق ارمنستان و میان

1929: Book XI, 14, 15 تیگران دوم و آرتاوازد دوم،  ۀان در دور( از عظمت ارمنست
آمدن در دربار ایران به صورت که پیش از روی کار تیگران دوم ۀخصوص در دوربه

 است. گفتهبرد، سخنمیسرگروگان به
ای شاهنشاهی اشکانی که خود های فرامنطقهآفرینیای بود از نقشاین آغاز مرحله

پ.م. فرمانروایی خود را نه تنها  ۀوم بود که از دو سدمستلزم ارتباط و تما  با امپراتوری ر
 ,Keaveneyبود )بر آسیای کوچک بلکه بر سراسر جهان مدیترانه شرقی گستر  داده

1982: 412-28; Campbell, 1993: 213-240; Millar, 1996: 127-147; Kennedy, 1996: 

67-90; Isaac, 1992: 19-53; Butcher, 2003: 32-78.)  

 ,Plutarch, 1975: vol. V) ،نویس یونانینامهم.(، زندگی 111-69پلوتارك )     

Pompey, 36،خصوص از و ب (، از درگیری تیگران با سرداران رومی، لوکولو  و پمپه
که گویی از آن پس، ارمنستان ایگونهبه ؛استبرداشتهشکست سنگین تیگران از پمپه پرده

واقع این امر بدان معنا بود که ارمنستان با داشتن درود. شامپراتوری روم می ۀنشانددست
را  آندر سیاست خارجی وابسته به روم بود و حمایت  ،استقالل و خودمختاری داخلی خود

 روم را یاری نمود بایست با گسیل نیروی نظامی،ها میشناخت و در جنگبه رسمیت می
آرتاوازد دوم، جانشین تیگران و در  ۀوراز این رو ارمنستان در د ؛(174: 1781)الچیبگیان، 
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پیمان و همجریان لشکرکشی سرداران رومی، کراسو  و مارك آنتونی در آغاز متحد 
اعتنایی کراسو  به تقاضای پادشاه ارمنستان، اما در لشکرکشی نخست پس از بی ،روم بود

( Burney & Lang, 1971: 200; Lang, 1983: 516-517آرتاوازد متحد ارد دوم اشکانی شد )
و در لشکرکشی مارك آنتونی پس از موفقیت اولیه اشکانیان در نبرد با رومیان و تعلل وی 

ها، مورد خشم آنتونی قرار گرفت و دو سال بعد با تسخیر ارمنستان در کمک به رومی
سارکسیان و ن.ك: توسح آنتونی، آرتاوازد دوم قربانی خشم امپراتوری روم شد )

 (.;Plutarch, 1975: vol. IX, Antony, 38-54؛  1761:88دیگران،
سیاست اشکانیان در قبال  ،آرتاکسی توسح امپراتوری روم ۀتا پیش از سقوط سلسل   

ف خود ارمنستان با مالیمت و ساز  همراه بود و  با اینکه مهرداد دوم ارمنستان را به تصرّ
ای تیگران دوم، که در برهه نشاندگی شاهان آن اکتفا کرد. اگرچهاما به دست ،درآورد

عنوان کرد و مهرداد دوم او را بهزمانی در دربار مهرداد دوم به صورت گروگان زندگی می
نشانده بر تخت ارمنستان نشاند، با گستر  قلمرو خود سودای شاهنشاهی در سر شاه دست

ن جانشینان اما ارمنستان در زما ،امپراتوری روم شدۀ نشاندپروراند و درنهایت دستمی
و شاید همین عامل  گرفتنهایت جانب ایران را میا روم درهای ایران بتیگران، در جنگ

 باعث سقوط آنان توسح امپراتوری روم شد. 
امپراتوری روم پس از افول و سقوط سلسله آرتاکسی ارمنستان، به دنبال آن بود که نامزد 

خود سازد.  حمایت نشانده یا تحتستمورد حمایت خود را بر ارمنستان بنشاند و آن را د
از این زمان تا آنگاه که اشکانیان توانستند در پادشاهی بال  یکم و نرون امپراتور روم 
سیطره خود را بر ارمنستان تثبیت نمایند، ارمنستان صحنه کشاکش و جدال بین شاهنشاهان 

ت کوهستانی و اشکانی و امپراتوران روم بود و هر یک برای نفوذ و تسلح بر آن فال
های تجاری مهم آن بودند که دنیای هلنی غرب را به جهان مزدیسنایی شر  پیوند راه
 داد.  می
 بيان مسئله شرح و . 9-9
اشکانی بر سر سلطه بر ارمنستان، که  ۀبه دنبال کشمکش شدید ایران و روم در دور 

اشکانیان ارمنستان بر  ۀسلسل راند،های ایرانی بر آنجا فرمان میهمواره پیش از این خاندان
جستار حاضر این است که  ۀبخش مهمی از مناطق استراتژیک قفقاز سلطه پیدا کرد. مسئل

ر از چه عواملی بود و چگونه اشکانیان، با وجود رقابت سلطه اشکانیان بر ارمنستان مت ثّ
 67ن در سال برای سلطه بر این منطقه، موفق شدند سلطه خود را بر ارمنستا هارومیشدید 

 ؟میالدی تثبیت کنند
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 پژوهش ة. پيشين9-2
به نقش و جایگاه  ،اشکانی ۀبیشتر تحقیقات جدید پیرامون روابح ایران و روم در دور   

کنند و کمتر به نقش خاندان ایرانی اشکانی در ارمنستان سرزمین ارمنستان ت کید می
چگونگی  ۀتان و بخصوص دربارارمنس ،اشکانیان ۀپردازند. به همین دلیل در حوزمی

های آن پژوهش مستقلی توسح گیری آنها در ارمنستان و بررسی عوامل و زمینهشکل
قان تاریخ ایران صورت نگرفته و هرآنچه که در این باره گفته شده تنها خان و محقّمورّ

هایی که در قان امروزی از البالی برخی پژوهشاشارات مختصری است که توسح محقّ
 آید.   دست میبه ،استشدهبردهپیشینه این تحقیق از آن نام ذیلِ

  توان به اثراست، میهای جدید که در این زمینه صورت گرفتهترین پژوهشاز میان مهم
مطالعات وی  ۀاشاره کرد که زمین ،خ ارمنیمورّ (Adontz, 1971 ) نیکال  آدونتس

اوضاع سیاسی ارمنستان با عنوان  موردترین اثر  را در ارمنستان و بیزانس است. مهم
نوشته است. این اثر هرچند  1418در   یوستینین بر اسا  نظام ناخاراری ۀارمنستان در دور

های اما دوره ،تاریخی یوستینین باشد ۀرسد فقح مربوط به دوردر نگاه نخست به نظر می
و اطالعات مختصری،  گیردبرمیرا در مختلف تاریخی از جمله تاریخ اشکانیان ارمنستان

خصوص اطالعات دهد؛ بان اشکانی به خواننده میساختار اداری سیاسی ارمنستمورد در 
مراتب کلیسا و ناخارارها و سلسله ۀحدود جغرافیای اشکانیان ارمنستان و رابط ۀوی دربار

ه ب 1431این اثر توسح نینا گارسویان در  ارزشمند است.اجتماعی ارمنستان اشکانی بسیار 
این اثر نپرداخته و تال  نموده تا این اثر  ۀانگلیسی ترجمه شد. مترجم در آن صرفای به ترجم

  های نوین مقایسه کند و مورد بازبینی کلی قرار دهد. را با پژوهش
 توان به آثار سیریل تومانفمی ،قین جدید که به موضوع ارمنستان پرداختهاز دیگر محقّ

میانه  ۀوی گرجستان، ارمنستان، ایران و امپراتوری بیزانس دور کرد که مطالعات اصلیاشاره
نماید. تر میاست و مطالعات و تحقیقات وی درباره قفقاز دوره میانه از همه برجسته

است. این ( نوشتهToumanoff, 1963) مطالعاتی درباره تاریخ قفقاز مسیحیتومانف کتاب 
ۀ ارمنستان دورۀ اشکانی را له مطالعاتی دربارتاریخ کشورهای قفقاز از جم ۀگیرنداثر دربر
بعد از گرایش به  ، در دورۀتاریخ این کشورها ۀدارد. این اثر عالوه بر مطالعه درباردربر

م را دربر مسیحیت، مطالعات بکر و اصیلی راجع به تاریخ پیش از مسیحیت نیز تا سه قرن  
یات آدونتس، تفاوت میان ساختار دارد. سیریل تومانوف در این کتاب با انتقاد از نظر

کند و آنگاه به خاطر نشان می ،در اروپای قرون وسطی و ارمنستان دوره باستان را قدرت
    پردازد.نظریه خود که شباهت ساختارهای سیاسی ایران و ارمنستان است، می

را جدید است که در حوزه ارمنستان در این دوره آثاری  پژوهشگرانماناندیان از دیگر 
بازرگانی  (،Manandian, 1965) های ماناندیاناست. یکی از کتاببه رشته تحریر درآورده
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است که از شش بخش مهم تشکیل  و شهرهای ارمنستان در ارتباط با تجارت جهان باستان
امپراتوری  ۀشده است و در بخش چهارم به بازرگانی و تجارت شهرها در ارمنستان در دور

پردازد و وضعیت کانی و امپراتوری بیزانس و شاهنشاهی ساسانی میروم و شاهنشاهی اش
کند و ارمنستان اشکانی را از عنوان یک دولت پوشالی بررسی مینامطلوب ارمنستان را به

دهد و به دنبال آن ارمنستان را به عنوان شاهراه منظر روابح فئودالی مورد توجه قرار می
    کند.تجاری شر  و غرب معرفی می
تاریخ سیاسی ایران در زمان »با عنوان  (،Bivar, 1968:21-99) مقاله آدریان دیوید هو بیوار

پردازد و از جمله مآخه خوب برای ، به تداوم منازعات روم بر سر ارمنستان می«اشکانیان
باشد که فهم نقش اشکانیان ارمنستان در روابح بین شاهنشاهی اشکانی و امپراتوری روم می

ه اهمیت ارمنستان به عنوان منطقه نفوذ بین دو قدرت شر  و غرب ت کید شده در آن ب
   است.

-Lang, 1983:505« )یران، ارمنستان و گرجستانا»دیوید مارشال لنگ/النگ در مقاله 

های بسیار از گهشته، به مناسبات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی منطقه قفقاز با ایران (538
مادها  ۀی در این مقاله به ارتباط ارمنستان و گرجستان با ایران از دورورزد. ودور ت کید می
های گیری حکومت اشکانیان ارمنستان، به نقش مهم خاندانشکل ۀها تا دورو هخامنشی

ایرانی در پیوندهای مستمر سیاسی و فرهنگی با گرجستان و ارمنستان نسبت به امپراتوری 
   کند.و ساسانی ت کید می روم، رقیب دیرین شاهنشاهی اشکانی

در  (Chaumont, 1986:418-438) که شُمُن «ارمنستان و ایران پیش از دوره اسالم»مقاله 
های های مختلفی از جمله دورهنوشته است ارمنستان را به دوره ایرانیکاجلد دوم 

دوره  ساسانیان تقسیم نموده و به هر ۀهخامنشیان، هلنیستی، آرتاکسیان، اشکانیان و دور
  کند. جداگانه به اختصار نظر می

راجع به کلیات تاریخ  (Garsoian, 1997) نینا گارسویان «سلسله آرشاکونی» ۀمقال
 11راند و حضور ونن در ارمنستان را در سال اشکانیان ارمنستان به اختصار سخن می

که حالیدر گیرد؛گیری سلسله اشکانیان ارمنستان درنظرمیعنوان آغاز شکلمیالدی، به
های بال  شاهنشاه اشکانی و نرون کسمکش ۀنتیجارمنستان دراشکانیان  ۀسیس سلسل ت

  گیرد. طور رسمی این سلسله در ارمنستان شکل میامپراتور روم است که با توافق راندیا به
و مقاالتی  (1743؛ ملکی، 1743طالیی، )ن.ك: حسین هاعالوه بر این آثار، کتاب

؛ ملکی، 91-1746:81کوب و ملکی، ؛ زرین167-136: 1746و ملکی،  طالیی)حسین
مانند این آثار به ارمنستان نوشته شده نیز به در موردهای اخیر که در سال( 169-173: 1746

کید  عنوان مرز حایل و موضوع مورد مناقشه بین ایران و روم تاهمیت اشکانیان ارمنستان به
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گیری این سلسله از منظر تاریخ ایران و ارمنستان به ل شکلاند و به چگونگی و عوامکرده
 این موضوع پرداخته نشده است. 

 . ترورت و اهميت پژوهش 9-3
نیم بر سرزمین ارمنستان فرمان راند، وقرناشکانیان ارمنستان که حدود سه ۀسلسل   

وم دوام یابد های بین ایران و رتوانست دو قرن پس از سقوط شاهنشاهی اشکانی در رقابت
و نقش مهمی را در روابح دو قدرت شر  و غرب ایفا کند. با این توصیف بررسی شناخت 

گیری این خاندان بر ارمنستان ضرورت پژوهش حاضر است که فهم ها و عوامل شکلریشه
تاریخ ایران در دوقرن پایانی شاهنشاهی اشکانی و دو قرن نخست ساسانی، در گرو بررسی 

گیری آن، با های شکلادهای پنجاه ساله سده یکم میالدی و عوامل و زمینهو واکاوی رخد
تواند تاریخی دو سرزمین ایران و ارمنستان می ۀهای شدید ایران و روم و پیشینوجود رقابت
 راهگشا باشد. 

 

  . بحث و بررسی2
  . ارمنستان وکشاکش ايران و روم 2-9 

های آمدن فرهادك و بحرانکارزمان با روی، هم1آرتاکسی ارمنستان ۀسقوط سلسل    
ها در این زمان به راحتی توان جانشینی فرهاد چهارم در ایران بود. به این سبب رومی

خود کردند و در  حمایت دخالت در امور سیاسی ارمنستان را یافتند و ارمنستان را تحت
ان مرز میان شاهنشاهی عنوبه را پارت و فرات و عنوان شاهنشاهرا به برابر آن، فرهادك

(. Velleius Paterculus, 1924: II, 101-102اشکانی و امپراتوری روم به رسمیت شناختند )
در آنجا شاهزاده آریوبرزن  و پس از این توافق به ارمنستان رفت ،امپراتور ۀگایو ، نو

(Ariobarzanes( فرزند اردوان ،)Artabazus )ت. مادی را به پادشاهی ارمنستان گماش
در واکنش به این کار دست به شور  زدند و گایو  با استفاده از قوای جنگی  هامنیار

شور  ارامنه را سرکوب کرد و بر اثر زخمی که در این جنگ بر او وارد شد فوت کرد و 
اگوست، امپراتور روم، افتخار فتح قطعی تمام ارمنستان را به نام خود اعالم کرد 

(Debevoise, 1938: 149-150 سکوت فرهاد پنجم در قبال امپراتوری روم  گویای آن .)
بودند، زیرا در شور  پوشیدهاست که در این زمان اشکانیان از مسئلۀ ارمنستان چشم

ها به فرماندهی رومیها که پس از عهدنامه دوستی بین ایران و روم روی داد و ارمنی
امنه یاری نرساند و به عهدی که با گایو  در ارمنستان دخالت نمودند، فرهاد پنجم به ار

ها بسته بود تا آخر وفادار ماند. صرف نظر کردن فرهاد پنجم از ارمنستان، بر خالف رومی
سیاستی بود که اشکانیان از زمان مهرداد دوم برای متحد کردن ارمنستان و نفوذ در این 

اره ، یکی از دالیل کردند و شاید سکوت فرهاد در این بسرزمین در مقابل روم دنبال می
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نارضایتی اشکانیان از فرهاد پنجم شد. زیرا نجبای اشکانی سرانجام شورشی بر ضد وی برپا 
 :cf. Josephus, 1969کردند و پس از زد و خوردی کوتاه او را از سلطنت برکنار و کشتند )

Book XXXIII, 2ارمنستان  گهاراستراتژیک و اثر تخوبی از اهمیّبه (. پیداست که اشکانیان
ها در ارمنستان و حتی ایران و سکوت فرهاد پنجم بسا از نفوذ رومیو چهآگاهی داشتند 
 کردند. احسا  خطر می

آریوبرزن پس از آنکه توانست زمام امور ارمنستان را در سال دوم پ.م. به دست     
(. Bunson, 2009: 36گیرد، تا سال چهارم م. با خیالی آسوده بر ارمنستان حکومت راند )

وی در سال چهارم م. درگهشت و پسر  آرتاوازد سوم، شاه مادِ آتروپاتن و ارمنستان شد 
و نتوانست همچون پدر  احترام همه را به خود جلب کند و در نتیجه در نزد مردم دو 

(. شاید هدف امپراتور روم Ibid: 36-37اطرافیانش کشته شد ) سرزمین منفور شد و توسح
نشانده از سرزمین ماد آتروپاتن بر ارمنستان، گستر  نفوذ روم به هی دستدر نشاندن شا

شر  و محدودیت قلمرو اشکانیان بود و چه بسا اشکانیان در این باره ساکت ننشستند و 
زمینه قتل این شاه را فراهم کردند؛ و شاید به همین دلیل بعد از مرگ آرتاوازد سوم در 

وم در سیاست خارجی خود تجدید نظر کرد و تیگران را سال ششم م.، اگوست، امپراتور ر
(. تیگران توسح cf. Temporini, & Haase, 1980: 1164به عنوان شاه ارمنستان برگماشت )

(. مدت Syme &  Birley, 1995: 323شد ) سرکردگان امپراتوری روم تا ارمنستان همراهی
ضی از حکومت او سال بعد کمی از فرمانروایی تیگران نگهشت که اشراف ارمنی نارا

شور  کردند و دوباره اراتو را بر تخت سلطنتش بر گرداندند. از همان سال تا دوازدهم 
م.، اراتو به همراه تیگران بر ارمنستان فرمانروایی کرد، موضوعی که شواهد سکه شناسی نیز 

. تیگران و هایش، تیگران شاه بزرگ بودکند. عنوان شاهی وی بر روی سکهآن را تایید می
م. به دالیل نامعلومی از تخت سلطنت کنار زده شدند و اگوست امپراتور روم، 11اراتو در 

 ، شاهنشاه(Vonon Iنشانده نگه داشت و ونن یکم )عنوان پادشاهی دستارمنستان را به
اشکانی را، که توسح اردوان دوم از قلمرو اشکانی رانده شده بود، به پادشاهی آن منصوب 

نشانده روم در زمان با این شاهان دست(. همcf. Temporini & Haase, 1980: 1160کرد )
ای از نژاد ارمنستان، در ایران پس از قتل فرهاد پنجم، اشراف و بزرگان اشکانی شاهزاده

 ,cf. Josephusاشکانی به نام ارد سوم را به سلطنت نشاندند، اما پس از مدتی او را کشتند )

ibid.ز شاهزادگان اشکانی کسی را نیافتند تا بر تخت بنشانند، از روم تقاضای ( و چون ا
ها نیز یکی از پسران فرهاد چهارم به نام ونن را که در روم زندگی کمک گرفتند. رومی

عنوان ونن یکم بر تخت پادشاهی ایران تکیه زند. ونن که به کرد به ایران فرستادند تا بهمی
، خلق و خوی اشکانیان را دوست نداشت. کمی بعد، نجبای ها درآمده بوداخال  رومی

روای آذربایجان دعوت کردند تا اشکانی از کار خود پشیمان شدند و از اردوان، فرمان
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(. اردوان در دو cf. Tacitus, 1959: Book II, 2-3تخت پادشاهی اشکانیان را تصاحب کند )
ایجان عقب نشست اما در جنگ جنگی که با ونن داشت، نخست شکست خورد و به آذرب

دوم، موفق شد ونن را شکست دهد و تا سلوکیه به عقب براند. اردوان بر اثر این پیروزی 
 cf. Josephus, 1969: Bookوارد تیسفون شد و بر تخت پادشاهی اشکانیان تکیه زد )

XXXIII, 2; Tacitus, 1959: Book II, 3آنجا  (. ونن از سلوکیه به ارمنستان گریخت و در
(، زیرا در آن تاریخ ارمنستان پادشاهی Tacitus, 1959: Book II, 3-4پادشاه ارمنستان شد )

سان بود و ونن بدیننداشت و تیگران پنجم توسح امپراتور اگوست از سلطنت خلع گردیده
 شاید اقدام امپراتور رومیابد. البته ساالر مانده بود دستتوانست بر سرزمین ارمنستان که بی

زیرا پس  ،به خاطر عدم سرسپردگی آنها از روم بود گهاشتن تیگران و اراتو احتماالیدر کنار
از برکناری آنها امپراتور روم ونن شاهنشاه فراری اشکانی را که از دست اردوان دوم به 

نشانده بر ارمنستان نشاند تا از این طریق عنوان شاه دستبود بهارمنستان فرار کرده
شکانی را تحت فشار قرار دهد؛ اما مرگ امپراتور و فشار اردوان به جانشین او شاهنشاهی ا

  برای راندن اردوان از ارمنستان این خطر را از اشکانیان برطرف کرد. 

چون و اشکانیان در ارمنستان مربوط به تاجگهاری بی ۀبنابراین نخستین حضور سلسل     
م، به دلیل جانبداری از روم 11ت که از اوایل سال اسچرا و بالمنازع ونن، شاهنشاه اشکانی 

ها از تخت ارمنستان بر تاج و تخت ارمنستان دست یافت ولی سه سال بعد توسح رومی
(. البته این عمل رومیان، در پی فشارها و سازشی که Garsoian, 1997: 64شد )کنار گهارده

را شاهنشاه اشکانی حضور یکی اردوان دوم با امپراتور جدید روم داشت صورت گرفت، زی
سبب در پی آن اینکرد و بهمیاز رقبای خود بر تخت ارمنستان را خطری بزرگ احسا 

  تواند این خطر را از خود دور سازد.بود تا آنجا که می
م. درگهشت و  19اندکی پیش از عزل ونن، اگوست، قیصر سالخورده روم، در سال     

به جای وی نشست. اردوان، شاهنشاه اشکانی پسر  (،Tiberiusپسر خوانده او تیبریو  )
در  را م مور ارمنستان کرد تا بر آن سرزمین سلطنت کند. تیبریو  نیز (Orodخود ارد )
م، با اختیارات تمام و 18را در سال (Germanicus)کو خوانده خویش جرمنیمقابل پسر

ارمنستان پیش رفت اما به زودی دریافت  با لشکری فراوان به ارمنستان فرستاد. او تا پایتخت
پادشاه پونتو   (،(Pulemonفرزند پولمون  (،Zenoاند شاهزاده زنو )ها حاضر شدهکه ارمنی

ها بزرگ شده و به آداب و را به سلطنت بپهیرند. از آنجا که این شاهزاده در میان ارمنی
شت، سردار رومی وی را با تشریفات ای دوستانه دارسوم آنها آشنا بود و با رومیان نیز رابطه

در میان جمع زیادی که به قصد بیعت نزد او جمع شده بودند، به تخت پادشاهی ارمنستان 
(. Debevoise, 1938: 153-154نشاند و از آن پس زنو نام آرتاکسیا  را برای خود برگزید )

عنوان شد که رود فرات را بهد اردوان نیز به این امر تن داد و در مقابل، روم نیز متعهّ ظاهرای
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ها، ونن مرز بین دو کشور بپهیرد و ونن را از همسایگی نزدیک دو کشور دور کند. رومی
اما هنگامی که قصد فرار و  ،(Tacitus, 1959: Book II, 58کنند )را در کلیکیه مستقر می

 :Tacitus, 1959رسد )ها دستگیر و به قتل میتهاجم علیه ایران را داشت، توسح خود رومی

Book II, 68توان چنین برداشت کرد که (. این اقدام رومیان را در این شرایح می
اند ساز  بین خود و اردوان را که به صورت موقت از ادعای خود بر ارمنستان خواستهنمی

  چشم پوشیده بود، به هم بزنند.

و قدرت ایران و روم برقرار آمیز بین دزیستی مسالمتاز این پس، بیش از پانزده سال هم  
های محلی بومی مادِ گهاشتن سلسلهکناربود و در این مدت اردوان از این آرامش برای 

آتروپاتن، پادشاهی میشان، پار  و الیمائی و تبدیل آنها به تیول برای شاهزادگان اشکانی و 
م.، بعد از  79آمیز در سال زیستی مسالمتتقویت قدرت مرکزی بهره برد. سرانجام این هم

 .(cf. Schippmann, 1986: 647-50) سر آمدبه مرگ آرتاکسیا  سوم، پادشاه ارمنستان
ای به تیبریو  خود را وارث و پسر  ارشک را بر تخت آن دیار نشاند و در نامه ردوانا

(. هدف cf. Tacitus, 1959: Book VI, 31مالک کشور هخامنشیان و سلوکیان اعالم کرد )
ز نشاندن پسر  بر تخت ارمنستان، در حقیقت احیای مرزهای پیشین هخامنشی بود اردوان ا

بود نفوذ و که رومیان سخت از آن بیمناك بودند. از آنجایی که اردوان تا حدی توانسته
برتری خود را بر اشراف سرکش در نواحی مختلف کشور دوباره برقرار کند و همچنین 

یژه دخالت مداومش در امور ارمنستان، روم را به وموفقیت او در سیاست خارجی و به
 تکاپو انداخت تا اشکانیان را به مسائل داخلی و درگیری بر سر قدرت مشغول کند. 

اردوان، شاهنشاه اشکانی، ارشک را با سپاه نیرومندی تا ارمنستان همراهی کرد   
(Dedeyan, 2007: 138 امپراتور روم، تیبریو ، سلطنت ارشک .) ارمنستان نپهیرفت و بر را

نشانده عنوان پادشاه دستبه ،هاشاهزاده مهرداد را با حمایت برادر ، فراسمن، شاه گرجی
(. برای عملی نمودن این نقشه، Grousset, 1947: 105جدید بر ارمنستان منصوب کرد )

یو  تیبریو ، ابتدا شاهزاده تیرداد اشکانی، نوه فرهاد چهارم را به سوریه اعزام و ویتل
(Vitellius) مور کرد و به وی توصیه کرد تیرداد شاهزاده اشکانی  را به حکمرانی سوریه م

را بر تخت ایران بنشاند و از سوی دیگر، فاراسمن پادشاه ایبری را با برادر  مهرداد آشتی 
مهرداد را به پادشاهی ارمنستان  ،به شرط آنکه برادر  ،هایی به فاراسمن نمودداد و کمک

تد. فاراسمن نیز برای آنکه از خطر رقابت برادر در امان بماند، مهرداد را به سوی بفرس
ارمنستان روانه کرد. در این بین ارشک، پادشاه ارمنستان به دست اطرافیانش که به رشوه 

کرد بودند، به قتل رسید و فاراسمن بدون زحمت شهر آرتاکساتا را تصرّففریفته شده
(Tacitus, 1959: Book VI, 33; Josephus, 1969: Book XVIII, 97.) سان، اردوان از بدین

داخل باخطر تیرداد مواجه شد و از خارج نیز از دو سو، فراسمن شاه ایبری و ویتلیو  
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سردار رومی سوریه مورد هجوم و تحت فشار قرار گرفت. با این همه، اردوان از امور 
رداد تاج وتخت ارمنستان کرد. در گیرودار ارمنستان غافل نشد و پسر  ارد را م مور است
است او را کانی به تصوّر اینکه ارد کشته شدهجنگ، نیروهای تحت اختیار شاهزاده اش

 .cfگریختند. بدین ترتیب، شاهزاده شکست خورد و فاراسمن پیروز شد )ترك کرده، 

Tacitus, 1959: Book II, 35; Josephus, 1969: Book XVIII, 97 .) 
آورد و به شمال رفت تا زیادی گرد پ.م. لشکر 76ن پس از این، بار دیگر در سال اردوا

اما در  ،ها را جبران و ارمنستان را هم به خاك ایران ضمیمه کندشکست پسر  از گرجی
-این هنگام طوایف و قبایل آالنی به تحریک گماشتگان ویتلیو ، حاکم رومی از گردنه

ارمنستان بدون مانع عبور کرد و به خاك ایران رسیدند  های قفقاز به حرکت در آمد و از
(Rostovtzeff, 1922: 116; Josephus, 1969: Book XVIII, 97  از سوی دیگر نیز ویتلیو .)

رودان کرد و اردوان ناچار شد از در رأ  لشکریان خود او را تهدید به تسخیر خاك میان
 :Tacitus, Tacitus, 1959: Book II, 36; Josephus, 1969نشینی کند )خاك ارمنستان عقب

Book XVIII, 100 .) 
-وجودهای داخلی که توسح شاهزاده تیرداد اشکانی با حمایت روم در ایران بهگرفتاری

اما اردوان توانست دوباره  ،آمد، منجر به فرار اردوان به نواحی شرقی میان قبایل داهه شد
آمدن تیرداد ناراضی بودند به تخت کاربا حمایت برخی اشراف اشکانی که از روی

ولی اردوان این بار مقام خود را چندان محکم ندید که بار  ،شاهنشاهی اشکانی برگردد
اتور روم که دیگر به مسئله ارمنستان بپردازد یا با امپراتوری درگیر شود. از طرف دیگر امپر

ود را به خاتمه جنگ با بود، تمایل خنظمی را در ایران سبب شدهاین همه اغتشا  و بی
ایران و روابح دوستی بین دو قدرت را به ویتلیو  ابراز کرد و به وی امر نمود این کار را 

بین ایران و روم که بر روی  در عهدنامۀ(. cf. Josephus, 1969: Book XVIII, 4انجام دهد )
گونه کمکی به یچد شد که هپل فرات بین اردوان و تیبریو  بسته شد، امپراتوری روم متعهّ

عوض اردوان نیز از ادعای خود راجع به درعیان تاج و تخت شاهنشاهی اشکانی نکند و مدّ
 رسد که اردوان کامالینظر نمیبه(. 1437:  7، ج 1789پیرنیا، ن.ك: ارمنستان چشم پوشید )

 ،ارد زیرا اندکی پس از این، جانشین تیبریو ، پادشاهی ،از ارمنستان قطع امید کرده باشد
 پهیرد.فرزند  اردوان را به جای فراسمن در ارمنستان می

م. بر ارمنستان فرمانروایی کرد و از این پس کلودیو  امپراتور  91م. تا  73ارد از سال   
نشانده تعنوان شاه دسروم وی را به دالیل نامعلوم کنار نهاد و به جایش دوباره مهرداد را به

(. مهرداد به یاری سپاهیان رومی و به Chaumont, 1975: 90جدید بر ارمنستان گماشت )
آسانی ارمنیان را به ،فراسمن و با حمایت او ،یاری اهالی ایبری تحت سرداری برادر 

گرفت که مردم ارمنستان از دست وی پیشرحمی و قساوت درشکست داد و چندان بی
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 ،، از ایزات دوم، پادشاه آدیابنشدند و از وردان پادشاه اشکانی یاری خواستند. وردانخسته
پسرانش که در این زمان در روم بودند، حاضر به این  ۀکمک خواست که وی، به توصی

کار نشد. از سوی دیگر، حکمران رومی سوریه برای آنکه واردان را از آن پیکار منصرف 
 ,Tacitus) اندازی به سرحدات فرات نمود و تظاهر به حمله کردسازد، شروع به دست

1959: Book XI, 10; Josephus, 1969: Book XX, 72; Debivoise, 1938: 169-170 .)
کرد کم و بیش آرام اوضاع ارمنستان تا آغاز دهه پنجاه م. که مهرداد بر آنجا حکمرانی می

بود تا اینکه حمله رادامیست، فرزند فاراسمن، شاه ایبری به ارمنستان و روی کار آمدن 
ن و دخالت او در امور ارمنستان، معادالت جهانی را به نفع پادشاهی یکم در ایرا بال 

 کرد. دگرگون اشکانی 
  . بالش يکم و شکل گيری اشکانيان ارمنستان 2-2

دادن به میالدی( برای پایان 34-91دوم سده یکم م.، بال  یکم )حدود  ۀبا آغاز نیم    
لی خود را معطوف ارمنستان های درون خاندان سلطنتی، سیاست اصها و کشمکشتنش

چند در این . اشکانیان هرهای پیش در کانون توجه اشکانیان قرار داشتکرد که از سال
دستی امپراتوری روم در نفوذ روزافزون در هایی رسیدند، اما هر بار با پیشقیتزمینه به موفّ

حور اساسی ارمنستان م ۀکند که مسئلیید می ارمنستان مواجه شدند. منابع کالسیک ت
 ۀدر جریان نام ،خ رومیم.(، مورّ 111-66سیاست بال  یکم بود و برای نمونه، تاسیتو  )

او )بال ( بارها »کند: می بال  یکم به نرون، امپراتور روم، اشاره کوتاهی به این موضوع
(. این جمله تاسیتو ، Tacitus, 1959: Book XV, 24) «استرمنستان را به لرزه درآوردها
دهد، بلکه بیش از همه عملکرد شاهنشاه اشکانی ها مقاصد سیاسی بال  یکم را نشان نمیتن

دهد و این که چگونه در کنار درگیری نظامی برای های فشار سیاسی او را نشان میو رو 
(. منابع رومی در ادامه 187-9: 1787کند )ولسکی،رسیدن به هدف اصلی از آن استفاده می

کند؛ از بال  برای رفع تنش احتمالی در درون خاندان اشکانی با خبر میما را از اقدامات 
تر که پاکر آنجایی که بال  دو برادر داشت و احتماالی وی فرزند دوم بود و فرزند بزرگ

نام داشت از حق ارشدیت برای جانشینی چشم پوشید، بال  برای قدرشناسی، وی را 
 تر  در صدد تسخیر ارمنستان بر آمدکوچک عنوان حاکم ماد برگزید و برای برادربه

(Tacitus, 1959: Book XII, 44; Josephus, 1969, Book XX, 2, 4  این اقدام بال .)
 گمان در جهت حفظ آرامش در درون دودمان سلطنتی بود. بی

توان چنین برداشت کرد که در می ،داشتن برادرانشنگهبرای راضی را اقدام بال 
چینی سعی در حمایت اف ناراضی و هم امپراتوری روم با دسیسهگهشته، هم اشر

هایی داشتتند که پیش از این در دوره فرهاد چهارم به تحریک ملکه موزا به شاهزاده
امپراتوری روم فرستاده شده بودند و امپراتوری روم بنا به درخواست اشراف ناراضی از 
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ر دوران اردوان دوم، دردسرهای بزرگی برای ها به ایران، دروم، برای فرستادن این شاهزاده
وجود آورده بود و این فشارها باعث شد که اردوان هربار از مواضع شاهنشاهی اشکانی به

گونه از جانب مدعیان سلطنت، خود در قبال ارمنستان کوتاه بیاید تا سلطنت او را که بدین
 کند.        شدند، از خطر سقوط حفظ از جانب روم حمایت می که عمدتای

ها مهرداد، برادر فاراسمن، نشانده رومیم. در زیر سلطه پادشاه دست 91ارمنستان تا سال   
شاه ایبری بود. فاراسمن در این سال پسر خود رادامیست را به تسخیر ارمنستان م مور کرد. 

ند و مهرداد تسلیم شد و خود و زن و فرزندانش به فرمان شاهزاده رادامیست به قتل رسید
(. حکمران Tacitus, 1959: Book XII, 44-47سان بر ارمنستان سلطه یافت )رادامیست بدین

د که پسر خود را از ارمنستان فراخواند و فاراسمن دستور دابه  دنبال این وقایعبهسوریه، 
خاك آن دیار را تخلیه کند. از طرف دیگر رادامیست تاج پادشاهی ارمنستان را بر سر 

شکری که حکمران سوریه برای انتظام امر ارمنستان فرستاده بود به دلیل تغییر گهاشت و ل
ها به شاهنشاه جدید ها، مجددای به سوریه احضار شد. دلیل این اقدام رومیسیاست رومی

خواست به ارمنستان که اشکانیان همیشه آن را جزو ایران، بال  یکم مربوط بود که می
آوردن حکومتی برای برادر دستاز این فرصت برای به ،کرده دانستند، حملهقلمرو خود می

بنابراین در همان سال  ؛(C.f: Debevoise, 1938: 176-177تر خود استفاده کند )کوچک
که آنجاییازبال  یکم به ارمنستان لشکر کشید و رهبران گرجی را وادار به فرار کرد و 

ر نتیجه آرتاکساتا پایتخت ارمنستان و نیز از رادامیست دل خوشی نداشتند، د هامنیار
ها را به روی بال  گشودند. تمامی ارمنستان سر به اطاعت گهاشت و تیگرانوکرت دروازه
(. اشغال دو پایتخت، آرتاکساتا و Tacitus, 1959: Book XII, 50) تیرداد پادشاه آن شد

گرفت، تیگرانوکرت توسح بال  که بدون مقاومت و مخالفت جمعیت بومی صورت 
(. Garsoian,1997: 64اند )ها ترجیح دادهها اشکانیان را بر رومینشان از آن دارد که ارمنی

بودند و خسته و رنجور شدهها در ارمنستان ها از عملکرد رومیرسد که ارمنینظر میبه
ها که وجه مشترکی با آنان خواستند بار دیگر سرنوشت خود و کشورشان را به رومینمی
 شتند بسپرند. ندا
کمتر از چند ماه پس از حضور اشکانیان در ارمنستان، بیماری واگیر به همراه سرمای  

د و ود و از ارمنستان خارج شبال  فتوحات خود را رها کنسبب شد  ،زیاد و فقدان آذوقه
ها که از اما اندکی پس از مراجعت وی، ارمنی گردد،رادامیست به آن سرزمین باز

رسند بودند، به کاخ او حمله و آنجا را محاصره و او را وادار به فرار کردند. رادامیست ناخ
در جریان فرار رادامیست، زنش زنوبی که باردار بود، به چنگ تیرداد افتاد و تیرداد او را 

(. پس از فرار رادامیست، دوباره Tacitus, 1959: Book XII, 50-51مانند ملکه پهیرفت )
ان سلطه یافتند و دیگر رادامیست نتوانست کاری از پیش ببرد و از ها بر ارمنستاشکانی
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نهایی  ۀ(. با این همه، تا نتیجTacitus, 1959: Book XIII, 6پوشید )جنگ با اشکانیان چشم
بود، به دنبال اقدام رسیده راه درازی در پیش بود، زیرا نرون که به تازگی به مقام امپراتوری

ارمنستان بود. در اینجا مسلمای نزاع دو قدرت مستقل شر  و غرب، نظامی علیه اشکانیان در 
های تاریخی یعنی شاهنشاهی اشکانی و امپراتوری روم بر سر ارمنستان ریشه در گهشته

به دنبال احیای نفوذ دولت  ،م گهشتگان خودداشت. اکنون بال  اول با تکیه بر حقو  مسلّ
شده بین وم نیز با یادآوری معاهدات منعقد، راشکانی بر این سرزمین بود و از طرف دیگر

امپراتوران روم و شاهان اشکانی که پیش از این ذکر شد، خواهان عدم دخالت اشکانیان در 
دست هم داد تا بار دیگر قیصر نرون و بهعوامل یاد شده در باال دست ۀارمنستان بودند. هم

 آرایی کنند. شاهنشاه بال  یکم در مقابل هم صف
تخت ارمنستان جلو  کرد، امپراتور  مان سالی که تیرداد، با کمک بال  بردر ه

ا  نرون جانشینش شد. پیشروی اشکانیان به سرزمین کلودیو  درگهشت و پسر خوانده
 ,Tacitusای قرار داد )مورد نظر و مورد نفوذ روم، امپراتور جدید را در برابر شرایح تازه

1959: Book XIII, 6.) مقدمات حمله و  ۀدر آغاز فرمانروایی نرون، او را به تهی این مسئله
جنگ علیه اشکانیان واداشت. لشکرها برای یک جنگ تمام عیار احضار شدند و به طرف 

 Debevoise, 1938: 179-181; Tacitus, 1959: Bookسرزمین ارمنستان حرکت کردند )

XIII, 7-8) ری روم و شاهنشاهی اشکانی رسید که برخورد بین امپراتومینظرو چنین به
اما سرداران روم صالح را در آن دیدند که نخست مهاکراتی با بال  به عمل  ،قطعی است

هایی به آمیز حل کنند. با این هدف، سفارتارمنستان را با صلح و مسالمت ۀآورند تا مسئل
لویحای به او دربار بال  فرستادند و از او درخواست کردند که از خونریزی احتراز کند و ت

 ,Tacitus, 1959: Book XIIIفهماندند که امپراتوری روم به دنبال استرداد ارمنستان نیست )

گونه که اشاره شد عدم استرداد ارمنستان به صراحت بیان (. اگر چه از بیانات تاسیتو  آن9
م.  98ل های وی راجع به این که تیرداد در سااست اما سکوت او در این مقوله و گفتهنشده

که در این زمان با شور   کند. بنابراین، بال پادشاه ارمنستان بود، این نکته را ت یید می
کردن اوضاع نشینی از ارمنستان را برای آرامپسر  وردان مواجه بود، به اجبار عقب

(. cf. Bivar, 1968: 81آمده پهیرفت اما برادر  را همچنان در ارمنستان نگه داشت )پیش
لشکرهای  ادبارقع آنچه مانع و مزاحم کار کوربولو، سردار رومی بود، همانا وضع در وا

کارگیری برخی از فنون جنگی آشنا هشرقی بود که در آن بسیاری از سربازان قدیمی با ب
گونه نبودند و حتی معلوم شد که برخی از افرادِ لشکری فاقد سالح بودند و تا آن زمان هیچ

(. به همین دلیل دوره کوتاهی cf. Tacitus, 1959: Book XIII, 35اند )جنگی ندیده
ارمنستان به برزخ فراموشی  ۀبالتکلیفی بین ایران و روم شکل گرفت که در آن مسئل

آمده برای بازگرداندن نظم و انضباط در سپاه و ششد. کوربولو، از این فرصت پیسپرده
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 .cfاستفاده کرد ) ،بودبه تحلیل رفتههای شرقی آمادگی رزمی که در اثر صلح در پادگان

Goldsworthy, 2007: 311 .)مقابل، تیرداد نیز در مواضع خود به عنوان شاه ارمنستان با در
حمایت بال  به استواری خود پرداخت و از رفتن به روم اجتناب نمود و حتی به مقابله آن 

 cf. Tacitus, 1959: Bookست )برخا ،برد به روم وفادارندکه او گمان می هامنیدسته از ار

XIII, 37 احتماالی منظور تاسیتو  از افراد وفادار به روم همان بازماندگان شاهان .)
ر و اذیت های روم موجبات آزاای باشد که پیش از این تحت نفوذ و هدایتنشاندهدست
شکانیان استقبال ها با آغو  باز از ابود که ارمنیبودند و باعث شدهها را فراهم کردهارمنی

ها داوطلبانه و به صورت خودجو  این عناصر طرفدار روم را برای کنند و شاید هم ارمنی
 کردند.مجازات به تیرداد معرفی می

دادن به نیروهای تحت فرمانش به مهاکراتی که از سامانپس از سرو سرانجام کوربولو  
ان حرکت کرد. زمستان سرد سال بود پایان داد و به سمت ارمنستسه سال پیش آغاز شده

م. در آن نواحی بسیاری از افراد  را سرما زده و بیمار و گروهی را به فرار  98-93
های واداشت و سردار روم برای کیفر فراریان در بار نخست اعدام را مقرر کرد. صخره

ز دست و بار و بنه بسیاری را ا هازده و بار  شدید و مداوم برف سبب شد رومیان نفریخ
(. نبرد مقدماتی پاکسیو  ارفیتو ، سردار cf. Tacitus, 1959: Book XIII, 38, 39بدهند )

های پشتیبانی تمام هزار سرباز از گردانبه بهای جان سه دیگر رومی با یک دهقان ارمنی
رغم فرمان کوربولو مبنی بر اعدام زیادی از سربازان علی ۀشد. افزون بر این، همه روزه عد

ها رومی ادبار(. این وضع cf. Tacitus, Book IV, 23, 24گریختند )ها میخاطی از جبهه فرد
ها سخت به حضور اشکانیان پایبند بودند و جمعی آنها برای آن بود که ارمنیو فرار دسته

ها رومی ۀنحوی که شده تحت حمایت اشکانیان از حضور و نفوذ دوبارهرخواستند بهمی
آورند و در این راه بیش از همه ناخارارهای ارمنی، که وجه عملانعت بهدر ارمنستان مم

گشت، در مشترکات آنها با ایران به پیش از حضور اشکانیان و به دوران هخامنشیان برمی
 آرایی کردند.مقابل نفوذ روم صف

گریز را در پیش گرفت و از وبا آغاز جنگ، نیروهای سواره تیرداد رو  جنگ  
کرد. موفقیت تیرداد در آغاز جنگ، مستقیم با سپاهیان رومی خودداری می رویارویی

گیرد. سردار رومی برای این کار، کوربولو را ناچار کرد سبک جنگی حریف خود را پیش
جا به قتل و غارت بپردازند. مور کرد همه چندی تقسیم و م هایهسپاهیان خود را به دست

داد که با سپاه خود از مرز بگهرد و به داخل فرمانوی به آنتیوخو ، پادشاه کوماگنه 
که از متحدان روم بود نیز به  ،ارمنستان بتازد. در همان زمان فاراسمن، پادشاه ایبری

بال  در مقابل این اقدامات کوربولو، سپاهیانی به یاری تیرداد به ارمنستان  تاخت.ارمنستان 
 .cfم.( در گرگان برپا شده بود ) 98ی )تازگفرستاد. خود او گرفتار شورشی بود که به
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Tacitus, Book XIII, 37 .)رسد که نظر میبهچند گواهی روشنی در دست نیست، ولی هر
های پیشین آنان در این گونه رومیان از شور  گرگان آگاهی داشتند و با توجه به دخالت

هایی م سفارتکوشیدند و شاید هموارد، شاید در ترغیب سران شورشی بر ضد بال  می
 خبریم.  کیف آن بیبدل شده بوده که ما از کم وبین روم و شورشیان گرگان ردو

تیرداد برای مقابله با اقدامات روم، سفرایی را نزد کوربولو فرستاد و به وی گوشزد     
ارمنستان با مهاکره است تا حل آن با زور و اگر روم  ۀمسئل ۀکرد که ایران خواهان تسوی

باشد اشکانیان با تمام توان مقابله خواهند کرد. کوربولو که به احتمال ر جنگ داشتهاصرار ب
از شور  گرگان آگاهی داشت در مقابل، او را دعوت به اظهار فرمانبرداری از قیصر کرد 

(Ibid .)شدن چندین سفارت بین طرفین، مهاکرات برای انعقاد صلح قطعی پس از ردوبدل
رسد که در این قضایا، روم به دنبال فرصتی نظر میبه (.Tacitus, Book XIII, 38نتیجه نداد )

 برای تقویت نیروهای خود بود.
پس از شکست مهاکرات، دوباره جنگ با شدت و حدت از سرگرفته شد. رومیان پس  

های ارمنستان و کشتار و اسارت ساکنان آن، از تسخیر والندوم، یکی از استوارترین قلعه
رداد را وادار به فرار کنند و آرتاکساتا، پایتخت ارمنستان را بدون جنگ تسخیر توانستند تی

 ,Dio Cassus, 1955: LXII, 19-20; Tacitus, 1959: Book XIIIکنند و آن را آتش زنند )

ها (. چون خبر این پیروزی به رم رسید، رومیان جشنی برپا کردند و مجسمه39-41
(. Tacitus, 1959: Book XIII, 40, 41کردند )ها برپاا  نصرتبرافراشتند و به افتخار نرون ط

م.، کوربولو به سمت شهر تیگرانوکرت حرکت کرد. کوربولو تنها با  94در بهار سال 
دیگر به  ۀتمهیدات و مهاکراتی توانست بدون مقاومتی آن را تسخیر کند. کوربولو در قلع

نشینان مواجه شد و تنها با حمله توانست عهنام لگرد که جایگاهی استوار بود، با مقاومت قل
 ,Tacitus, 1959: XIVآن را فتح کند و آنگاه زمستان را در شهر تیگرانوکرت به سر برد )

ای (. بدین ترتیب سراسر ارمنستان فرمانبردار روم گردید و نرون قیصر روم شاهزاده24-25
بخشی از ارمنستان را به  گماشت وبربه نام تیگران پنجم را به حکمرانی آن سرزمین 

فاراسمن پادشاه ایبری و بخشی را به پولمون پادشاه پونتو  و آریستوبلو  حکمران 
ارمنستان صغیر و بخشی دیگر را به آنتیوخو  پادشاه کماژن بخشید. رومیان سپس هزار 

 هزار سواره و پیاده از نیروهای کمکی به یاری پادشاه جدیدبا سه یا چهار سپاه رومی را
زیرا حکمران  ،ارمنستان در تحت اختیار او گهاشتند. کوربولو خود به سوریه بازگشت

 :cf. Tacitus, 1959مرده بود و وی به جای او حکمران سوریه شد ) ،پیشین آن، کوادراتو 

XIV, 26; Josephus, 1969: Book XVIII, 140 .) 
جه کافی به امور که بال  مشغول سرکوبی شور  گرگان بود نتوانست توتازمانی

به همین دلیل چنانکه دیدیم نبرد تیرداد با امپراتوری روم و متحدان  ؛باشدارمنستان داشته
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ها افتاد و آنان برای آنکه سان ارمنستان به چنگ رومیا  با شکست مواجه شد. بدینشرقی
ان به آسانی بتوانند در آینده بر آن حکمرانی کنند و دوباره از کمک و حمایت متحد

هایی از آن را بین چندین مدعی تقسیم کردند و تیگران را شرقی برخوردار شوند، قسمت
روم، از جانب امپراتوری روم بر ارمنستان  ۀنشاندعنوان دستبر تخت ارمنستان نشاندند تا به

 حکومت کند. 
ابن، م. به آدیابن حمله کرد. پادشاه آدی 61نشانده روم در سال تیگران پادشاه دست     

دید به فکر استمداد از روم منوبازو  که توان مقاومت در برابر تیگران را در خود نمی
ای که توجه او تازگی از شور  گرگان فراغت یافته بود، نخستین مسئلهافتاد. بال  که به

بود که  ،تیگران ششم ،آن ۀنشاندارمنستان و فرمانروای دست ،را به خود مشغول ساخت
 :cf. Tacitus, 1959بود )در مرزهای غربی را با حمله به آدیابن به خطر انداختهمنافع ایران 

XV, 1ّم برادر (. به همین دلیل بال  مجلسی از بزرگان تشکیل داد و در آن حقو  مسل
خود را در باب سلطنت ارمنستان که پس از پارت و ماد مقام سوم را در شاهنشاهی اشکانی 

آنگاه یکی از سرداران  ،یید و ت کید نمود تاج بر سر تیرداد ت داشت، بار دیگر با گهاشتن
مور کرد تا به یاری و او را م  اشکانی را به نام موناسیس، به سرداری لشکر برگزید
شاه جدید پاد ،ها حمله و تیگرانمونوبازو  پادشاه آدیابن برود و به اتفا  قوای او بر ارمنی

نیز با قشونی نیرومند پس از خاتمه نزاع گرگان به طرف ند. خود او را از ارمنستان بیرون ک
 ,Ibid, 2; Dio Cassus,  LXIIفرات رفت و ایاالت رومی سوریه را مورد تهدید قرار داد )

قیت او در شر  و عزم او برای نشان از موفّ ،حضور شاهنشاه بال  در این لشکرکشی  (.20
م از اشتغال بال  در جنگ با شورشیان نفوذ دوباره بر ارمنستان است که پیش از این رو

و آناطولی،  خود در قفقاز ۀنشاندهای دستبود و با کمک دولتگرگان استفاده کرده
 بود.زمین را از چنگ تیرداد خارج کردهها، این سرگرفتن عالیق ارمنیبدون در نظر

رفت. پس تیگران در این اوضاع به ارمنستان عقب نشست و در شهر تیگرانوکرت پناه گ  
از آن موناسیس با مونوبازو  به طرف ارمنستان رفتند و تیگرانوکرت را که پس از ویرانی 

(. خود بال  نیز تا نصیبین پیش رفته Ibid, 4آرتاکساتا، پایتخت شده بود محاصره کردند )
خبر شد و بال  را تهدید کرد که در صورت ، از این وقایع باسردار روم ،بود که کوربولو

کرد. بال  که از تهیه حمله خواهدرودان کشیدن از محاصره تیگرانوکرت، به میاندست ن
دانست فتح آن شهر در حال محاصره مشکل است و از سوی قوای رومی آگاه بود و می

بود و آذوقه و علوفه شدیدی در آن نواحی اتفا  افتاده خوارگیدیگر در آن موقع ملخ
ناچار مایل به صلح شد و فرستادگانی به روم بهمد، آنمی-دستبرای سواران اشکانی به

(. آنگاه مهاکرات ادامه cf. Dio Cassus, 1955: 5فرستاد تا امور ارمنستان را واگهار کند )
ارمنستان را  ،یافت و به اینجا ختم شد که اشکانیان محاصره تیگرانوکرت را پایان داده
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تان بیرون روند. سپس سفارتی از سوی بال  ها هم از ارمنستخلیه کنند به شرط اینکه رومی
به روم گسیل شد تا متارکه جنگ بین طرفین اعالم کند و هیچ یک سپاهی به ارمنستان 

(. اما این cf. Tacitus, Ibid, XV, 6ها واگهار شود )نفرستد و امور ارمنستان را به ارمنی
ارمنستان نبود زیرا  ۀشت آیندسرنو ۀکنندت، تعیینتر متارکه موقّتوافق یا به عبارت دقیق

نرون، قیصر روم تغییر رویه داد و سرداری به نام پاتیو  را به مشر  اعزام کرد تا امور 
دار سوریه باشد. پاتیو  انتظار ارمنستان را اداره کند و به کوربولو نیز امر شد تنها عهده

سمت تیگرانوکرت که از  بیش از این برای توافق رسمی بین ایران و روم را جایز ندانست به
خواست بر اشکانیان که ویرانی کوربولو در امان مانده بود عازم شد. پاتیو  در این امر می

 ;Ibid, 7-8بودند پیشدستی کند )یو  شدهاز عدم حصول نتایج سفارت خود به نزد نرون م 

Dio Cassus, ibidرانوکرت را (. بنابراین پاتیو  جنگ را آغاز کرد و برای آنکه شهر تیگ
گیری، توانست بار دیگر تصرف کند از فرات عبور کرد، اما بال  با استفاده از اصل غافل

آسا بخش بزرگی از سپاه پاتیو  را که در زمستان و بدون اتالف وقت با یک حمله بر 
 رومیان پس از این نبرد، (.Ibid, XV, 9-10راند )هبود از دم تیغ بگاو فرستادهبرای بستن راه 

هایشان در های ارمنستان گریختند تا خود را به راندیا، یکی از قلعهطور پراکنده در دشتبه
ریخت برسانند. پاتیو  که از کوربولو یاری رودخانه آرسانیا  که به فرات می سواحل

شده توسح کوربولو و نیروهای خواسته بود در آغاز به امید نیروهای کمکی وعده داده
های مقابل، بال  نیز با گرداندر(. Ibid, XV, 11کرد )عه مقاومت میمستقر در این قل

کرد عه محاصرهشد، پاتیو  را در این قلروز بر تعداد آن افزوده میوزبهنظامش که رسواره
(Ibid, 13و سرنوشت کراسو  را به وی یادآوری نمود و از پاتیو  دعوت کرد )  که به

زودی سربازان دتر خود را تسلیم کند و بداند بهزو بستن به خیاالت واهی هرچهجای امید
اند از راه خواهند رسید اعزامی شاهنشاهی اشکانی که برادرانش پاکور و تیرداد بسیج کرده

(Ibid, 14 .) 
کردند ت نمیئخواستند جنگ را دوباره آغاز کنند اما جرها در این احوال میرومی

-Ibid, 11خواستند که قلعه را تسلیم کند )خود عوض از فرمانده ، دردست به این کار زده

برای مهاکره را (. پاتیو  به اشکانیان پیشنهاد مهاکره نمود. بال  نیز یکی از افراد خود 13
ای بین طرفین بسته شد و حکمران آدیابنه نیز به عنوان شاهد، نامهفرستاد. سرانجام پیمان

شود که از رار بود که به رومیان اجازه دادهه بدین قنامنامه را امضا کرد. مفاد این پیمانپیمان
بروند، به شرط آنکه تمام استحکامات قلعه و آذوقه را تسلیم اشکانیان  ،شدهقلعه خارج

کنند. دیگر آنکه، تمام نیروهای نظامی روم، ارمنستان را ترك کنند و تا حصول نتیجه 
ها ن نشوند. در پایان نیز از رومیرود وارد ارمنستاسفارتی که از طرف بال  به روم می

خواسته شد بر روی رود آرسانیا  پلی بسازند. این پل مورد احتیاج فوری اشکانیان نبود و 
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 ,Dio Cassus,  LXIIباشند )داشتهها خواستند یادگاری از شکست رومیتنها با این کار می

21; Tacitus, Ibid, 14,21 اشکانیان و رومیان  جنگ میان(. بدین ترتیب، عقد قرارداد متارکه
 (.Tacitus, Ibid, 15نشینی تحقیر آمیز رومیان شد. )منجر به عقب

پاتیو ، پس از ترك قلعه راندیا به سمت فرات رفت تا به کوربولو ملحق شود. سپس  
و به فرار شتابان خود  تنها گهارد هامنیمانده خود را در مقابل ارها و سربازان عقبزخمی
(. بال  در این بین سردار خود موناسیس را نزد کوربولو به سفارت Ibid, 16د )داادامه

فورای  ،اندهایی که رومیان در ساحل شرقی فرات ساختهفرستاد و از او خواست که تمام قلعه
ها را به اشکانیان تسلیم تخلیه کند. سرانجام سردار روم این تقاضا را پهیرفت و تمام قلعه

حال زمستان سال درهر (.Ibid, 17ه اشکانیان نیز ارمنستان را تخلیه کنند )کرد، به شرط آنک
بود در فارتی را که بال  به روم فرستادهای سپری شد تا اینکه سم. بدون هیچ حادثه 61

به آن شهر رسید و پیشنهاد اشکانیان مبنی بر اینکه تیرداد پادشاه ارمنستان  67اوایل بهار 
ف امپراتور یا توسح سردار رومی در مشر  به عمل آید را بنا به باشد اما نصب او از طر

دالیلی با احترام رد شد. به همین دلیل روم به یک جنگ تعرضی تن داد تا در شرایح 
برابری با شاهنشاهی اشکانی این مسئله را حل کند. از طرف دیگر بال  و برادر  تیرداد 

های فرستادند که پس از چندی پیامسفیرانی نزد کوربولو  ،که خواهان صلح بودند
رانه پیشنهاد نمود که در آمیزی از جانب کوربولو آوردند. در این بین بال  مدبّمسالمت

 بودند با کوربولو مالقات کنند.ن آن را از دست پاتیو  گرفتهقلعه راندیا که اشکانیا
فق نمودند که نهایت اسباب این مالقات فراهم شد و پس از مهاکرات هر دو طرف توادر

صر نرون تیرداد همچنان پادشاه ارمنستان باشد به شرط آنکه تاج پادشاهی را تنها از دست قی
روز که صلح و آرامش به طور کامل برقرار شد، در طی یک دریافت نماید. پس از چند
ای از نرون برپا گردید و در حضور بزرگان وسردارهای دو تشریفات نمادین، مجسمه

 .cfد پادشاه ارمنستان تاج از سر خود برداشت و بر پای مجسمه قیصر گهاشت. )لشکر، تیردا

Ibid, 25-31; Debevoise, 1938: 192-3 .) 
ای از خاندان اشکانی در ارمنستان سلطنت یافت ولی پادشاهان آن با پیمان راندیا، شاخه

این بین تنها ملزم به  و امپراتوری روم در ردبایست تاج خود را از امپراتور روم دریافت کمی
وسیله (. بدینGarsoian, 1997: 67انتخاب نامزد خود از میان اعضای خاندان اشکانی بود )

حال اعتبار ادعای روم در ایجاد یک عیندر اشکانیان اربابان واقعی ارمنستان شدند و
مر نشان داد (. این اZiegler, 1964: 75شد )به رسمیت شناخته شده نیزپادشاهی حائلِ نشانده

که رومیان سرانجام پهیرفتند که ارمنستان توسح کسانی اداره شود که از دید تاریخی و 
باشند و بدین ترتیب، این اشکانیان بودند که داشته آداب و رسوم، وجه مشترکی با ایرانیان

چه در جنگ و چه در گفتگو و  ،ای که شدهبا پافشاری و پایمردی توانستند با هر وسیله
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پلماسی بر رقیب خود فائق آیند و این پیروزی بدون حمایت و کمک ناخارارهای ارمنی دی
دانستند و در طول مبارزات خود با خوبی میها این را بهشد و رومیر نمیبرای اشکانیان میسّ

بودند و به همین دلیل بود آنها تصمیم گرفتند که ارمنستان بردهاین امر مهم پیاشکانیان به 
 اشکانیان واگهار کنند.را به 
م. به رم وارد گردید  66ل، سرانجام رهسپار روم شد و در بهار تیرداد پس از دوسال تعلّ  
(. تیرداد پیش از سفر به روم ابتدا به دیدار مادر و برادر  پاکور، 1116: 7پیرنیا، ج ن.ك: )

ن مدت دختر  و پادشاه آتروپاتن و بال ، شاهنشاه اشکانی به همدان رفت و در تمام ای
کشور  به عنوان گروی در دست رومیان باقی ماند و قشون شرقی روم  هایلعهبرخی از ق

حال تیرداد به همراه هر(. بهDebevoise, 1938: 194بود )با  درآمدهبه حالت آمادهنیز 
همسر و شماری از شاهزادگان اشکانی که شامل پسران بال  و منوبازو  پادشاه 

 ,Dio Cassusشد و به همراه سه هزار سوار اشکانی رهسپار روم شد )یابن مینشانده آددست

1955: LXIII, 1-2 تیرداد سراسر این راه دراز را به جز داردانل از طریق خشکی پیمود و از .)
 :Pliny, 1947عبور از دریا اجتناب کرد و تمام آداب و قواعد دین زرتشتی را رعایت کرد )

XXX, 16; Tacitus, 1959: ibid, 24 این سفر که نه ماه به طول انجامید و هزینه آن تمامای از .)
شد، چون پایان یافت و تیرداد و همراهانش به خاك ایتالیا قدم خزانه قیصر پرداخت 

لی برای او فرستاده شد. تیرداد چون وارد شهر ناپل شد نهادند، از طرف قیصر کالسکه مجلّ
این شهر اقامت داشت مالقات کرد. در این مالقات تیرداد که با نرون که در این هنگام در 
بایست بدون شمشیر به نزد قیصر رود، تن به این عمل نداد و موافق رسوم درباری روم می

کوب کنند. پس از شمشیر را از کمر خود باز نکرد، اما پهیرفت که تیغ را در غالف میخ
عبور وی به شهر رم پهیرایی و نمایش این دیدار، رومیان در شهرهای مجاور در مسیر 

لی برای او ترتیب دادند. در تختگاه روم نیز به این مناسبت همه جا تزئین شد و مردم مجلّ
ها و امارات مجاور های خانهبرای تماشای پادشاه و سوارانش در طول مسیر بر پشت بام

ت رسیدند و این بار نیز ازدحام کرده بودند. سرانجام تیرداد و مالزمانش به جایگاه مالقا
شاهزاده اشکانی همچون بار گهشته در برابر قیصر تعظیم کرد و آنگاه قیصر او را رسمای 

(. cf. Dio Cassus, 1955: LXIII, 2-6پادشاه ارمنستان اعالم نمود و تاج بر سر  نهاد )
فشار این خواست قدری از بار کننده، میاحتماالی قیصر نرون با تدارك این نمایش سرگرم

 ها پیروز جلوه دهد.شکست را کم کند تا خود را در اذهان رومی
رفته باید گفت که رومیان مسئله ارمنستان را به لحا  ظاهر همیدر باب این توافق، رو  

به نفع خود حل کردند اما در واقع مزایای واقعی و اصلی نصیب اشکانیان شد. در حقیقت 
از حیث اقتدار پهیرفت زیرا از زمان لوکولو ، ارمنستان  روم برتری شاهنشاهی اشکانی را

خود  ۀنشاندخواستند دستبین دو قدرت مزبور موضوع منازعه بود و هر یک از طرفین می
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خواست تیگران را بر تخت ارمنستان بنشاند و را بر تخت آن سرزمین بنشانند. روم می
ها تیگران را کنار گهاشتند و اه که رومیاشکانیان خواهان تیرداد برادر بال  بودند. اما آنگ
زیرا به  ،ها به نفع اشکانیان حل کردندتیرداد را پهیرفتند، موضوع مورد منازعه را رومی

کند و در این کت را ادارهیک اشکانی آن هم برادر شاهنشاه ایران اجازه دادند این ممل
ره خواهدکرد. تیرداد کانیان ادامیان، تردیدی نبود که تیرداد ارمنستان را موافق منافع اش

بنابراین  ؛استنشانده دانست که وامدار بال  است که او را بر تخت ارمنستانخوبی میبه
مپراتوری روم واقع، اظاهر حکومت روم را پهیرفت دربهتوان گفت آنگاه که تیرداد می

اما  ؛(cf. Rawlinson, 1900: 284ق به اشکانیان ساخت )داد و آن را متعلّارمنستان را از دست
ها نبرد بر سر ها از سالزیرا رومی ،ای جز این نداشتبا این وجود، امپراتوری روم چاره
های ناشایست گهشته خود که دانستند که به سبب سیاستارمنستان خسته بودند و خوب می

مقابل، در وجایگاهی ندارند  هامنیبودند در میان ارگرفتها در مورد ارمنستان درپیشهسال
خوبی در حوادث و ها این را بهارمنیان نسبت به اشکانیان نظر مساعدتری داشتند. رومی

درك  ،گهشته بر سر ارمنستان بین ایران و روم اتفا  افتاد ۀپیکارهایی که در یک ده
هزار مدت نه ماه سفر تیرداد و سهآور هزینه سرسام ناچاررو بود که بهاینو از بودنددهکر
اه اشکانی همرا  را پهیرفتند تا به قول خودشان با تنفیه پادشاهی تیرداد از سوی قیصر سپ

بودند بیرون آیند تا کمتر نرون، آبرومندانه از این بحرانی که خود در ارمنستان ایجاد کرده
 نشانده آن زمان کوچک شوند.  در دید ملل دست

و نزاع بین شاهنشاهی اشکانی و  شاهی اشکانی در ارمنستان، درگیری ۀگیری شاخشکل 
ها به آالن حملۀسال به تعویق انداخت. در این مدت به جز امپراتوری روم را به مدت پنجاه

ارمنستان و آذربایجان که به شکست و دستگیری تیرداد، پادشاه ارمنستان 
است. در ، حادثه مهم دیگری گزار  نشده(Josephus, 1965: Book VII, 7, 4انجامید)

م.(  31-34(، امپراتور روم ) Vespasianها، بال  از وسپاسیان )جریان حمله آالن
 ,Dio Cassus)پاسخ مانددرخواست کمک کرد اما این درخواست از جانب امپراتور بی

1955: LXV, 15شاهنشاهی اشکانی،  ۀنشاندهای دستها، به پادشاهی(. حمله آالن
های ورود زیرا دروازه تحریک روم صورت گرفت،به  آذربایجان و ارمنستان، احتماالی

روم بر گرجستان بود و روم ظاهرای با  ۀنشاندها تحت حفاظت فاراسمن، پادشاه دستآالن
اشکانی در ارمستان شد و  ۀگیری شاخمنجر به شکلخواست پیمان راندیا را که این کار می

 کند. تالفی ،ناخشنودی متحدانش را در پی داشت
آمیز تیرداد یکم و جانشینش در ارمنستان، چرخش مههبی و طوالنی و صلحسلطنت    

فرهنگی را به سمت ایران و اشکانیان شتاب بخشید، زیرا در ایران نیز در زمان بال  یکم، 
در پی تر شد. های حکومتی و زندگی عمومی نمایانسنن کهن ایرانی در بسیاری از زمینه
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شد و در میان ی به کار بردهیونانی دوباره خح آرام ، بر روی سکه به جای خحاین احیا
طور وسیعی در ارمنستان رواج یافت ها بهها، آتشدان نمایان گشت و این سکهنقو  سکه

(Burney & Lang, 1971: 202 شاید به سبب همین هواداری اشکانیان ارمنستان از ایران .)
حل مسئله ارمنستان، اما در واقع به  ۀهانظاهر به بدر را واداشت بود که امپراتوران بعدی روم

لشکر زمین رودان، به مشر دلیل گستر  مطامع ارضی و نفوذ سیاسی در ارمنستان و میان
همه، رویدادهای بعدی نشان داد که ارمنستان اشکانی، به جز در برخی از ادوار اینآورند. با

 فوذ امپراتوری روم ایستادگیساسانیان، همواره در کنار ایران، همچون سپری در برابر ن
 است.کرده

 
 گيری . نتيجه3
ارمنستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و پایگاه راهبردی خود در تاریخ، همواره همچون     

ماوراءفرات از سوی رودان و گهرگاهی برای سیطره بر قفقاز و آناتولی از یک سو و میان
نی برای ایران و روم اهمیت فراوان پیدا کرد است. ارمنستان در دوران اشکاکردهدیگر عمل

اعمال نفوذ  ۀهای ایران و روم به منزلزیرا سلطه و نفوذ در ارمنستان برای هر یک از قدرت
رو، اینفی خود بود. ازهای تحت تصرّهای طرف مقابل و حفظ سلطه بر سرزمیندر سرزمین

های غربی ی به سمت سرزمینطبیعی است که ارمنستان، پس از پیشروی شاهنشاهی اشکان
شاهنشاهی هخامنشی و گستر  امپراتوری روم در جهت مشر  زمین، اهمیت آن برای 

چندان شود. به همین دلیل اشکانیان از زمان و روم نسبت به دوران پیش ازآن دوایران 
ند. خود کرد ۀنشاند، فرمانروایان این سرزمین را دستمهرداد دوم با اعمال نفوذ در ارمنستان

هرچند ضعف جانشینان مهرداد موجبات اعمال نفوذ روم بر ارمنستان شد اما با این همه 
های ای با ایران داشتند، نهایتای در جنگهای دیرینهفرمانروایان آرتاکسی ارمنی، که پیوند
گرفتند و مدارای اشکانیان با آنها از زمان مهرداد بین ایران و روم  جانب اشکانیان را می

از ضعف دوران فرهاد ثر بود و به همین دلیل روم ؤها مبه بعد در این تصمیم ارمنی دوم
 ندان را از ارمنستان برانداخت. کرد و سلطنت این خاپنجم استفاده

افتادن دودمان محلی آرتاکسی در ارمنستان توسح امپراتوری روم، موجب نارضایتی بر
نتیجه اشکانیان با پشتوانه اشکانیان شد. در و گرایش آنها بهملت ارمنی از امپراتوری روم 

ناخارارهای ارمنی برای براندازی نفوذ روم در این منطقه به اقداماتی دست زدند. اشکانیان 
دنبال احیای اقتدار و بهخوبی آگاه وان دوم که از اهمیت ارمنستان بهارد ۀویژه در دوربه

روم را از  ۀنشاندد چندبار شاهان دستپیشین شاهنشاهی بودند، در رقابت با روم توانستن
ارمنستان متواری کنند و به جای آنها فرزندان خود را بر تخت ارمنستان بنشانند. اما 
امپراتوری روم با تحریک اقوام مهاجم به ایران و پشتیبانی از شاهزادگان اشکانی ساکن در 
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ز پرداختن به امور ارمنستان کرد که او امیموجبات گرفتاری اردوان را فراهم چنانروم، آن
 شد. عاجز می

روم در ارمنستان و درگیری و نزاع آنها بر سر قدرت،  ۀنشاندرقابت شاهان گرجی دست  
ار دیگر متوجه آنها را ب ۀها برانگیخت و پیوندهای دیرینها را نسبت به رومینفرت ارمنی

های ارمنی و پس از چندین تیجه بال  یکم اشکانی با حمایت ناخاراراشکانیان کرد. در 
یید ظاهری روم، بر تخت ارمنستان  نبرد با امپراتوری روم، برادر  تیرداد اشکانی را، با ت

گرفت، اما از آنجایی که امپراتوری روم امر، با توافق ایران و روم صورت نشاند؛ اگرچه این
د، از هر فرصتی وبناچار تن به این کار دادهان، بهاشکانی ۀبا دیپلماسی و زور اسلح

گیری اشکانیان ارمنستان، به دلیل پیوند تنگاتنگ آن با کند تا مانع شکلخواست استفادهمی
ایران شود؛ اما حمایت اشکانیان از این سلسله در ارمنستان، به دلیل موقعیت استراتژیک این 

 ق این هدف روم شد. سرزمین، مانع تحقّ
 

 هاياداشت
لسله آرتاکسی ارمنستان در نتیجه شکست آنتیوخو  سوم شاه سلوکی از رومیان، به سال م، س  1در آغاز قرن  .1

م(، ، ابتدا در ارمنستان بزرگ و سپس در سوفنه شکل گرفت   161-184م، توسح آرتاشس یکم )  184

(Manandian, 1975: 4.) او را از  های سنگ نوشته،اسناد یافت شده از آرتاشس به زبان آرامی، به صورت کتیبه
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1.Introduction 

The Safavids, as the first government after Islam, Established a 

centralized military and formalized Shiite religion in Ira. In the east 

and west with important and centralized governments like neighboring 

India and the Ottomans bordering with the governments of these 

countries, they were in conflict and sometimes at peace. Accordingly, 

scientists and politicians and even the masses in these lands were 

commuting and engaged in scientific, cultural and economic 

exchanges. Accordingly, this article, as one of the most important 

sections of society in the Safavid era, seeks to study the causes of 
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migration of Iranian physicians to India and its impact on medical 

knowledge of Indian Gūrkānids and find out about issues like 

religious prejudice and political crises during the Safavid period, as 

well as how much social, political, and economical conditions of India 

have been influential in these migrations. 

 

2. Methodology 

the present article seeks to investigate the causes of the Iranian 

doctors' migration to India and its impact on the medical knowledge of 

the Gūrkānids of India as one of the important strata of the Safavid 

era, and find out about Issues such as religious prejudice and political 

crises during the Safavid era,. Regarding the nature of the subject, a 

descriptive-analytical method was used to collect information from the 

library and to examine the documents and texts. This research 

attempts to answer the following questions: What were the causes of 

migration of Iranian physicians to India and its impact on medical 

knowledge of Indian Gūrkānids? and to what extent have social, 

political, and economical conditions in India influenced these 

migrations? 

 

3. Discussion 

Based on these issues, it is worth mentioning that the Safavid doctors 

were forced to emigrate for various reasons. There have been some 

positive and some negative reasons. Negative reasons can stem from 

the prejudices common in the Safavid era and excessive rigor pointed 

to Sunnis and the consequences of the succession crisis and the 

assassination of the former king's physician. Positive reasons, like the 

motivation to raise money, appropriate treatment of Indian Gurkani 

kings with Iranian scientists and the religious similarity of the doctors 

with the Indian Gurkhani court. In explaining each of these topics, it 

should be noted that coinciding with the rise of the Safavids in Iran, 

intellectuals and teachers were mainly Sunni, fearful of the enormous 

violence inflicted on them, most of them fled to neighboring countries, 

and as a result, the real centers of rational science were completely 

broken and many Iranian scientists who inherited rational knowledge 

from the Timurid and Bindari period left Iran from the very beginning 

and took refuge in the territories of India, Ottoman, Arabia and 
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elsewhere. This migration encompassed all classes, including the 

physicians who migrated to the Indian Gurkhani court. This migration 

caused stagnation in medicine in Iran and the boom in science in 

India. Apart from religious prejudice, one of the major problems 

encountered by the Safavid era was that of scientists, especially 

doctors, who were blamed for immediate deaths of kings. In fact, 

during the Safavid period, and even before them, when a king died, all 

those around him considered the cause of death to be insufficiency of 

the king's physician expertise; and, this led to the death of that 

unfortunate physician after the king's death. Therefore, the skilled 

doctors were not very keen on working in the Safavid court and 

preferred the Indian court. Besides important factors such as the 

dominant atmosphere and the conditions of the original land, target 

location potentials can be considered as interfering and effective in 

migrating between two locations. As in the Safavid era in Iran, 

important reasons including the dogmas and attitudes of religious 

dogmatic and the impunity of court physicians had caused the 

migration of doctors, but in India, there were many factors that 

attracted immigrants, like geographical, religious and facilities that 

Gurkani's powerful owners had provided to the immigrants; and, 

although the Safavid court was not keen on keeping elites and 

scientists in check, Gurkani's court showed a great deal of enthusiasm 

and interest in scholars, especially scientists and doctors. In fact, 

sometimes the Gurkani kings and emirs of India invited Iranian 

physicians and scientists to India, so that they could use their skills 

and abilities in the field of medical science; and, sometimes to treat 

diseases that Indian doctors could not cure, Iranian doctors were 

invited to treat them. In the meantime, unlike the Safavid court, 

Iranian physicians held such a high position in the Indian court that 

they could even become governors and officials; so, it would not be 

strange if Iranian doctors were always afraid of losing their lives and 

property, choose India as 'the ideal land' for their work and life. 

 

3. Conclusion 

 According to available evidence, scientists and doctors of the Safavid 

era preferred India and the Gurkani court over Iran and the Safavid 

court due to the attractions of India and the deterrent factors that the 

Safavids possessed. In the meantime, however, material motivations 
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and the quest for governmental position was also an important factor 

that coul not be easily overlooked. In fact, Gorkani kings had provided 

immigrants with many opportunities, including  medical books, 

libraries, hospitals, wealth and governmental positions. There are 

many factors in the migration of people in historical times from one 

land to another, among which adverse social and political conditions 

that hinder people in an area from dealing easily and comfortably with 

religious and non-religious beliefs and using their skills and talents, 

have the most important role. So, in the Safavid era, with the Shiite 

religion being recognized as the official religion,  because of the 

misconduct of some of the Safavid kings in dealing with religious 

minorities as well as rejecting ideas and activities of other religions, 

and of course some misconducts in dealing with doctors, many of the 

community's elites, including doctors preferred immigration to 

neighboring countries, especially India, over staying in Iran. As a 

result, skilled doctors who were always suspect, brought their 

knowledge to India and the Gurkani court; and, they were given 

wealth and status, and sometimes even state and army positions. In 

this way, Iran became the key to India's success; and, Iranian 

knowledge, separating from its original position, grew up elsewhere 

and transferred Iranian heritage to the land of India and to the next 

generation of Indians. 

 

Key words: Iran, Safavid, India, Gurkanids, physicians 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1748 زمستانو  پاییز، ششمو  سیشمارۀ  ،همهجدسال 

 هاجرت پزشکان ايرانی ع ر م بررسی چرايی
 نتايج آن صفويه به هند و
 

 9حميد کاويانی پويا دکتر

                                                                                     2نيافائزه شجاعی

 چکيده 

ین حکومتی که پس از اسالم، نظامی متمرکز را بنیاد گهاشته و مههب صفویان به عنوان نخست
های مهم و متمرکزی  ت بخشیدند، در شر  و غرب با حکومتزمین رسمیّع را در ایرانتشیّ

کشاکش و گاه نیز در  های این ممالک درمرز و با دولتهمچون هند و عثمانی همسایه و هم
-دانشمندان و سیاستمداران و حتی تودۀ مردم در این سرزمین ابردند. بر این مبنمیسرحالت صلح به

بر این اسا  مقالۀ پیش  پرداختند.به تبادالت علمی، فرهنگی و اقتصادی می ،شد بودهها در آمدو
به بررسی علل مهاجرت پزشکان رو درصدد است به عنوان یکی از اقشار مهم جامعۀ عصر صفوی 

مسئله در خالل این و  بپردازدگورکانیان هند  بر دانش پزشکیثیر آن  ایرانی به هند و بررسی ت
و از طرفی اوضاع  های سیاسی در دوران صفویانبحران و بات دینیتعصّدریابد مسائلی همچون 

. از استگهار بودهثیر ت هادر این مهاجرتتا چه حد  سرزمین هند اقتصادی و اجتماعی، سیاسی
 ای و بررسی اسناد و متونگردآوری اطالعات کتابخانه بالی تحلی -توصیفی رو بر اسا  روشیاین

-سخت های پژوهش نیز حاکی از آن است کهبر این مبنا یافته هشده است؛ ها پرداختبه تحلیل داده

و از سویی جوّ سیاسی و  دینی حاکم بر نظام سیاسی عصر صفویب گیری پادشاهان صفوی و تعصّ
 تشویق پادشاهان هند از عالمان و دانشمندان ایرانی همچنین فرهنگی مساعد در جامعۀ گورکانی و
 است. بودههندوستان  های عصر صفویه بمهاجرت اطبّ برای اقامت در هند از دالیل اصلی

 
 .، هند، گورکانیان، پزشکانهایران، صفوی های کليدی:واژه
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 مهمقدّ .9
ادهای مهم )دینی و بنیان حکومت صفویه در ایران سدۀ یازدهم هجری مصادف با رخد 

مرزی بود که ت ثیر بسزایی در دنیای معاصر سالطین صفوی مرزی و برونسیاسی( درون
ها تحت ت ثیر های مختلف تا سدهزمین و ایرانیان را در بین حکومتگهارده، اوضاع ایران

 عملکرد شهریاران صفوی قرار داد. درواقع این دولت شیعی در روزگار حکمرانی خود
ها داشته و عثمانیهمچون ازبکان وهمجوار های و درگیری بسیاری با دولت دشمنی 

باورهای مههبی و ایدئولوژیکی صفویان عامل اصلی این برخوردها بود. در این بین در 
قرار داشت که  (م 1893تا  1916)مههب گورکانیان یدولت سنّ همسایگی شرقی صفویان

عنوان م منِ  گاه دربار ایران به بود و حتی دوستانهتا حدودی آنان با صفویان  ۀرابط
 . پناهندگان سیاسی شاهزاده های گورکانی هند تلقی می شد

به سبب ارتباط دیرینۀ هند و ایران، تجانس فرهنگی بین این دو کشور بسیار زیاد بوده و 
هرروی این ارتباطات تاریخی و بهزبان رسمی دربار گورکانیان زبان فارسی بود. حتی 
واری که دوران های طوالنی را شامل می شد در عصر صفویان سبب گردید نحبگان همج

زمین و قلمرو صفویان را مناسب برای زیست و و دانشمندان ایرانی که به دالیلی ایران
دیدند، دربار گورکانی و قلمرو هندیان را برای ادامۀ زندگی و فعالیت علمی خود نمی

ند. بدین سان پژوهش پیش رو بر آن است با توجه به تکاپوی علمی و پیشۀ خود برگزین
اوضاع عصر صفویان به دالیل مهاجرت و اقامت پزشکان ایرانی در هند پرداخته، عوامل 

گرفته دریابد و دستاوردها و نتایج حاصل از مختلفی را که در این مهاجرت علمی صورت
 این امر را برای دربار گورکانیان مورد بررسی قرار دهد.

تحلیلی است و رو   -ا توجه به ماهیت موضوع، رو  تحقیق در این پژوهش توصیفیب
در  ای و بررسی اسناد و متون است.کتابخانه گرد آوری اطالعات در این پژوهش عمدتای

مندکردن پژوهش از نظریۀ نگری و قالباین پژوهش سعی گردیده برای گریز از سطحی
شود و منابع مختلف بر اسا  گرفته( بهرهرت ا .لیاورایج در چرایی مهاجرت ها )نظریۀ 

 و از روزنۀ این نظریه گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در چند مورد می توان  تنها شمارند.اندك و کم سوابق پژوهش در این موضوع نسبتای

ت صوره مطالب مهمی به صورت پراکنده و جزئی یافت. تحقیقاتی در مورد این موضوع ب
طورمختصر اند و بهبیشتر آثار به طب زمان صفویه پرداخته .استکم و پراکنده انجام گرفته

 اثر صفویهۀ طب در دورطور مثال کتاب  به اند؛به مهاجرت اطباء و طب هند اشاره کرده
به تاریخ پزشکی ایران و آالت و ادوات جنگی و رسوخ طب ایران در هند  ،سیریل الگود

ما به طور دقیق و کلی به دالیل این مهاجرت ها و اوضاع داخلی ایران و هند ا ،استپرداخته
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نوشتۀ حکیم نیر واسطی، کتاب  تاریخ روابح پزشکی ایران و پاکستاناست. کتاب نپرداخته
ونه طبیب از سید علی کوثر چاندپوری که به شرح زندگی صدوشصت اطبای عهد مغول
ه   به هند مهاجرت کردند. در  11و  11دند که در قرن تن از آنها ایرانی بوپرداخته که سی

شاعران دوران صفوی و »است. مقالۀ این کتاب تنها به شرح زندگی این طبیبان پرداخته شده
از « معرفی و شناسایی مهاجران گیالنی هند، با تکیه بر دکن»از پروفسور احمد و مقالۀ « هند

و تحقیقات به طب دورۀ صفویه و میزان اندکی بنابراین بیشتر پژوهش ها ؛ جالل جعفر پور
ها از جنبۀ سیاسی، دینی و اند و در این بین دالیل این مهاجرتهم به مهاجرت اشاره کرده

ای مهم، خألی فرهنگی و تبعات آن برای قلمرو صفوی و گورکانیان هند به عنوان مسئله
و ضرورت پژوهش در این و همین امر اهمیّت  های موجود وجود دارداست که در پژوهش

 حوزه را نشان می دهد.
 
 و بررسی بحث .2
 مؤثّر در مهاجرت پزشکان عهد صفويه به هندوستان عوامل .2-9 

پزشکان عهد صفویه به دالیل مختلفی مجبور به مهاجرت شده اند که در اتین ببین برخی  
ی توان از تعصّبات از دالیل مثبت و برخی دیگر از دالیل منفی بوده است. دالیل منفی م

رایج در عهد صفویه و سختگیری بیش از حد نسبت به اهل سنّت و نتایج بحران جانشینی و 
آوری مال و مقام، قتل پزشک پادشاه پیشین اشاره کرد. دالیل مثبت نیز مثل انگیزۀ جمع

برخورد مناسب پادشاهان گورکانی هند با دانشمندان ایرانی و همچنین مشابهت مههبی 
 کان با دربار گورکانیان هند عنوان کرد.پزش
. تأثير تع ّبات رايج دينی در دوران صفويان بر مهاجرت پزشکان به دربار 2-2

 گورکانيان هند
در ایام اولیۀ دولت صفوی که شور انقالبی هنوز قوی بود، ت کید بر لعن سه خلیفه رایج » 

دند، در کوچه و بازار راه می افتادند شبود و طرفداران صفویه که به نام تبرائیان شناخته می
مههبان طورکلی سنّی)ع( و دیگر امامان و بهگانه، بلکه همۀ دشمنان علیو نه تنها خلفای سه

گفت)بیش باد و کم باد(، خطر آن درنگ در جواب نمیکردند. هرکس که بیرا لعن می
 (. 61: 1784)روملو،  «بود که در دم خونش ریخته شود

نه از »ن تسنّبخشی به مههب تشیّع و طرد و زدودن اهل ه اسماعیل در رسمیّتدرواقع شا
نودی «)هایی که منقرض نمودهای فراوانی که ریخت، پروا کرد و نه از خاندانخون

سنّیان متعبّد و خوارج متعصّب از وهم »( بدین گونه به نوشتۀ خواند میر، 91: 1764شیرازی،
م، خاسر و خائب و میدان و هارب روی به اطراف و آفا  انتقام غازیان غطاحسام بهرام

خان در نبرد مرو شاه اسماعیل یکم پس از پیروزی بر شیبک( 9/968 تاخواندمیر، بی «)نهند
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گانه کنند به قزلباشان دستور داد تا مردم سنی مههب را مجبور به دشنام گویی به خلفای سه
از دیگر اقدامات  .(169: 1731 ی،ی سمنانپناهن. ك: کشتند )زد میو هرکس سر باز می

مههب بود یشاه اسماعیل یکم در روند سیاست تغییر مههبی، کشتار فضال و دانشمندان سنّ
توان به برای نمونه می ؛(161: همان)برداشتن از باورهای خود نشدندکه حاضر به دست

 .(167: )همان داالسالم هراتی و قاضی میبدی اشاره کر شوشتری، شیخقاضی نوراهلل

رغم چند سده فعالیّت سیاسی و اجتماعی مکاتب شیعی در ایران هنوز در اوایل دوران به 
بعضی از مشاوران شاه »صفوی ترویج تشیّع به عنوان مههب رسمی کشور خطرناك بود 

-از دویست الی سیصد گفتند:اسماعیل از واکنش حاصل از این کار نگران بودند. آنها می

-ترسیم مردم بگویند فرمانروای شیعه نمیمردم تبریز دو سوم سنّی هستند ... ما میهزار نفر 

توانیم بکنیم؟ کار مینکرده! مردم از قبول تشیّع خودداری کنند چهو اگر خدای خواهند
گفت م مور انجام این کار است و خداوند و امامان ناپهیر بود، او میپاسخ اسماعیل ساز 
آشکار / پنج(. 1؛ 1764)گلچین معانی،« کس هم باکی نداردو از هیچ معصوم همراه اویند

طور رسمی قسمت اعظم جمعیت آن سنّی است برقراری تشیّع در کشوری که حداقل به
-بودند، بدون بروز مخالفت یا بدون تعقیب و آزار کسانی که از قبول آن خودداری می

رسید. در ابتدا تهدید و سپس، به هم میورزیدند، میسّر نبود، مجازات نافرمان تا حد مرگ 
زور متوسل می شدند. در مورد مردم عادی، وجود این تهدیدات برای تغییر مههب به نظر 

تر بودند. برخی از آنها کشته شدند، عدۀ بیشتری به اهل سنت سرسخت ایکافی بود اما علم
ف خراسان به دست نشین گریختند به دربار تیموری در هرات و بعد از تصرّمناطق سنّی

 (.66: 1731خواندمیر، صفویه، به بخارا پایتخت ازبکان رسیدند)ن. ك: 
با این ایدئولوژی که شاه اسماعیل بدان جامۀ عمل پوشانید، برخی افراد که از اقشار  

فرادست جامع بوده و یا حرفه ای و یا دانشی )علمی و سیاسی( را دارا بودند و نخواستند به 
های دردهند، مهاجرت را بر ماندن در ایران ترجیح داده، جهب سرزمینی تنباور شاه صفو

اسماعیل برای تقویت نظام شرقی و غربی که در مههب تسنّن بودند، شدند. از طرفی شاه
که  خود چون احتیاج به شیعیان بیشتری داشت تا بتواند در مقابل پیروان اهل تسنّن در داخل

ی مستحکمی ایجاد نماید و هم در آینده با استفاده از آنان قادر تعدادشان نیز کم نبود، نیرو
 مههب برخیزد، سعی در جلب شیعیان آسیای صغیر کرد؛باشد به مقابله با عثمانیان سنّی

گروه روی به ای باعث شد که شیعیان آسیای صغیر گروهگونهیافتن شیعه بهرسمیت نیبنابرا
 .(19: 1789ایران بگهارند)ن. ك: طغیانی، 

پهیر نبود و با تمام جدیّت، سعی در رسمی باری شاه اسماعیل در هیچ صورت ساز  
همان زمانی که برای نخستین بار در »کردن تشیّع در سراسر سرزمین ایران داشت و 

آذربایجان خطبه را به نام امامان شیعه کرد، اعالم داشت که مؤذنان مساجد و معابد لفظ 
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اهلل( داخل کلمات اذان سازند و غازیان عابد و لشکریان مجاهد از )اشهدُ أنَّ علیای ولی 
: 1769خواندمیر، «)هرکس امری مخالف ملت بیضاء مشاهده نمایند سر  از تن بیندازند

امامی برای بیشتر ایرانیان به منزلۀ مههبی نو و . اعالم رسمیّت مههب شیعۀ دروازده(963
اسا ، شاهنشاهی رفتند. برایناز این براین طریق می سابقه بود، مگر برای اقلیتی که پیشبی

نوپای صفوی با تعصّبات خشک و غیرمنطقی استوار گشت و در نتیجه، اعالم رسمیت تشیع 
ای دیگر و البته کوچ اجباری دانشمندان و صاحبان با کشتار عده ای و سکوت اجباری عده

ی از همان آغاز، کار بر خشونت و زیرا برای ترویج باور صفو؛ مکنت و حِرَفی همراه بود
سفرنامه  :ك..)نشد که گاه تا مرز توحش و بربریت پیش می رفتهایی بنانهاده خونریزی

های گوناگون آشامی چهرۀ ناسازگار خود را به گونهاین خون( »71: 1794های ونیزیان، 
یر ملک و نمود. گاه در پوشش دین و پراکندن دین حق و گاه در جامۀ سیاست و تدبمی

کردن و بیشتر در راه فرونشاندن آتش خشم و کینه و نفا  و در این راه سربریدن و دوشقه
 .(17: 1789طغیانی، «)شدآسانی انجام میکندن و ... بهچشم درآوردن و پوست

ت ثیری شگرف در  میان صفویان و عثمانیان های مستمرجنگدر زمان شاه عبا  یکم،  
عبا  اول در مههب ب شاهداشت و نیز باعث افزایش تعصّآنان ن های میاازدیاد خصومت
رفتار . ت در اولین فرصت ممکن شدی و انتقام از اهل سنّ  با مههب سنّاشیعی و دشمنی

به  ؛ی بودن آنها و عدم قبول مههب شیعه بودعبا  با کردهای ایران به خاطر سنّسوء شاه
اذیت و آزار آنها به حدی رسید . گرفتند عبا  قرارهمین خاطر مورد غضب و کینه شاه

زیادی از آنان را از کردستان به  عبا  آنها را در کشور پراکنده کرد و تعدادکه شاه
 . برندسرخراسان انتقال داد تا در آنجا دائم در آوارگی و غربت به

النهر بود اندخود در ماوراء ۀان قلعت اقدام او با سکّاز مظاهر این برخورد سخت با اهل سنّ
ت اطمینان هر فتح کرده بود و اهل آن قلعه را به امنیّ 1111عبا  آن قلعه را در سال و شاه

اما هنگامی که در ؛ ض آنها نشودی مخالف است ولی متعرّداد که اگر چه وی با مههب سنّ
ت اندخود گهر کرد، ناگهانی و بدون علّ ۀهر به محاصره شهر بلخ بازگشت و از قلع 1111
هیانش را به غارت آنها فرمان داد و جمیع بزرگان و اعیان و قضات را به اسارت سپا

راند تا بنابراین حالتی پیش آمدکه هر سرباز صفوی اسیری از اهل قلعه را پیش می؛ درآورد
گونه نقل کرده اسکندربیگ منشی این حادثه را این .رسیدند( اصفهان)اینکه به ناحیه عرا  

زدن آن قصبه را نابود کرد و بسیاری از زنان و کودکان اسیر همهبدر یک چشم» :است
 ۀای بود که تنها تعداد کمی ازسربازان صفوی، اسیرانی از قلعگونهشدند، هنگام بازگشت به

 (.779: 1797منشی، )«اندخود را با خود به همراه داشتند

بودند، بسیار با قساوت ت با اسرای ازبکان و عثمانی ها که ازاهل سنّ عبا  معموالیشاه
کشت کرد و کمترین مجازات وی نسبت به آنها این بود که اگر آنها را نمیقلب رفتار می
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کرد مگر اینکه از مههب یک از اسرای آنها رحم نمیکشید و به هیچچشمانشان را میل می
 م خاصالدین محمد یزدی، منجّجالل. گرویدع میگشت و به مههب تشیّت خارج میسنّ
عبا  نسبت به اهل ر از سخت گیری شاهدر کتابش تاریخ عباسی به طور مکرّ ،عبا شاه
 (.73)ن. ك: فلسفی، بی تا:  استت ذکر کردهسنّ

هر به شهر سمنان وارد شد و به سبب  1118عبا  در سال شاه» گوید:همچنین البستانی می
یان زیادی نیز وجود سنّ گستاخی حاکم آن و عدم اطاعت مردمش در اجرای قوانین شاه و

 711بینی غها دادند و نیز را از گو  و علما طریق در آن شهر، دستور داد تا عوام را از 
هر دستور داد تا حاکم شهر همدان به نام محمود  1118تومان آنها را جریمه کرد و در سال 

 اما محمود؛ کردت بود و به شیعیان آنجا ظلم میچراکه وی از اهل سنّ ؛شوددباغ کشته
کردن وی داد و اعالن کرد که اگر محمود دباغ در ظرف پنهان گشت و شاه نیز امر به پیدا

ی آن شهر را خواهد کشت و بر اموال و زنان و تمام افراد قبایل سنّ ،روز ظاهر نشودسه
، 11ج البستانی، )«عاقبت دباغ دستگیر و اعدام شد. شان استیال پیدا خواهد کردبچگان
1411 :986.) 
سان مقارن ظهور صفویه در ایران مروّجان و معلمان علوم عقلی چون عمدتاَ بدین 
گردید، حدوحساب که در حق آنان روا میهای بیمههب بودند، از تر  خشونتسنّی

کلّی از های واقعی علوم عقلی بهبیشترشان به کشورهای مجاور گریختند و درنتیجه، کانون
های عقلی بازمانده از دار دانشاز دانشمندان ایرانی که میراثهم گسست و عدۀ بسیاری 

های هند، دورۀ تیموری و بایندری بودند، از همان اول از ایران متواری شدند و به سرزمین
مههب سپردند که عثمانی، عربستان و دیگر جاها پناه بردند و جای خود را به علمای شیعی

زیر شده بودند و همۀ فکر و ذکرشان چیزی جز از اطراف و اکناف به سوی ایران سرا
(. درواقع با رسمیّت 33: 1789ترویج و اشاعه و تعلیم علوی مههبی نبود)ن. ك: طغیانی، 

گونه راهی باقی نماند جز مههب تشیّع برای برخی از عالمان و دانشمندان اهل سنّت، هیچ
را منابع صفوی نیز به خوبی نجات جانشان از طریق مهاجرت از سرزمین ایران. این اتفا  

به  الصفویهروضهگزار  می دهند. در این بین میرزا بیگ حسن بن حسینی در کتاب 
-گونه میمهاجرت سنّیان به دلیل تر  از مرگ توسح سالطین صفوی و قزلبا  بدین

عبا  امیه لعین و بنیکه اعتقاد محبت بنی سنّیان متعصّب و خارجیان معتقد»پردازد: 
آشام غازیان شدیداالنتقام قزلبا ، خاسر و شعار ایشان بود، از بیم حسام خونخارجی 

خایب و ترسان و هارب، به اطراف آفا  پراکنده شدند و آنانی که قوّت گریز از ایشان 
سربرده خاك ادبار بر مفار  مسلوب بود در زوایای ناکامی، قرین محنت و گمنامی به

 .(199: 1738ی، نی. حس968: 1731)خواندمیر، « خویشتن می ریختند.
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در چنین وضعیتی که هرکس به فکر جانش بود راهی جز فرار و مهاجرت از ایران  
در کوششی که »که برایشان باقی نمانده بود و این تعصب نسبت به تشیّع به حدی زیاد بود 

ا که در بین شد شاه اسماعیل تمام ملّاها رها از کشور ایران مبهول میبرای راندن غیر شیعی
و » (131: 1767کمپفر، )« آنها فقح معدودی شیعی بودند، از سراسر مملکت جمع کرد

طهماسب به جای حکیمی که فقیه نبود، یکی دیگر را که فقیه بود ولی هیچ آگاهی از شاه
 .(111: 1784)جعفریان، « علم طبابت نداشت جایگزین کرد

لمان، دانشمندان، شاعران، طبیبان و... که در این کشتار بی رحمانه جان بسیاری از عا 
حاضر به تغییر عقیده خود نبودند یا نتوانستند یا نخواستند مهاجرت کنند، گرفته شد. چه بسا 
بسیاری از طبیبان با استعداد قربانی این کشتار شدند. از جمله پزشکان سنّی که توسح شاه 

زانی هم با قفس آهنین طعمه حریق امیر سعدالدین عنایت اهلل خو»صفوی به قتل رسیدند 
الدین مسعود کازرونی از عالمان و پزشکان نامدار که بر خشم سلطان گرفتار گردید و رکن

موالنا »و همچنین  (181: 1784)روملو، « های، آتش جان سپردشده بود، درمیان شعله
نست از ایران الدین احمد بن یحیی بن موالنا سعدالدین تفتازانی به سبب اینکه نتواسیف

« مهاجرت کند به واسطه تعصّب مههب اهل سنّت به تیغ قهر پادشاه شیعه به قتل رسید
 .(198: 1738)حسینی، 

اسماعیل و با ایجاد دولت صفویه که اقدام به رسمیت شد با ظهور شاهطور که گفتههمان 
ا که پیرو اهل هتشیّع کرد، برای جهب سپاهیان قزلبا  و دشمنی و کینه نسبت به عثمانی

سنّت بودند جان بسیاری از مردم و دانشمندان و عالمان ایرانی را گرفت و در این بین 
شان و مهاجرت از ایران شدند که این مهاجرت شامل ها هم مجبور به ترك سرزمینخیلی

است؛ ازجمله طبیبان که بسیاری به دربار گورکانیان هند مهاجرت کردند شدههمه قشر می
مهاجرت سبب رکود علم طب در ایران و رونق این علم در هند شد و یکی از علل  که این

گردد، زیرا که ایران تا حدودی از نیروهای ها برمیسقوط صفویان به این مهاجرت
 لیاقت و چاپلو  گرفتند.متخصّد و دلسوز خالی شد و جای آنان را آدم های بی

 شاهی صفويه در مهاجرت اطباء به هندهای سياسی و جانشينی پاد. تأثير بحران2-3
ویژه یکی از مشکالت و معظالت بزرگ که در دوران صفوی دامنگیر دانشمندان و به 

پزشکان شده بود، مرگ یکبارۀ پادشاهان بود که البته با توجه به شیوۀ ناسالم زندگی و 
ها بیشتر میرو، اما این مرگ(969: 1798ن. ك: فلسفی، )های افراطی عجیب نبودعادت

اوقات به سوءِ درمانگری پزشکان مربوط می شد. درواقع در زمان صفویان و حتی گاه قبل 
از آنان هرگاه پادشاهی می مُرد تمام اطرافیان علت مرگ را عدم لیاقت و کاردانی پزشکِ 

بخت پس و این سبب مرگ آن پزشک نگون (91: 1741دانستند )ن.ك: معتمدی، شاه می
 خوانیم:ها در این باره میشد. از زبان یکی از سفرنامهوقت میاز مرگ پادشاه 
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نشیند؛ برای اینکه به شاه بگوید چه باشی یا اولین طبیب دربار نیز در نزدیکی شاه میحکیم 
باشی بخش است. حکیمهایی مضر و زیانهایی برای شاه مفید و ضروری است و چه گوشتگوشت

منصبان در دربار نیز می باشد و  صی شاه، طبیب تمام صاحبدربار صفویه عالوه بر پزشک خصو
کس به مقام حکیم باشی حسد نمی ورزد بیشتر از تمام درباریان آبرو و افتخار در این شغل دارد. هیچ

زیرا حکیم باشی مسئول سالمت شاه است و اگر شاه بمیرد او نیز جانش در خطر است؛ یعنی جانش 
 (91سانسون، بی تا: )هد. را در این راه از دست می د

ها و اما چنانکه ذکر شد زندگی ناسالم و سوء رفتار برخی شاهان صفوی مسبّب بیماری 
یافت و شد، امری که دانش پزشکان عالجی برای آن نمیهنگام آنها میگاه مرگ زود

داد. کمپفر در مورد علت مرگ شاه تبعات آن نیز زندگی پزشکان را تحت ت ثیر قرار می
 نویسد: با  دوم و نگر  موجود به اطباء میع

یک ماه بعد در شرمگاه شاه آثار درد و تاول ظاهر شد ولی شاه از معالجۀ خود غافل ماند، تااینکه 
توانست امساك اما چون باز وی نمی؛ عالئم بیماری مقاربتی که کامالی پیشرفته بود، نمودار گردید

اطباء خواه به علت جهل و خواه به دلیل اینکه جرأت  کند و برخود سخت بگیرد و از طرف دیگر
طور سطحی و غیر اساسی به معالجۀ تجویز دارویی را که در خور بیماری پیشرفتۀ شاه بود، نداشتند به

صورتی ها استخوان بینی وی را بهمانند تبدیل شد و لثهوی پرداختند. بیماری به نوعی خرده سرطان
وجه در زد. درست در حینی که شاه به هیچقلیان از بینی او بیرون می خورد و از بین برد که دود

اندیشۀ مرگ نبود شب هنگامی که به تقاضای زنانش مقداری شیرینی خورده بود، دچار درد شدیدی 
شد و درنتیجه شب بعد را تا صبح به طرز وحشتناکی تا حد جنون رنج کشید و در حالی که از خود 

الج خود را به باد فحش و ناسزا گرفت. اطباء با تر  و وحشت فراوان خبر خود بود، اطبای معبی
مرگ شاه را به وزیر اعظم دادند و گفتند به عقیدۀ آنها نباید از جمع پسران شاه آن را که قدرت عمل 
باالستقالل دارد برتخت سلطنت نشاند زیرا روزگار همۀ آنها سیاه خواهد شد. تر  این اطباء را از 

توان توجیه کرد که آنان امیدوار بودند در دورۀ سلطنت یک نفر صغیر بتوانند زندگی خود یآنجا م
را نجات دهند، زیرا طبق رسوم کهن به محپ مرگ پادشاهی اطباء، مایملک و آزادی خود را از 

 (91: 1767دست می دهند و باید بقیۀ عمر را در محبس بگهرانند. )کمپفر، 
مان دربار صفوی همیشه از جایگاه و منزلت باالیی در دربار باری با وجود اینکه حکی 

کردند اما همیشه خطر مرگ در کمین آنها برخوردار بودند و حقو  زیادی هم دریافت می
وهشت مالزم دیوان و ساله داشتند به عالوه شصتبود. مبلغ چهارصدتومان مواجب همه

شش دینار در وجه سایر وهزاروسیصدوشصتهزاروهفتصدونودوشش تومان و ششیک
(؛ به عبارتی 11: 1771ن. ك: ناشنا ، ) اطباء، از همه ساله و تنخواه براتی مقرّر بوده است

باشی رئیس همۀ پزشکان بود و در مجالس عمومی و خصوصی شاه حضور و طبابت حکیم
گرفت. هرگاه شخد شاه را به عهده داشت. پرداخت حقو  پزشکان به ت یید او انجام می
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کردند که طبیبی به نزد آنان بفرستد، انتخاب طبیب و الیان و بیگلربیگان از شاه تقاضا میو
نفر مالزم دیوان داشت. هشتوگرفت. او شصتباشی انجام میاعزام او از سوی حکیم

باشی بیش از هزارتومان بود و نیز درآمد حکیمان به نسبت تقرّبشان به موقعیت درآمد حکیم
افتد و ممکن بود از مقام خود عزل شود و به زندان بیفتد و اموالش خطر میباشی به حکیم

؛ بنابراین هر چند اطباء در (718: 1741مصادره شود و حتی به قتل برسد)ن. ك: نوایی، 
اما به محپ آنکه شاه چشم بر جهان ببندد، به طرفۀ العینی »داشتند ای ایران جایگاه برجسته

رانند و آنها را شود. در چنین صورتی حکما را از دربار میمینیز سرنوشت آنها دگرگون 
حال اموال اطباء نیز ضبح و کنند. درعیندر تمام عمر در باغی واقع در قم زندانی می

-گونه که از متن نیز برمیگفتنی است، همان البته .(111: 1767)کمپفر، « شودمصادره می

د و نه همۀ پزشکان اما اهمیت بحث از آید این رفتار خاص اطبای بزرگ درباری بو
ترین پزشکان همین اطبای خاص درباری بودند که با رفتارهای آنجاست که بزرگ
 شدند و آوارۀ سرزمین های دیگر.شد مجبور به ترك دیار میناشایستی که با آنها می

یب حکیم رکنای کاشانی مرشد و راهنمای عارفان و مقتدا و پیشوای عاشقان اشعاری قر 
به صدهزار بیت داشت. در منزل حضرت صایباده دیوان از او مالحظه شد بسیار خلیق و 

کرد. در علم طب خیلی وقوف مهربان بود در شعر نسیح و مسیحا و مسیحی تخلّد می
محبّتی ظاهر شد که توجهی و بیداشت مسموع شد که از شاه عبا  ماضی نسبت به او کم

 .ستان شدبیت زیر را گفت و روانه هندو
 «روم چون آفتاب از کشور شام بیرون می گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سر        »
 .(119: 1713نصرآبادی، )

در ایران سالمت »که در سفرنامه های عصر صفوی مندرج است گونهبنابراین همان     
الجش را به جرم و اگر وی بمیرد طبیبان مع استپزشکان دربار به تندرستی پادشاه وابسته
و تنها  کنندشان را مصادره میکم تبعید و داراییعدم توانایی در معالجت اگر نکشند دست
. قتل پزشک پس از (1618: 1731شاردن، «)دهندبه قدر گهران روزانه چیزی به ایشان می

ای گونهاند؛ بهمرگ پادشاه چنان شایع بود که برخی سفرا خود بعینه شاهد این ماجرا بوده
که سیّاح ایتالیایی،کارری، که در اواخر دوران صفوی به ایران و دربار شاه سلیمان و سلطان 

بر طبق معمولِ خاندان سلطنتی، طبیب معالج »نویسد:حسین سفر کرده، در سفرنامۀ خود می
-شاهِ متوفّی، فورای توقیف شد. معموالی در این قبیل موارد طبیب را یا محکوم به مرگ می

: 1798)کارری، « یا حبس ابد و یا نفی بلد. شنیدم وی را به حبس ابد محکوم ساختندکنند 
. باری در بسیاری ازموارد مرگ شاه از چشم پزشک و در نتیجۀ پیامد عملکرد وی (48

بخت نیز جان شیرین را بر سر حرفۀ خود از دست شده و بدین سان پزشک نگوندانسته
طور معمول قاعده آن به»دارند منابع دوران صفوی بیان میگونه که داد؛ بنابراین بدانمی
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است که وی را عامل مرگ شده و علت آن نیز این بودهباشی کشته میاست که حکیمبوده
باشی بعدی برای رعایت مراقبت بیشتر گیری حکیمشان ازین کار عبرتشاه دانسته و هدف

 (17: 1788)فندرسکی، « است.بوده
نماند که علت فروگرفتن طبیبان دربار که مطمئنای از خواص اطباء و سرآمد البته ناگفته  

پزشکان محسوب می گردیدند، به سبب بحران های سیاسی و سوءظن درباریان به عملکرد 
ها و توهّمات توطئه که دامنگیر پزشک نبود و همواره نباید اطباء را قربانی این سوء ظن

آمده و رویکرد مههبی و سیاسی خاصی که ا اتفاقات پیشدرباریان بود قلمداد کرد، بلکه ب
یافتند که همیشه در ساختار سیاسی صفویان وجود داشت، پزشکان خاصی به دربار راه می

-گریرنگ جوّ موجود، اسیر خرافات و یا توطئهماهرترین اطبّای موجود نبوده و بلکه هم

های رده و گاه ناکارآمدی رو های سیاسی بودند تا بدین طریق جایگاه خود را حفظ ک
 درمانگری و ضعف مهارت طبی خود را توجیه نمایند. 

باره ذکر است که شاه صفی که دچار بیماری شده بود با طبابت اطباء سالمتی خود دراین
یافت. درواقع چون او همیشه ناتوان و رنجور بود و طبیبان تا آن را به طور کامل باز نمی

ا  را کشف کنند، این گمان برای او حاصل شده بود که علت بیماری زمان نتوانسته بودند
سبب با دو، سه طبیب بدرفتاری شده همیناندازد و بهنادانی طبیبان بهبود او را به ت خیر می

بود. سرانجام به فکر طبیبان دیگر که از جان خود ترسان بودند خطور کرد که چون کشور 
زدۀ بیماری شاه است، این زندگی و از طرف دیگر غمطرف گرفتار گرانی هزینۀ از یک
تواند جز از اشتباه منجمان ناشی شده باشد که نتوانسته بودند ساعت سعد جلو  امر نمی

مرحمتی واقع درستی تعیین کنند. خشمگین از این که چنین مورد بیشاه را بر تخت به
متر از منجمان نیست بر آن شدند اند و با این ادعا که آگاهی آنها در شناخت آینده کشده

اند و ناچار برای تخت به او نشان ندادهوتا به شاه برسانند که زمانی سعد برای تصاحب تاج
بازگشت سالمت به او و برکت به مملکت باید مراسم جلو  را در ساعتی سعد تجدید 

اطباء خود در  گونه برخی. همین(41: 1798ن. ك: تارونیه، )کند و نام خود را تغییر دهد
طریق با یافتن پایگاهی از تیرر  کردند تا بدینها شرکت میچینیها و دسیسهگریتوطئه
گونه که بودند. بدینگری یافتهها در امان باشند و البته برخی شدیدای خوی توطئهتوطئه
هایش توسح شاه صفوی مشخد گشته بود، به دربار است، حکیم ابوداوود که دسیسهآمده

به هر روی پروردگار بر عنایت خود »زیب در هند گریخت و صاحب مقام شد اما ورنگا
انگیزی پرداخت و نسبت به وی نیفزود، زیرا در هند نیز چنان که عادتش بود به فتنه

 .(1946: 1731شاردن، «)سرانجام در آن سرزمین به تیره روزی جان باخت

وی ضرورت می نمود و اگر سرنوشت اندیشی پزشکان در عصر صفواقع این چارهبه 
زیرا ؛نمایدپهیر میهای اطباء توجیهجوییاطبای دربار را وارسی نماییم بهانه
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صورت مرگی وحشتناك و در کمترین مرتبه فقر و مسکنت در انتظار اطباء بود. درغیراین
ین نکتۀ مهم این است که چنان مرگ شاه با عملکرد طبیب پیوند داشت که گویی در سرزم

تحت سیطرۀ صفویان پزشک مزبور قاتل پادشاه شناخته شده، م منی درجایی و نزد امیری و 
گونه بود که تنها راه چاره، پناهندگی به دربار کشورهای یافت و اینقدرتی نمیصاحب

طبیب ابوذر پسر »نمود. دربارۀ بحث فو  گزارشی موجود است بدین قرار: همسایه می
که در اواخر ایام حیات شاه به درجۀ اعتبار رسیده بود، در این وقت  مالصدرا الشریفه طبیب

الحال به قتلش حکم به نظر میرزا سلیمان درآمد و میرزا که از او آزردگی بسیار داشت، فی
 .(9413: 1781قزوینی، )« پاره کردندکرد. آن بیچاره را همان جا پاره

از ایران و زندگی در سرزمین  بدین سان اغلب پزشکان سرشنا  عصر صفوی مهاجرت 
بیگانه را به ماندن در جایی که تضمینی برای مال و جانش نبود، ترجیح می دادند و در این 
بین یکی از مناطق مورد نظر و مطلوب هندوستان و دربار گورکانیان بود. از شمار این 

مانی شاه گونه رفتار کرد، حکیم داوود، قابل ذکر است که مورد بدگپزشکان که بدین
واقع شده؛ بنابراین احسا  خطر کرد و به هندوستان گریخت. وی در آن جا صاحب 

و در جنگی که میان اورنگ زیب و  منصب و نام ونشان شد، دارایی فراوان به چنگ آورد
 .(1946: 1731ن. ك: شاردن، )خان شرکت کردبرادرانش روی داد به نام عرب

طباء از ایران از عوامل اصلی ضعف طب و طبابت و هرروی و علتی که بود مهاجرت ابه 
زیرا اکثر این  افتادن این دانش در سیری قهقرایی در ایران عصر صفوی و اعصار بعدی بود،

پزشکان به اذعان منابع حهاقت و مهارت بسزایی در درمانگری داشته، در دربارهای انیرانی 
هند احمد گلچین معانی از حکیمی با  یافتند. در کتاب کاروانبدین سبب جایگاه رفیعی می

که به  آیدمیمیانالدین ابوالفتح، پسر موالنا عبدالرزا  گیالنی، سخن بهعنوان حکیم مسیح
است و در آنجا ارج و قرب دادن جانش به هندوستان مهاجرت کردهدلیل تر  ازدست

 .(17: 6417)گلچین معانی، « در رتبه از پایۀ وزارت و وکالت درگهشت»یافته و 

شد و گاهی شدن به دربار ممالک همسایه مقدور نمیالبته همیشه گریختن و پناهنده 
)خلد برین(  نیبشد. در این نشینی طبیبان میدادن جان تنها باعث انزوا و گوشهتر  ازدست

این » نویسد:است و میافزا یاد کردهعنوان سوانح حیرتبه 1نشینی حکیم شمساازگوشه
به  چون طبابت ذات اقد  و سرکرده اطبای خاصه شریفه در اوج اعتبار بود،»حکیم که 

-نسبت بود، میگرمی و استظهار قرب و منزلت زیاد جرئت مطالبی که نسبت به او بیپشت

: 1781خلدبرین، «)نمود، به اشاره واال در دارالمؤمنین کارشان انزوا و عزلت اختیار نمود
189). 
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 اطباء مهاجرت بر( گورکانی دربار و هند هایويژگی) یرونيب عوامل تأثير. 2-4

های مکان پتانسیلبدین سان سوای عوامل مهمی چون جوّ حاکم و اوضاع سرزمین مبدأ،  
توجه مورد بین دو مکان  و مؤثر در مهاجرت گرمداخلهامری  توان به عنوانرا می مقصد
-مهمی چون: تعصّبات و نگر  جزم طورکه در ایران زمان صفویان دالیلد. همانداقرار 

اندیشانه مههبی و عدم مصونیّت جانی و مالی پزشکان درباری سبب مهاجرت اطباء گشته 
بود اما در سرزمین مقصد یعنی هندوستان هم عوامل بسیاری بود که باعث جهب مهاجرین 

قدرت و امکاناتی بود که صاحبان  گشت و این عوامل شامل اوضاع جغرافیایی، مههبیمی
بودند و با وجود اینکه دربار صفوی چندان و مکنت گورکانی در اختیار مهاجرین قرارداده

گورکانی اشتیا  و تمایل بسیاری  داشت نخبگان و دانشمندان نداشت، دربارتمایلی در نگاه
 داد.ویژه ادیبان و پزشکان نشان میدر جلب عالمان و به

مهمی از بیرون سبب فرار نخبگان به خارج از  بنابراین در کنار عوامل داخلی موارد 
عنوان همسایۀ شرقی صفویان پناهگاه و مرکزی برای مرزهای ایران بود و هندوستان به

 تافت. دانشمندانی بود که جامعۀ سیاست محور صفویان اندیشه و عمل آنها را برنمی
ن موجب جلب باری چنانکه ذکر گردید عوامل جغرافیایی و مههبی و سیاسی هندوستا

عنوان های جغرافیایی هندوستان بهپزشکان ایرانی به هند بود و در این بین اگر به ویژگی
گردیم که: یکی ازعواملی که سبب شد تا همسایۀ شرقی ایران نظری افکنیم متوجه می

-مهاجرین به هندوستان سفر کنند سهولت راه و نزدیکی هند به ایران بود و اینکه مسیر راه

سان العبور بود. بدینهای سخت و صعببه هند راحت و سهل و فاقد ارتفاعات و کوهیابی 
شد ایرانیان راه هند را به به گزار  سفرای غربی، سهولت راه و هزینۀ مطلوب سبب می

 .(139: 1787منظورهای مختلف درپیش بگیرند)ن. ك: تارونیه، 
بود و بدین سان ایرانیان  گهشته سرزمین هند از آب و هوای خو  برخوردارازآن 

مهاجر برای زیست و گهران زندگی در هند در تنگنا و مشقت نبودند. در این باره به 
یابی به هند و چگونگی وضعیت اقلیمی جاست اگر گزارشی تاریخی از مسیر و کیفیت راه

 هند ذکر گردد:
ان خوبی در آن دیار مخفی نماند که هندوستان مملکتی است که در غایت طول و عرض و... چند 

اند، یکی از است، در هیچ مملکتی نیست، از عبداهلل ابن سالم نقل است که شادی را ده جزء آفریده
که استهای هندوستان آناند. یکی از خوبیها، هندوستان و یک جزء را به باقی جهان دادهخوبی

علیق چارپا و محل آسایش موجود مسافر را احتیاج به زاد و همراه نیست؛ چه در هر منزل خوراك و 
گردد، خصوص در زمستان که از غایت اعتدال هوا است و سلسلۀ آمد رفت از یکدیگر گسسته نمی

: 1741)رازی، .تردّد بیشتر است،... دیگر هر نوع که کسی خواهد باشد، منعی و تکلیفی نمی باشد
781) 
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مهمی که اطباء و به طور کلی  نظر از اقلیم و مسیر دستیابی به هند از مسائلاما صرف 
داد، رفتار آزرد و رفتن از ایران را به ماندن ارجحیّت میدانشمندان و نخبگان ایرانی را می

که دستگاه سیاسی صفوی طوریهای مههبی بود؛ بهسختگیرانۀ سردمداران صفوی با اقلیت
های دینی مجالی تتنها مههب تشیّع اثنی عشری را قانونی برشمرده و باقی مهاهب و اقلی

یافتند و مهم اینکه حتی برخی از شیعیان ایرانی نیز به سبب اینکه با برای عرض اندام نمی
زیستند )ن. دری میهای دینی صفویان همراه و همسو نبودند، نیز در دشواری و دربهسیاست

ک، عدم ؛ بنابراین ت کید روزافزون بر الهیات و اصول اسکوالستی(13: 1781ك: آشتیانی، 
حمایت از ادبیات و تعصب شدید پادشاهان سلسلۀ صفویه نسبت به این مسئله، در مقابل 

گرایانه حکومت گورکانی، از وسایل ثروت امپراطوری، سیاست آزادمنشانه و اغماض
اسا  قلمرو گورکانیان هند و نیبرا .(191: 1731االسالم، عمدۀ تشویق بود )ن. ك: ریاض

رو داشتن اشتراك مههبی مرکزی برای ایرانیان غیر شیعی بود و از این دربار ایشان م من و
منصبان گورکانی با پزشکان ایرانی یکی دیگر از عواملی بود که باعث شد اطباء صاحب

ایرانی، سرزمین هند را به عنوان سرزمین مقصد انتخاب کنند. در مقابل صفویان، در هند 
کرد؛ اتفاقی که هرچند از ن را تجویز و تبلیغ میقدرتی در رأ  کار بود که وحدت مسلمی

ویژه سدۀ هفدهم با تعلیمات شیخ احمد طورجدی،  بهابتدای دوران صفوی شایع بود اما به
گفت اسالم تنها عقیده نیست بلکه جمع مؤمنان به اسالم نیز او می»سرهندی شروع شد. 
نگری فراهم آورد تا در طوفانی گونه بود که برای مسلمانان هند لبخشی از آن است. این

 .(31: 1783)تاپار، « که در پیش بود از آن استفاده شود
البته پیش از این دوران، حتی پیش از این سرزمین هند به سبب وجود ادیان گوناگون  
گونه که در دوران گاه روی تعصّب دینی و ت کید بر دین یا مههب خاصی را، آنهیچ

بنابراین فِرَ  و مهاهب و ادیان گوناگون به آسودگی در ؛ ندید صفوی شاهد بودیم، به خود
این دیار زیسته، مشغول به فعالیت بودند و حتی با وجود اینکه دربار گورکانی دارای 

های مختلف به دربار راه داشته مههب تسنّن بود اما ایرانیان شیعی مههب در مناصب و مقام
کردند. زمامداران از مههب شیعه حمایت میو محدودیتی در این بین نداشتند و گاه 

 نویسد: تاورنیه در سفرنامۀ خود و در روزگار صفویان می
کنده و مملکت پیشاور، از در خطۀ پادشاهی هند، یعنی امپراطوری مغول کبیر و کشور سلطنتی گل

شود و اغلب میکنند. ...چون در میان هندوان فرماندۀ جنگی کم پیدا دو فرقۀ شیعه و سنّی پیروی می
اند، اما بظاهر پیرو مههب پادشاهی اند که در پی کسب ثروت به هند رفتهافسران ایرانی از فرقه شیعه
که در آنجا نیز  کندههمه در مملکت گلگزارند تا خوشایند او باشند. بااینهستند که خدمتش را می

کند شاه که در این زمان سلطنت میقطبشود و ایرانیان فراوانی هستند، آشکارا شریعت تشیّع اجرا می
 (83: 1787)تارونیه، .با تعصّب بسیار آن را رواج می دهد
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 . برخورد دربار هند با پزشکان و دانشمندان ايرانی2-5
-با توجه به اوضاع سیاسی، اقلیمی و مههبی هند که در جلب پزشکان ایرانی به هند به 

ان هندی نیز برای مهاجرت نخبگان ایرانی به هند شد، زمامدارای مهم تلقی میعنوان جاذبه
آمد که که گاهی پیش میطوریکوشیده و در این رخداد مبادرت خاصی داشتند؛ به

کردند تا به پادشاهان و امیران گورکانی هند از طبیبان و پزشکان ایرانی دعوت می
طب استفاده کنند و گاهی هندوستان بروند تا بتوانند از مهارت و توانایی آنان در زمینۀ علم 

توانستند آن را درمان کنند از اطبای هایی که پزشکان هندی نمیهم برای درمان بیماری
کردند تا به درمان آن بپردازند. در این بین فراخوان، مهاجرت حکیم ایرانی دعوت می

ه و عزیمت حکیم شا (916: 1799کمال الدین حسین قزوینی به قندهار )ن. ك: سیستانی، 
منصب وکالت یافت، قابل  که در آنجا فتح اهلل شیرازی به دعوت علی عادلشاه به بیچاپور

پس از مرگ عادلشاه، جالل الدین اکبرشاه فرمان به طلب وی فرستاد  ذکرند. جالب آنکه
(. اهمیت و 16: 1764و حکیم در دربار او منزلتی عظیم یافت )ن. ك: گلچین معانی، 

به پزشکان و دانشمندان ایرانی داشتند از آنجا پیداست که در وصف اعتباری که دربار هند 
-پادشاه پایه» اهلل شیرازی که در دربار هند درگهشت، آمده است:مرگ حکیم شاه فتح

شنا  را از گهشتن آن یادگار حکمای پیشین اندازۀ سوگواری ما که تواند شناخت؟ اگر 
، به آرزوی آن سودا، فروان سود به دست فرنگ افتادی و همگی خزاین عوض خواستی

؛ نیز ن.ك: 16: 1764)گلچین معانی، « کردمی، آن گرامی گوهر را ارزان اندوختمی
کرده و سان بسیاری از ایرانیان، ازجمله افراد تحصیلنیبد .(796-799؛1749کاویانی پویا، 

ی به جهب دانشمند به خدمت شاهان هند درآمدند. در این بین اکبر گورکانی عالقۀ شدید
 ویژه ابوالفضلشاعر( و به) یضیففرهیختگان و عالمان ایرانی و غیره داشت. برادران 

 (191: 1731در این امر به او کمک کردند. )ن.ك: ریاض االسالم،  1صدراعظم اکبرشاه
 های مادی در مهاجرت اطباء به هندمقام و من ب و انگيزه رکسبيثأت .2-6
کردند، که با آغو  باز از شعرای بیگانه استقبال می گونهشاهان مغولی هند همان 

 (84: 1783پهیرای هر هنرمند خارجی نیز بودند تا بر افتخارات خود بیفزایند)ن. ك: تاپار، 
طورمثال و البته دانشمندان و پزشکان را در این سرزمین آسودگی و رفاه فراوان بود؛ به

بار هند فراخوانده شده و در عهد یوسف بن محمد هروی، متخلّد به یوسفی، به در
: 1731ن. ك: مبارك، )بردسرمیسلطنت بابر و همایون به عیش و آسایش روزگار به

937).  
نکته مهم آنکه برخی از این پزشکان مهاجر از سرآمدِ پزشکان دوران بودند و فقدان آنها 

رشتۀ اتّصال طب توانست ضربۀ مهمی بر دانش پزشکی ایرانیان وارد آورد و در ایران می
توانستند ایرانی را بگسلد؛ چراکه دیگر سرزمین ایران و ایرانیان عصر صفوی نمی
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دارندۀ علوم ایشان باشند و این سرزمین هند بود که دانش پزشکی ایرانی را که در دریافت
ها منتقل گشته بود، دریافت و به نسل بعد منتقل کرد. در این باره گزار  است طی سده

 که:
کیم صدرالدین شیرازی متخلّد به الهی، فرزند حکیم فخرالدین محمد است که در عهد ح 
تهماسب سرآمد اطبای عصر بود. وی پس از تحصیل طب و ریاضی و سایر فنون این علم به سال شاه

از دولت مالزمت پادشاه  و هزار و یازده قمری به اتفا  حکیم رکنا مسیح کاشی به هندوستان رفت
از پزشکان معتمد وی  (1119-1173)کامیاب مطالب گردیدند... وی در زمان جهانگیرشاه  پرورغریب

الزمان معزز و مکرّم گشت، در بود و پس از فوت حکیم علی گیالنی )هزارو هیجده( به خطاب مسیح
وچهار از جهان نیز از مقرّبان درگاه به خدمت عرض مکرّر منصوب بود، در سال هزاروچهلعهد شاه

هزاری ترقی کرد کشید؛ از آن پس مدتی حکومت بندر سورت را داشت و تا منصب سهبت دستطبا
 (41: 1764)گلچین معانی، .هزار روپیه به مستمری بودو سالی شصت

 هد ببواز  ورد تکریم و نوسیار مبار اکبرشاه بالفتح گیالنی در دربوحکیم اهمچنین  
 هپادشاه ب دمتدر خ»شود ست. گفته میان قرار داشتهرد حسادت دیگراوم علتهمین 
 در او حسبجمیع اهل دخل  هد کبودهنمو تصرّف در مزاجش چنان ،هدتمام رسی تقرّبِ ۀمرتب
 (.119: 7، ج1731، اؤنی)بد «بردندمى
آید پزشکان ایرانی دربار هند از چنان مقام و منزلتی گونه که از گزار  فو  برمیبدان 

بنابراین عجیب نبود اگر پزشکان ؛ یافتندمامداری و حکومت میبرخوردار بودند که حتی ز
آل( برای فعالیّت و ایرانی که همواره هرا  از جان و مال خود داشتند هند را )ارض ایده

 زندگی خود انتخاب کنند. 
توان به میر ازجملۀ پزشکان مهم دیگر صفوی که در هند مقام و حکومت یافت، می

-اشاره داشت که از مشاهیر ایرانی و مؤلّفان آثار طبی مهم به (1179)متوفّی محمد مؤمن، 

هلل( یکی از پسران شاه شماررفته و با وجود اینکه در جوانی به عنوان پزشک )عوان
زمان با موقعی که محمدقلیِ طهماسب برگزیده شده بود، هند را بر ایران ترجیح داد و هم

شاه بیش از همۀ ، به گلکنده رفت. محمدقلی قطبساله به مقام سلطنت رسیدشاه پانزدهقطب
داشت و به همین دلیل مقدم شاهی، فضال و دانشمندان را گرامی میپادشاهان قطب

سال پیشوای)شهردار(گلکنده شد و به میرمحمد را هم گرامی داشت و او در عرض پنج
)ن.ك: الگود، ای براسا  کتب طبی قدیمی ت لیف نمودشاه رسالهمحمد قطبفرمان سلطان

الدین محمود حکیم زین توان به. در زمرۀ دیگر اطبای ایرانی حاضر در هند می(43: 1786
الملک که چندی حاکم تختگاه دهلی و حکیم عین (911: 1764)ن. ك: گلچین معانی، 
. او افزون بر طب از سیاستمداران بنام هم بود و دوایی تخلّد (919بود، اشاره کرد )همان: 

همچنین باید  (.117: 7، ج1731،بداؤنی د و در علم کمال رتبۀ عالیه داشت )ن. ك: کرمی
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خانم، از زنان فاضل پزشک و ادیبی اشاره نمود که برای دیدن برادر  طالب به سنی النساء
الشعرای دربار جهانگیر پادشاه هند، به آنجا رفت و به دلیل کاردانی و آملی، ملک

فنون طب و طریق معالجات، مورد توجه ارجمند بانوبیگم، همسر شیوازبانی و آشنایی با 
جهان، قرارگرفت و به درجۀ مهرداری رسید. وی تا پایان عمر  در دربار هند با احترام شاه

 .(111: 1734زیست. از او به نام رابعه دوم یادکرده اند )ن. ك: رجبی، 
دان و اطبای عصر صفوی به آید دانشمنبدان سان که از اسناد و شواهد موجود برمی 

های هند و عوامل بازدارندۀ صفویان، هند و دربار گورکانی را بهتر و سبب جاذبه
های مادی و تال  برای دیدند. در این بین اما انگیزهتر از ایران و دربار صفوی میمطلوب

قع واتوان از آن به سادگی گهر کرد. بهکسب جاه و مقام نیز عامل مهمی بود که نمی
اند. این امکانات شامل گهاشتهپادشاهان گورکانی امکانات بسیاری در اختیار مهاجرین می

گردید. درواقع ثروت تا کسب ثروت و مناصب می کتب طبی، کتابخانه، درمانگاه
حساب سرزمین هند در مهاجرت نخبگان ایرانی تاثیر بسزایی داشت و البته پرواضح بی

ۀ هند تحت ت ثیر اوضاع نابسامان جامعۀ صفوی بود. کننداست که همۀ عوامل جهب
هرروی پادشاهان گورکانی به دلیل عالقه به رشد علم به اطباء طال و هدایای زیادی به
دادند تا بتوانند آنان را تشویق به ماندن و رشد و شکوفایی علم در سرزمین هند کنند و می

 نمونه: طوربه ؛استشدهاین سبب ایجاد افتخار برای گورکانیان می
شاه گزار  ضمن رویدادهای زمان سلطان عبداهلل قطب« الدین احمد صاعدی شیرازیمیرزا نظام»
صفی بود، الدین یزدی پیشتر در خدمت شاهودو حکیم کریمدهد که در اواخر سال هزاروپنجاهمی
ر رسید، اول بار مبلغ و نسبت به او توجهات خاقانی به ظهو پتن آمداز بندر عباسی به بندر مچلی»

هون )دوهزار روپیه( با پالکیعاج فیل فرستادند و مقرّر داشتند که هر صبح و شام سفرۀ اطعمه و  پانصد
و چون به  کشیده باشند... تا به حضور پر نور برسداشربه به جهت او و رفقا و منسوبانش در منازل می

 ریتحرف شاهانه مسرور گردید و تا غایت شرف بساط بو  رسید، به عنایت خسروانه و انواع الطا
 .(16همان: )« های کلی به طریق انعام و اکرام به مشارالیه واصل گردیده  ( مبلغ 1197)

میرمحمد هاشم حکیم مخاطب به معتمدالملوك و »مشهور  یکی از اطبای نیهمچن
والیت یافته و پس از کسب کمال و تحصیل علم  ه   1181 رازیشخان در علوی

به هندوستان رفته و از اورنگ زیب عالمگیر پادشاه خطاب  ه   1111زشکی در سال پ
و منصب یافته و در عهد محمدشاه بر اثر معالجات سودمند  به زر و سیم سنجیده 

؛ (416همان: «)استهزار روپیه نایل گردیدهزاری و ماهانۀ سهشد و به منصب ششه

یح حسین طبیب شیرازی، از پزشکان و همچنین از این شمار است حکیم الممالک ش
شاعران ایرانی که به هند رفت و به شغل پزشکی دربار سرگرم شد. نخست خدمت 

مدتی (، م 1118) زیبمحمداعظم شاه اختیار کرد که بعداز مرگ پدر ، اورنگ
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داشت و پس از وی در درگاه قطب الدین شاه عالم کوتاه زمام حکومت دردست
سیر هم رسانید و در عهد محمد فرخعزت و احترام به 1114-1119بهادر شاه اول 

محمدشاه الممالک یافت و در دوران پادشاهی ناصرالدین عنوان حکیم 1119-1171
زیارت کعبه رفت و باز به بارگاه شاهان هند برگشت و به منصب  به 1171-1161

دگانی گفت. در شاه جهان آباد بدرود زن 1194چهارهزاری مفتخر گردید تا به سال 
حکیم خباز، نیز اصفهانی بود و طبعی تخلد می کرد و  (1746: 1738)ن. ك: صفا، 

( 99: 1719میرزا،  سامن. ك:  .)در اکثر علوم وقوف داشت از طبیبان مهاجر بود
حکیم بیگ نیز که سرآمد خوبان هرات بود و در چوگان بازی به مثل او کسی یاد 

 (.183: 1791ی، واصفن. ك: )نمی داد
در پایان این بحث الزم به ذکر است بخش مهمی از ثروت دربار هند، بخصوص خزاین  

موفور و غنایم نامحصوری که سالطین تیموری داشتند به پایمردی و جالدت سرداران و 
شمار از فرمانروایان محلی و های بیسپاهیان ایرانی و غیره در کشورگشایی ها و گرفتن قلعه

آوری آن شان عمرها سعی در جمعرایان و خواجگان هندو که اسالفداران بزرگ و زمین
 .(19: 1764ن. ك: گلچین معانی، )بود آمدهدستکرده بودند، به چنگ به

 
 گيری.نتيجه3
های تاریخی از سرزمینی به اقلیمی های مردم در دورانبسیاری از عوامل در مهاجرت 

گردد ساعد اجتماعی و سیاسی که سبب میدیگر ت ثیرگهارند و در این میان شرایح نام
راحتی و در آسایش به باورهای دینی و غیر دینی پرداخته، از مردم یک ناحیه نتوانند به

ترین نقش و جایگاه را دارند. بدین گونه در های و استعداد خود بهره برند، مهممهارت
رخی شهریاران روزگار صفوی با رسمیت بخشی به مههب تشیّع، به سبب سوء رفتار ب

های دینی و همچنین برنیافتن اندیشه و فعالیت دگراندیشان و صفوی در برخورد با اقلیت
البته برخی رفتارهای ناشایست در برخورد با پزشکان، بسیاری از نخبگان جامعه و در این 

 ویژه هند را بر ماندن در ایران ترجیح دادند.بین پزشکان هجرت به ممالک همسایه و به
های گرینتیجه پزشکان ماهری که همواره در معرض سوء ظن، سوء قصد و توطئهدر

درباری بودند، دانش خود را به هند و دربار گورکانی برده، در آنجا به ثروت و جایگاه 
خانۀ هند سان ایران، مکتب نیبد مطلوب و حتی گاه دارای مقام کشوری و لشکری شدند.

د خود، در منطقه ای دیگر بالید و میراث ایرانی را به شد و دانش ایرانی با گسست از مه
 سرزمین هند و به نسل بعدی هندیان منتقل کرد.

 
 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

111 

 هاياداشت
درسان حکیم صدرالمت لهین شیرازی الیقین از معاصران و همالدین محمد گیالنی، نویسندۀ مسالک.شمس1

-، در مباحث عقلی پیرو مکتب مشا و تربیتو از علمای امامیه حوزۀ فلسفی اصفهان و شاگرد میرداماد بوده

 (.19: 1741شمسا ،  ) یافتۀ مکتب اصفهان است
. ابوافضل بن مبارك معروف به ابوالفضل عالمی، ابوالفضل دکنی یا شیخ ابوالفضل ناگوری ادیب. تاریخ 1

، 1ج اسالم،  انجمن دانشنامۀ)نگار و منشی اول و معتمد اکبر یکم، بزرگترین پادشاه گورکانیان هند بود
1799 :113.) 

 
 کتابنامه

. دوم ویرایش .مالصدرا فلسفی آرای و حال شرح(. 1781. )الدینجالل سید استاد آشتیانی،-
 .قم علمیه حوزۀ اسالمی تبلیغات دفتر: قم

 . تهران: بنگاه نشر و ترجمه.دانشنامة اسالم(. 1799انجمن دانشنامۀ اسالم. ) -

جا: مرکز . بیديوان حکيم شيخ حسن شهرت شيرازی(. 1788مجتبی. )انصاری، غالم-
 تحقیقات فارسی.

 نام.بی :مصر .11، ج المعارفۀداير (.م 1411البستانی، المعلم پطر . )-

 ویلوو م توفیق سبحانی :حمصحّ .منتخب التواريخ (.1734.)شاهبن ملوك عبدالقادر ،اؤنیبد-
 مفاخر فرهنگی. من آثار وجانتشارات انن: تهرا ،7ج  صاحب، داحم

. کالهانسرخ مرشد اول صفوی، اسماعيل شاه (.1731) .احمد محمد سمنانی، پناهی -
 تهران: کتاب نمونه.

 زاده. تهران: نشر ادیان... همایون صنعتی1و  1جلد ، تاريخ هند(. 1783)تاپار، رومیال.  -
 ی. تهران: نیلوفر.. حمیدارباب شیروانسفرنامة تارونيه(. 1787.)تارونیه، ژان باتیست -
 (.تصحیح محمد دبیر سیاقی. تهران: طهوری.1771. )ترکرة الملوك -
با تکیه بر ، معرفی و شناسایی مهاجران گیالنی هند»(. 1746جعفرپور، جالل؛ طهماسبی، ساسان. ) -

 .61 – 99، صد 71شماره . 4. دورۀ ف لنامة مطالعات شبه قاره. بی جا: «دکن
. بی جا: 1، ج صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست(. 1784.)جعفریان، رسول -

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
 تهران: بی نام. .ال فويهروضۀ(. 1738حسینی، میرزابیگ حسن. ) -
. تهران: ايران در زمان شاه صفی و شاه عبا  دوم(. 1781خلدبرین، محمدیوسف. ) -

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 . تهران: کتابفروشی خیام. 9، ج حبيب السيربی تا(. ) .دینخواندمیر، غیاث ال -
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ترکرة هفت اقليم(. 1799رازی، امین احمد. ) -
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. تهران: گوی از آغاز تا مشروطهمشاهير زنان ايرانی و پارسی(. 1734محمدحسن )رجبی،  -
 سرو .

 تهران: اساطیری. .احسن التواريخ(. 1784.)بیگ حسن روملو، -
در دورۀ صفویه و افشاریه(. ترجمۀ ) هندتاريخ روابم ايران و (. 1731االسالم. )ریاض -

 محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری فرد. تهران: انتشارات سپهر.

 . تهران: ارمغان.تحفة سامی(. 1719سام میرزای صفوی. ) -

 رجمۀ تقی تفضّلی. تهران: زیبا.. به اهتمام و تسفرنامة سانسونسانسون. )بی تا(.  -

 (. ترجمۀ منوچهر امیری. تهران: خوارزمی.1794. )در ايران سفرنامه های ونيزيان -   
 . اقبال یغمایی. مشهد: تو .سفرنامة شاردن(. 1731شاردن، ) -
. تصحیح الديناليقين فی بيان عمده اصولمسالک(. 1741الدین محمد. )شمسا، شمس -

 علیرضا اصغری. تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا.طوبی کرمانی و 

 . تهران: فردو . 9، ج تاريخ ادبيات ايران(. 1749صفا، ذبیح اهلل.) -
 . اصفهان: فرهنگستان هنر.تفکر شيعه و شعر دورة صفويه(. 1789طغیانی، اسحا .) -
 .1ان. جلد . تهران: دانشگاه تهر1، ج اول عبا  شاه زندگانی (.1793فلسفی، نصراهلل. ) -

 . تهران: انتشارات علمی. زندگانی شاه عبا  اول(. 1798فلسفی، نصراهلل. ) -
. تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسين(. 1788فندرسکی، سیدابوطالب. ) -

 تهران: موزه.
 . تهران: علمی و فرهنگی. 8، جتاريخ الفی(. 1781خان؛ تتوی، احمد. )قزوینی، آصف -
جا: . عبا  نخجوانی و عبدالعلی کارنگ. بیسفرنامةکارری(. 1798، جملی. )کارری -

 فرانکلین.
 . تهران: امیرکبیر.بيمارستانها و مراکز درمانی در ايران(. 1749کاویانی پویا، حمید. ) -
 . ترجمۀ کیکاوو  جهانداری. تهران: خوارزمی.سفرنامة کمپفر(. 1767.)کمپفر، انگلبرت -
 . مشهد: آستان قد  رضوی.1، جکاروان هند(. 1764احمد. ) گلچین معانی، -
 . مشهد: آستان قد  رضوی. 1، ج کاروان هند(. 1764گلچین معانی، احمد. ) -
 . محسن جاویدان. تهران: بی نام.طب در دورة صفويه (.1786الگود، سیریل. ) -
 رهنگی.. تهران: مطالعات و تحقیقات فکبرنامه(. ا1731مبارك، ابوالفضل. ) -
.تهران: مؤلفین کتب چاپی فارسی و 9، ج يوسف بن محمد هرویتا(. مشار، خان بابا. )بی -

 عربی. 

 .7. تهران: نشر مهاجر. جلد تاريخ علم در ايران(. 1741معتمدی، اسفندیار. ) -
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ء الملوكاحيا(. 1799الدین محمد، حسن. )ملک غیاث -
 بی نام. تهران:. عباسی آرایعالم (.1797اسکندربیک. ) ،منشی -
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 . تهران: ارمغان.ترکرة ن رآبادی(. 1713نصرآبادی، میرزا محمد طاهر. ) -

 اجتماعی، سياسی، تحوالت تاريخ(. 1741. )عباسقلی فرد، عبدالحسین؛ غفاری نوایی، -
 .سمت: تهران. صفويه دوران در ايران فرهنگی و اقت ادی

با مقدمۀ عبدالحسین نوایی،  ال فا.روتة  (1764.)شیرازی، خواجه زین العابدین علی نویدی -
 تهران: نشر نی.

جا: مرکز تحقیقات . بیتاريخ روابم پزشکی ايران و پاکستان(. 1797واسطی، حکیم نیر. ) -
 فارسی ایران و پاکستان.

دوم. تهران: انتشارات بنیاد  . چاپالوقايعبدايع(. 1791الدین محمود واصفی. )واصفی، زین -
 فرهنگ ایران. 
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1. Introduction 

There is a close relationship between history and literature while 

epistemology is one of the motivations for such a relationship 

(Farahani Monfared, 1994, 24). The arts and literature as well as 

science and technologies are relied on the past events. Historical 

knowledge cannot be considered as a leisure activity, but it is an 

important obligation which is formed for general and particular 

apprehension (Stanford, 2007, 186). Epistemology is one of the three 

tenets for all sciences which create all process of knowledge and 

conceptualization along with ontology and methodology. Actually, 

epistemology deals with contexts of knowledge and the ways that 

human discover the world (Boril & Morgan, 2995, 9). According to 

Heidegger, the arts are manifestation, a different method which 

vitalize truth so each period correspond with the method that creates 

truth (Bolt, 1395:74) 

One the other hand, poetry as an abstract form of all arts is an 

ontological and historical manifestation. In these cases, a poet does 

not give historical and logical meaning to the phenomenon, though he 

is not separate from history and its related issues. According to 
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Heidegger, poets are the excellence of their era, since they decide to 

capture the related aspects by their words. They are more ubiquitous 

than other humans and more sensitive to the potential capacity of the 

language in the cases of revealing the human dimensions for him as 

well as attachment to the historical, social and natural reality (Gelen 

Gary, 1999, 90). 

 

2. Methodology 

Recognition of Hafiz’s historical knowledge can explain the effect 

of his historical and social conditions as well as the level and 

characteristics of historical knowledge in his poetry, since Hafiz grew 

in particular historical and geographical contexts. This research with 

its descriptive-analytic methods and utilization of Heidegger’s 

theoretical concepts tries to explain backgrounds, preconceptions, and 

the characteristics of his intuition and historical knowledge in his 

poems. 

  

3. Discussion 

Hafiz reflects our intuition and heritage in the history. History does 

is not considered as the books and the texts that were used for 

historiography; but, it is defined as the issues and problems which are 

passed in the history of a country. On the other hand, it must be said 

that the poet is a historic creature who grows in a particular time and 

place; so, he mentions the concepts and the elements of their national 

and historical identity in the poems. This kind of utilization has a 

close relationship with historical knowledge and intelligence as well 

as his attitude to this sphere and history of its territory. The knowledge 

and mentality of Hafiz in his poetry are based on the historical events 

and its related elements. 

  

4. Conclusion 

Any kind of understanding and recognition is basically 

chronological and historical. Realism, and Hafiz's backgrounds as well 

as historical and social and cultural context of his time and his past 

had an effective role in definition and formation of his historical 

viewpoint and knowledge in his poetry. In fact, factors like Hafiz 

growing up in a religious family, his reliance on the Quran as an 

inspiring source, along with study and thinking in historical texts like 

Shahnameh, and being surrounded by  historical, ancient ad cultural 
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geography of Fars and living in a turbulent period has brought special 

capacities in the presuppositions of his historical viewpoint.  

-Hafiz's historical view and knowledge in his poetry stems from 

various components like will and liberty, special attention to Jam-e 

Jam, making use of history as a means for creating content and 

serving as an example, trying to use historical and mythological 

elements, concepts and characters of Iran before and after Islam. 

Among these, prophets and religious figures besides historicak and 

mythological characters of Iran in pre-Islamic times had the highest 

frequency in his poems. 

- In Hafiz's poetry history and its relative concepts and elements 

have been used as a cognitive tool in the service of offering wisdom 

concepts and the transience of the materialistic world and power. 

 

Key Words: Hafiz Shirazi, Divan, History, Knowledge, Dasein. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 و علوم انسانیدانشکدۀ ادبیّات 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1748 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهم سال
 

  یرازيش حافظ یخيتار معرفت بر یليتحل
 1)نویسندۀ مسئول(دکتر محمد کشاورز بيضايی                                                                           

 2فرود کشاورز بيضايی                                                              

                                                  

چکيده

شناسانه و تاریخی ماست که هستی ۀحافظها ومنظرها، سرگهشت ۀم و عصار، تجسّدیوان حافظ
ای بینی ایرانی را، به گونهی جهانهای تاریخی، رسالت پویایترین دورهدر یکی از پرآشوب

های بینش تاریخی حافظ در ها و ویژگیداشتاست. در این میان، پیشانگیز ادا نمودهشگفت
است. این جستار با غامپ و قابل درنگی است که چندان به آن پرداخته نشده ۀلئاشعار ، مس

، «دازاین»یرامون وجود انسانیتحلیلی و استعانت ممکن از مباحث نظری هایدگر پ -روشی توصیفی
های ها و آبشخورهای بینش تاریخی وی و همچنین ویژگیبا تمرکز بر دیوان حافظ شیرازی، زمینه

طرح بینش  دهند کههای این تحقیق نشان میآن را در کانون توجه خود قرار داده است. دریافته
بودگی، واقعمندی و خودفهمی اوست. تاریخی حافظ در اشعار ، برانگیخته از دنیای تاریخی، تاریخ

گیری بینش تاریخی ها و امکانات خاصی را در شکل، ظرفیتهای تاریخی حافظفهمگی و پیشافکند
. موقعیت مهم زمانی و مکانی حافظ، در کنار آشنایی عمیق او با قرآن، وی فراهم نموده است

ام معرفت تاریخی وی در برخی از شاهنامه و متون تاریخی و فرهنگی گهشته، موجب شده تا نظ
 و تابزاری در خدمت حکمت و عبرت، مشیّ ۀآثار ، با مفاهیم و ویژگیهایی چون: تاریخ به مثاب

ای های اسطورهجم، اهتمام به کاربست عناصر، مفاهیم و شخصیتاختیارباوری، توجه ویژه به جام
ای سحرانگیز و گونهتلمیح و تمثیل، بهر قالب ایهام، و تاریخی ایران، اسالم و جهان، تعریف و د

 ی شود.ازلی در دیوانش متجلّ
 ، معرفت، دازاین.حافظ شیرازی، دیوان، تاریخ :کليدی هایهواژ

                                                           

 14/13/1748 :مقاله نهایی یر په تاریخ                 17/19/1743: مقاله دریافت تاریخ 
      mkeshavarz_59@yahoo.com           :مسئول هنویسندنشانی پست الکترونیک 

.رانيا ،زيتبر دانشگاه خيتار یدکترا .9
 ايران. ، زرايش آزاد دانشگاه یقيتطب اتيادب ارشد یکارشناس. 2
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 مهمقدّ .1
میان دو دانش یا فن تاریخ و ادبیات، در تاریخ ادب و فرهنگ این سرزمین، همواره 

های این نزدیکی و همراهی گیزهاست. یکی از انهمراهی و ارتباط نزدیکی وجود داشته
هنر و ادبیات و شاید تا حدودی  (.19: 1731منفرد: شناسانه است )فراهانیی معرفتانگیزه

دانش و تکنولوژی بر شناخت به گهشته استوار است. شناخت تاریخی امری فانتزی و زینتی 
ای مهم بلکه وظیفه ،ها و امور دشوار نیستن ذهن در زمان فراغت از مشغولیتیا برای تفنّ

ای از فهم، بلکه برای خود فهم است که انجام آن نه تنها برای حفظ گونه یا حالت ویژه
در هر علمی یکی  (epistemology)شناسیمعرفت (.186: 1789)استنفورد، نیاز استمورد 

شود که به همراه گانه آن علم محسوب میهای سهاز اشکال و انگاره
جریان دانش و  ۀهم ۀ( آفرینندmethodologyشناسی )(  و رو ontologyشناسی)هستی
های دانش و چگونگی شناسی به بسترها و زمینهسازی آن هستند. درواقع معرفتمفهوم

به زعم هایدگر، هنر  (.4: 1787پردازد)بوریل و مورگان، جهان می ۀدستیابی آدم به مکاشف
و  آیدآن به هستن درمیت در است که حقیقمتمایزی  ۀگاه است. شیوخاستگاه و تجلی ایذات

آید، مشخد وجودمیتفاوتی که در آن حقیقت بهی مای با شیوهشود. هر دورهتاریخی می
 (. 39: 1749شود )بولت، می
گاه بینشی هنرها، تجلی ۀهم ۀو فشرد از دیگر سوی، شعر به عنوان چکیده   
و  نگارانهساختن معنای تاریخعر مشخدچند رسالت شا؛ هرشناسانانه و تاریخی استهستی
همه شاعر به عنوان موجودی انسانی، فارغ از تاریخ و این، باها نیستپدیده ۀنگارانوقایع

 مسائل مربوط به آن نیست. از دیدگاه هایدگر:
ها و سرآمدان هر عصرند؛ چون درصددند ذات نمودها را با کلمات تسخیر شاعران اسوه 

ۀ زبان برای های بالقوبلکه به امکان ،ها حاضرترندها از اکثر انسانکنند. آنان نه تن
ت تاریخی، داشتن او به واقعیّقکردن بر تعلّعاد انسانی بر خود  و برای ت کیدکردن ابآشکار

 ( 41: 1733گری، )هایدگر، به نقل ازگلن .ترنداجتماعی و طبیعی نیز حسّا 
 لهئ. شرح و بيان مس9-9

ها و دار مسیر تاریخی ماست. منظور از تاریخ، کتابای بینش و میراثنمحافظ، آیینه
بلکه مسائل و دردهایی است که بر تاریخ این ملت گهشته است.  ،نگاری نیستمتون تاریخ

است و در زمان و مکان  مندتاریخاز دیگر سوی  باید اذعان نمود که شاعر موجودی 
تاریخی و ملی خود را خواسته یا ناخواسته کند و عناصر و مفاهیم هویت خاصی رشد می

گیری از مفاهیم و عناصر تاریخی در شعر در ارتباطی دهد. این بهرهدر اشعار  بروز می
و تاریخ  شاعر و نوع نگر  وی به این حوزه تنگاتگ با معرفت و شعور تاریخی

ر ، با مفاهیم، در این میان بخشی از معرفت و ذهنیّت حافظ در اشعا ا  قرار دارد.سرزمین
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که در برخی از طوریبه ؛رویدادهای تاریخی و عناصر مربوط به آن شکل گرفته است
توان نقبی از دل شاعر را، به این دسته از موضوعات و مفاهیم تاریخی مشاهده اشعار  می

 نمود.
 پژوهش ة. پيشين9-2

 ۀپژوهش حاضر شایان ذکر است این است که دربار ۀخصوص پیشینآنچه در
ی بروز آن در ها و نحوههای معرفت تاریخی حافظ و ویژگیفهمها و پیشسرچشمه

 ۀدربارآثار  تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ اما پیرامون این موضوع و 
 ،او تاکنون در البالی کتب ادبی و تاریخی و نیز مقاالت ۀو زمان ، تاریخحافظ نگریتاریخ

-، که در پیشبرد این جستار اهمیت قابل توجهی داشتهستمباحث فراوانی صورت گرفته ا

 مورد، در شناسیمکتب حافظ یا مقدمه بر حافظاند، از جمله: منوچهر مرتضوی در کتاب 
حافظ و » ۀای، منصور رستگار فسایی در مقالتوجه حافظ به عناصر و مضامین اسطوره

 نامهحافظن خرمشاهی در کتاب الدیفردوسی، بهاء ۀحافظ به شاهنام ۀعالق ۀدربار« فردوسی
 ۀدربار )ت ملی در معنی و صورت شعر حافظ( ی لب دریاگمشدهو تقی پورنامداریان در 

ای شعر حافظ به مباحث و نکات ارزشمندی اشاره های تاریخی و اسطورهمایهبرخی درون
 اند.نموده
برخی عناصر ، از «حافظ و فرهنگ ایرانی» ۀهمچنین عبدالرسول خیراندیش در مقال 

، و «تاریخ در آیینه غزل حافظ» ۀفرهنگی و تاریخی شعر حافظ،  بهروز ثروتیان در مقال
از « سیاسی قرن هشتم و ت ثیر آن در شعر حافظ -اوضاع تاریخی» ۀزرین واردی در مقال

و  وضعیت تاریخی و سیاسی عصر حافظ و ت ثیر آن بر شعر وی سخن به میان آورده
ای تحت ها نیز در مقالهاند. احمدرضا یلمهارزشمندی را ارائه نمودهها و مباحث تحلیل
هایی از این مقاله از ت ثیر ، در بخش«بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ»عنوان 

 است. حافظ از دنیای حماسی شاهنامه سخن به میان آورده
معرفت تاریخی حافظ های بینش و ها و سرچشمهفهمهمه این آثار، به پیشبا این 

اند های بروز و ظهور آن در شعر وی، چندان توجهی نکردهشیرازی و چگونگی و ویژگی
اتوجه به از این رو این جستار ب اند.و راه را برای پژوهشی مستقل و مبسوط هموار نموده

، در صدد پاسخگویی به این چگونگی معرفت تاریخی حافظ در آثار  موضوع و اهمیت
ها و آبشخورهای بینش و معرفت تاریخی داشتها، پیشزمینه .1: است رآمدهت بسؤاال

ها، چه مفاهیم و چه اهدافی در چگونه، با چه ویژگیموارد یادشده،  .1اند؟ حافظ چه بوده
  ؟اندآثار وی انعکا  یافته

ن که حافظ به عنواایم اشتهفو ، این فرضیه را به آزمون گه تگویی به سؤاالبرای پاسخ
های معرفت تاریخی خود را فهمها و پیشداشتوجودی انسانی و تاریخی )دازاین(، پیش



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

117 

های بینش تاریخی وی با فهماست. پیشت تاریخی و مکانی خود شکل دادهبر اسا  موقعیّ
انگیزی و توجه به کاربست عناصر و مفاهیم و مواردی چون: تقدیر و اختیارباوری، عبرت

قان مربوط به آن، تعریف و در قالب حکمت و ی و تاریخی و متعلّاهای اسطورهشخصیت
 مفاهیم عرفانی در آثار  انعکا  یافته است. 

 . ترورت، اهميت و روش پژوهش9-3
موجودی انسانی، در تاریخ و جغرافیای تاریخی  ۀمثابحافظ خود نیز بهنظر به اینکه 

ثیر شرایح تاریخی و اجتماعی تواند، ت خاصی رشد نموده، شناخت بینش تاریخی وی می
های معرفت تاریخی و در ها، میزان و ویژگیداشتعصر وی را در اشعار ، همچنین پیش

در اشعار  تبیین نماید. این جستار با روشی  ،از دانش تاریخ او راعین حال میزان شناخت 
ها، هتحلیلی و استعانت ممکن از مباحث نظری هایدگر، بررسی و تبیین زمین-توصیفی 

در دستور کار در اشعار ،  را های بینش و معرفت تاریخی حافظها و ویژگیفهمپیش
 است.خود قرار داده

 
 . بحث و بررسی2
 های اجتماعی و سياسی معرفت تاريخی حافظ شيرازیها و سرچشمه. زمينه2-9  

 ۀوی هر دوراز دیگر س (.39: 1749کند )بولت، هنر در خأل اجتماعی و تاریخی عمل نمی   
فهم  .(18: 1736ها و معانی متمایز خود را دارد)مولکی،تاریخی و هر گروه اجتماعی ارز 

ها و آبشخورهای بینش تاریخی حافظ شیرازی، پیوندی تنگاتنگ با اوضاع داشتها، پیشزمینه
های غالب گفتمانوی و همچنین زندگانی شخصی او دارد.  ۀو گهشت سیاسی و اجتماعی زمانه

معرفتی اندیشمندان و همچنین هنرمندان آن  ۀفرهنگی در هر عصر می تواند بینش و نگر
 ر سازد. دوره را مت ثّ

ای از مباحث نظری وی از پاره تواناندیشمندان و متفکرانی است که می ۀهایدگر از زمر
معرفت تاریخی حافظ شیرازی  بهره گرفت. رهیافت فلسفی هایدگر در کتاب  مورددر 
(  Dasein، در تحلیل ساختار وجودی انسان و فهم وجود و هستی، دازاین)«ی و زمانهست»

ای (. دازاین هستنده119: 1736کواری، ؛ مک37: 1746)هایدگر، یا موجودی انسانی است
هستی  ۀگردد، بلکه از آن رو که در حیطاست که صرف  در میان هستندگان دیگر واقع نمی

د، به لحا  هستومندی از هستندگان دیگر متمایز است. خود  همّ  این هستی را دار
ویژگی خاص این هستنده آن است که با هستی خود  و از طریق هستی خود ، این 

 ۀی هستی دازاین است. ممیزگردد. فهم هستی خود مشخصههستی بر او گشوده می
(. دازاین 81-87: 1746هستومندی دازاین در آن است که او هستی شناسانه است )هایدگر، 

( برای آن رقم facticity« )بودگیواقع»از آنجا که وجودی در عالم است، ویژگی 
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بودگی است. واقعیعنی دازاین در جهانی است که از قبل برای او رقم خورده؛ خوردمی
سازد؛ دازینی که در برابر جهانی که برای او ساخته شده محدودیت تاریخی دازین را می

آن فراتر رود دارای  شود و اگر بخواهد ازبدیل به فرد منتشر میشود، تتسلیم می
بودگی است، (. ویژگی دیگری که وابسته به واقع14: 1741نژاد، )بوذریمحدودیت است

است ( آدمی است. دزاین همواره در وضعیت و موقعیتی افکنده شدهthrowingافکندگی )
ات و فهم، موجودات را بر خود ( دازاین از طریق احساس911-913: 1746)هایدگر، 
ها های دازین را آشکار می کند و دازین خود را به سوی آنفهم امکان ،کندمنکشف می

ی هایدگر هرگونه (. در انگاره89: 1734؛کوروز، 871، 314: 1746افکند )هایدگر، می
بودن در هبودگی و افکند(  است، واقعfore structureساختار)فهم و معرفتی، مبنی بر پیش

های پیشین (. فهم871-876: 1746دهد )هایدگر، ح و زمان، فهم را به جهتی سو  میشرای
و گهشته ماحصل تاریخمندی انسان و یا دازاین است. دازاین به جهانی پرتاب شده که 
دارای سابقه و پیشینه است. فهم و بینش ما از هر چیزی مسبو  به ساختاری است که از قبل 

دیگر دازین دارای گهشته، تاریخ و شناسنامه است. انسان با عبارتیاست. بهیت شدهدر ما تثب
 (.149: 1733های تازه می رود )پالمر، ها و افقهای خاص، به سراغ فهماین ویژگی

است. ی خاصی افکنده شدهحافظ، دازاین و وجودی انسانی است که در عصر و زمانه    
نام، نسبت  مرفه و مههبی در ای خو شود: وی در خانوادهباط میگونه که از آثار وی استنآن

و در کودکی و آغاز نوجوانی تحت تعلیم مسایل و مطالب و  1شیراز چشم به جهان گشود
مراحل مختلف امور دینی قرار گرفت. حافظ با تکیه بر تال  و همت خود، در سن هفت یا نه 

فرخ، تن فنون و علوم قرآنی توجه نشان داد)همایونسالگی قرآن را از بر کرد و سپس به فراگرف
 (.17 -16: 1787کوب، ؛ زرین49-47: 1764

 ؛یده و محصول یک عصر برزخی و بینابینی در تاریخ ایران استیحافظ از حیث تاریخی، زا
برزخ مابین فروپاشی ایلخانان و استقرار تیمور در ایران. عصری که تبعات دهشتناك هجوم 

 ۀزمدت، با ورود مدعیان مختلف داخلی و خارجی، و منازعات خونین آنان، جامعمغول در درا
این قوم یغماگر، نظیر:  ۀبود. اعمال وحشیان پهیر ساختهایرانی را از ابعاد مادی و معنوی آسیب

ها و کشیدن کتابخانهآتشها، تخریب در شهرها و روستاها، بهانداختن از انسانجوی خون راه
الدین جوینی، ساالران باکفایت ایرانی چون: شمسگی، قلع و قمع وزرا و دیوانمراکز فرهن

اهلل همدانی، خواجه صدرالدین احمد خالد زنجانی و تحمیل خواجه رشیدالدین فضل
انگیزی چون: وحشت، فقر و فرسا، پیامدهای ناخوشایند و غمهای کمرشکن و طاقتمالیات

و فساد، ریا، جهل، تزویر، و در عین حال خستگی مفرط و بازار فحشا  ۀو توسع فاقه، اشاعه
 در برابر حوادث به دنبال داشت. را واکنشی آن بی ایرانی و ۀانگیز جامعترقّ
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منفی اجتماعی و فرهنگی آن  هایشاید کمتر کسی چون حافظ به تبعات  هجوم مغول و اثر
های های موج و گرداببیمهای تاریک، در اشعار  اشاره کرده باشد. عصر حافظ، عصر شب

: 1749های فتنه از سقف مقرنس )حافظ، (. عصر بار  باران88/ 1: 1749ل است )حافظ، یحا
/ 931؛ 41/ 9: 1749شکستگان و به جان آمدن دل از تنهایی )حافظ، عصر کشتی ،(141/ 737
است. اندوه  زدهایرانی رقم ۀقسمت، قبپ و اندوه را برای حافظ و جامع ۀعصری که قرع ،(791

های ها و فراز و نشیبحافظ، شخصی، رمانتیک و انتزاعی نیست. این اندوه کش و قو 
 آورد:ی حافظ، آن را فرا یاد میانگیز تاریخی است که حافظهرقت

 دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد  دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

 (.131/ 191: 1749)حافظ،                                                                                                                 
بودگی حافظ در بستری از شرایح تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی، بینش و واقع   

است. شرایح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حافظ و زدهمعرفت خاصی برای وی رقم
موقعیت تاریخی و جغرافیایی زادگاهش شیراز و به طور کلی فار ، ظهور و بروز همچنین 

است. الزم به ذکر نمودهپهیر های تاریخی را در شعر  ممکن و امکانعناصر، مفاهیم و رویداد
ی تمدن ایران باستان و وجود است که موقعیت تاریخی و جغرافیایی فار  به عنوان گهواره

شکوه ایران گهشته برای هر  ۀکنندراکز مهم تاریخی در آن، همواره تداعیابنیه، عمارات و م
 است.ای بودهببینده
آل اینجو، دوران میانسالی با  ۀایلخانان، دوران جوانی با سلسل ۀدوران کودکی حافظ با سلسل 
ی اینها موقعیت خاصی را برا ۀآل مظفر و دوران کهولت با هجوم تیمور مقارن بوده و هم ۀسلسل

 ۀها جز دوران کوتاه سلسلاست. در تمامی این دورهعنوان وجودی انسانی فراهم نمودهحافظ، به
است. آل ایرانی حاکم بوده ۀانگیز و پریشانی بر جامعتشرایح رقّ -هم در فار آن-آل اینجو

 (ه376)خانالدین محمود شاه اینجو توانستند پس از مرگ ابوسعید بهادراینجو به رهبری شرف
الدین مظفری ای مستقل در فار  توفیق یابند. امیر مبارزآخرین ایلخان مغول به ت سیس سلسله

( 916: 1731؛ باسورث، 71: 1769نیز که نسبش به اعراب مهاجر در خراسان می رسید )کتبی، 
و پس از فروپاشی دولت ایلخانی پای در میدان قدرت نهاده بود، دیری نپایید که به صورت 

ی که میان این دو دارسیاسی و نظامی دامنه ۀرسخت آل اینجو درآمد. در منازعرقیب س
-وجودگرفت، جدال فرهنگی پر سروصدایی حول دو مفهوم فارسی و عربی نیز میان آنان بهدر

توان مشاهده آمد که انعکا  آن را در دیوان حافظ که با شیخ ابواسحا  همراهی داشت می
 (. 183: 1738نمود )خیراندیش، 

عی و خواهان سرسخت برپایی ب، مستبد و مدّالدین مظفری که دینداری متعصّامیر مبارز
سمرقندی، ؛ عبدالرزا 184/ 7: 1781؛ خواندمیر، 166/ 1: 1781شریعت بود )حافظ ابرو، 

قدرت، سرانجام جانب  ۀ(،  پس از تکاپوهای چندی در عرص69: 1769؛ کتبی، 147/ 1: 1787
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آخرین خلیفه عباسی، به نام  ،ر را گرفت و با یکی از بازماندگان مستعصمخالفت عباسیان مص
؛ کتبی، 144 -711/ 1: 1787ابوبکر بیعت نمود و به نام وی سکه زد )عبدالرزا  سمرقندی، 

های نظری آن به دوران قبل از چند در جنبهی کوشید شرایح سیاسی ایران را هر(. و63: 1769
در برابر شیخ ابواسحا   ،(183: 1738ان بازگرداند) خیراندیش، مغول و انقراض خالفت عباسی

ای اینجو مدعی احیای حکومت کیانیان و ساسانیان شد و افزون بر شرایح مساعد فرهنگی ویژه
 که در قلمرو خود فار  ایجاد کرد به احداث قصری نظیر ایوان کسری در شیراز اقدام نمود.

پادشاهان ساسانی  مانندحکومتی، درباری ه ۀپایساختن  استواراز  پستا  بر آن بودشاه شیخ 
چند اقدامات شیخ ابواسحا  اینجو در احیای فرهنگ . هر(166/ 1: 1798بطوطه، )ابن سازدپابر

ه. ،  399الدین مظفری در سال و تمدن عصر ساسانی با شکست و قتل وی توسح امیر مبارز
اما ت ثیرات فرهنگی و معنوی آن  ،(39-39: 1769؛ کتبی، 141/ 7: 1781عقیم ماند )خواندمیر، 

ت ثیر قابل توجهی در آن روزگار  بر جای گهاشت؛ چنانچه حافظ نیز در شعری به درخشیدن 
 خو ؛ اما مستعجل این دولت اشاره نموده است:  

 خو  درخشید ولی دولت مستعجل بود  راستی    خاتم     فیروزۀ       بواسحاقی

 (144/ 113: 1749)حافظ،                                                                                                                        
بنابراین در عصر حافظ زمینه برای بروز و ظهور رویدادها، مفاهیم و عناصر تاریخی در شعر 

مفاهیم داشته، آن را در شعر خود انعکا   است و با بینش عمیقی که پیرامون اینوی فراهم بوده
گونه استباط نمود که حافظ به عنوان دازاین و وجودی انسانی، توان اینمی ؛ بنابرایناستداده

توان به است. از دیگر سوی دازاین را نمیتاریخ، موقعیت و امکانات خاص خود را داشته
ای مثال با فردوسی، نیما یوشیج و دیگران لها ماهیت حافظ بر ؛ماهیتی ایستا و ثابت تعریف نمود

اند. حافظ ها ایجاد نمودهبلکه منبعث و برانگیخته از طرحی انتخابی است که آن ،یکی نیست
بنابراین  ؛بودن او با دیگران متفاوت استخود را دارد، دنیا و در عالم ۀچون ساختار وجودی ویژ

 مندی و خودفهمی اوست.یخی، تاریخطرح بینش تاریخی حافظ، برانگیخته از دنیای تار
حافظ به متون  ۀتوان در مطالعه و عالقهای بینش تاریخی حافظ را میفهموجه دیگر پیش

های کهن و حافظ به داستان قرآن و شاهنامه جستجو نمود. عالقۀتاریخی و مههبی، از جمله 
است. حافظ اشتههای بینش تاریخی وی دداشتتوجهی در پیشفردوسی سهم قابل ۀشاهنام
دار وی به فردوسی و کتاب او و منش و است و این اعتقاد دامنهفردوسی را بارها خوانده ۀشاهنام

های داستانی شاهنامه، سبب می شود که شعر حافظ سرشار از مفاهیم و رفتار و شخصیت
 (. 48: 1738مضامین باستانی، اساطیری و تاریخی ایران باشد )رستگار فسایی، 

برد و آنچنان با مضامین و قهرمانان شاهنامه را بارها و بارها در اشعار خود نام میحافظ 
کوچک در دیوان خود جای  ۀتوان گفت یک شاهنامآشناست که می شاهنامۀ فردوسیمفاهیم 

(. از دیگر سوی ت ثیر عمیق قرآن بر صورت )ساختار( و محتوای 139: 1741ها، داده است )یلمه
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(. 64: 1789شاهی، پژوهان است )خرمقان و حافظمحقّ ۀم و مورد ت یید همسلّشعر حافظ امری م
حافظ، خود حافظ قرآن بوده و بارها از قرآن به  ن این موضوع مهم باید گفت که اوالیدر تبیی

دم این م نو  و هماست و نشان داده که همواره بخش یاد کردهعنوان یک منبع فیاض و الهام
(. 174: 1786است )طغیانی،قرآن به طور وسیع و عمیق برا او اشراف داشته کتاب آسمانی بوده و

 است:نیز در ابیاتی به این موضوع اشاره نمودهاو 
     

 قرررآن زبررر بخرروانی بررا چهررارده  روایررت      سان حافظرسد به فریاد گرخود بهعشقت
 ج

 (191/ 49: 1749)حافظ،                                                                                                                                
 بررررره   قرآنررررری   کررررره    انررررردر  سرررررینه داری  ندیدم   خوشتر     از    شعر   تو   حافظ

 

 (191/ 49: 1749)حافظ،                                                                                                                                  
 ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

 

 لطرررایف    حکمررری   برررا   کتررراب قرآنررری  
 

 (34: 1749)حافظ،                                                                                                                                        
ای از ر از قصد و روایات قرآنی بخش عمدهی و ت ثّشده تا وی با ت سّله باعثئاین مس  

ق در متون بنابراین مطالعه و تعمّ ؛در اشعار  منعکس نماید ،بینش تاریخی خود را شکل داده
م نو  و حافظ  فردوسی و همچنین متون مههبی، چون: قرآن کریم و ۀتاریخی، نظیر: شاهنام

های بینش تاریخی وی ت ثیر داشتدر پیش ،بخش آسمانیعنوان یک منبع الهامبه  آن بودن
-ل و تعمق در این دسته از آثار باعث شد تا وی پیشکه ت مّایگونهبه؛ بسزایی داشته است

ی های نظام معرفتی و بینشی خود را شکل دهد و آن را در تدوین و خلق آثار ، متجلّفهم
 نماید.
 تاريخی حافظ شيرازی  های معرفت. ويژگی2-2

ت مل و تعمق در موارد یاد شده و همچنین اشعار حافظ شیرازی، بیانگر آن است که وی 
ت خاصی برای علم و دانش تاریخ قائل بوده و از عناصر، مفاهیم و موضوعات مرتبح به آن اهمیّ

های بینش و معرفت تاریخی حافظ، ژگیکلی ویطوراست. بهدر برخی آثار  بهره گرفته
 برآیند مفاهیم و عناصر ذیل می باشد:

 توجه ويژه به جام جم 2-2-9

عنوان یکی از پادشاهان در اساطیر ایرانی و هندی مشهور است. جمشید یا جم، به
و وی را اولین  روایات اساطیری دوران پادشاهی وی را دوران شکوه و عظمت یاد نموده

اند ها دانستهها و پلها، ساختمانسالح ۀآهن و زر و سیم، سازند ۀکنندخراجبانی و است
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جم باید گفت که جمشید و کیخسرو مشهورترین  جام مورددر  (.991 -991: 1764)صفا، 
جام ویژه در ادبیات و روایات ایرانی هستند. کیخسرو در داستان بیژن و  ۀهای دارندچهره

)فردوسی، بخشدآن بیژن را از بن چاه نجات می ۀه به وسیلمنیژه جامی جهانبین دارد ک
یکی از وجوه بینش و معرفت تاریخی حافظ شیرازی توجه وی به   .(661 -661/ 1: 1747
نما، جهان جهان بین، جام جام است که در شعر وی به اشکال گوناگون:« جام جم»مفهوم 

شدگی حافظ رسد پرتابنظرمیاست. بهنما و جام عالم بین، آمدهجام کیخسرو، جام گیتی
های بزرگ و فراوان باستانی نظیر: در جغرافیای تاریخی و باستانی فار  و وجود ابنیه

، به احیای ویژه سلطان ابواسحا به، اینجوجمشید در این جغرافیا، در کنار توجه آلتخت
ای این دسته مفاهیم مساعد بر ۀمواریث فکری و فرهنگی حکومت کیانیان و ساسانیان، زمین

جام به اشکال مختلف و  ۀاست. در دیوان حافظ واژرا در اشعار حافظ فراهم نموده
است. در این میان مفهوم بار در اشعار وی آورده شده 138ای نمادی نزدیک به گونهبه
ده توان این عقیقاطع می . به ضر داردبار در شعر وی، بسامد باالیی  71با تکرار « جمجام»

انگیزی به زیبایی و دل« جمجام»یک از شعرای عارف ایران، را اظهار کرد که در آثار هیچ
خورد. حافظ بهتر از هر کسی نمیچشمرفته بهکاردر دیوان شاعر شیراز بهعی که و تنوّ

 استتر از هر کسی آن را استعمال کردهجم را دریافته و زیباتر و عالیمفهوم جام
 (. 183 :1769)مرتضوی، 
با این تفاوت که آن را گاهی از  ،طلبد معرفت استجم میحال آنچه حافظ از جامدرهر

نات هست از ئجوید که با ذو  بیخودی حجابی را که بین انسان و کالحا  محتوای جام می
گون آن تمام کند  که صفای آینهدارد و گاه از لحا  شکل جام طلب میمیمیان بر

بخشد و برای عارف آنچه را که معرفت واقعی است جلوه می ،که هست گونهنات را آنئکا
 (. 49: 1787کوب، بخشد )زرینق میتحقّ

دل .جام می ب .است: الفدر دیوان حافظ به دو معنا به کارگرفته شده« جمجام »البته
؛ (969: 1769نما و رازگشای عارف است )خرمشاهی، جم کنایه از دل غیبعارف. جام 

اختالط  ،با جام می ،بین اسرارنماجام جهان»توان چنین استنباط نمود که دیگر، میارتیعببه
بیند و حقایق و اقتران تام دارد و عارف بزرگوار در جام میِ صافی، راز دهر را معاینه می

(. این امر 184:  1799)مرتضوی، «کندقدح  مشاهده می ۀاولین و آخرین را در آین
های سیر و حافظ است که برای تعمیق و جاودانگی اندیشه ۀمندی رندانبرخواسته از توان

رود تا هم معرفت و وقوف خود را به سلوك، به سراغ مضامین فکری تاریخ باستان می
نجات بخشد و  ها و مفاهیم ملی را از مهجوریآیین گهشتگان بنمایاند و هم این واژه

ید و در تاریخ ادب ماندگار استانی بیاراهای عرفانی نیز به آیین بحال اندیشهعیندر
له بیانگر آن است که قبل از ئ(. بنابراین این مس91: 1784)منصوریان سرخگریه، نماید
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ای داشته و شناخت شناخت و معرفت تاریخی و اسطوره« جام جم»هرچیز حافظ نسبت به 
ای را از آن در زهخود از این مفهوم را در اشعار  با مباحث عرفانی درآمیخته و معانی تا

توان جمله ابیاتی که حافظ در آن به این مفهوم نظر داشته، می؛ ازاستاشعار  ارائه نموده
 به موارد ذیل اشاره نمود:

 کررردسررالها دل طلررب جررام جررم از مررا مرری    
 

 کرررردآنچررره خرررود داشرررت زبیگانررره تمنّرررا  مررری    
 

 (169/ 197: 1749)حافظ،                                                                                                                               

 جم از کان جهانی دگر استگوهر جام
 

 داریمررری  گطططرانکطططوزهترررو تمنرررا   زگرررل     
 

 (776/ 991: 1749)حافظ،                                                                                                                                            

 جم  دارد نمای  است و جامدلی که غیب
   

 ز خررراتمی کررره از او گرررم شرررود چررره غرررم دارد    
 

 (.191/ 114: 1749)حافظ،                                                                                                                

 
 و اختيارباوری  ت. مشي2-2-2ّ

ترین و دیگر مشیت و اختیارباوری، یکی از مهمعبارتیموضوع جبر و اختیار یا به
های کالمی است. غیالن دمشقی و معبد شده در تاریخ اندیشهترین مباحث مطرحقدیمی

 اختیار ۀبار مبحث و اندیشنخستیندوم هجری قمری  ۀاول و اوایل سد ۀجهنی در اواخر سد
ل و رفتار خود راهی از پیش . آنان بر این باور بودند که انسان در اعماکردندمطرح  را

دارد. معتزله نیز بر این باور خود قدم بر می ۀپیماید و به انتخاب و ارادشده نمیتعیین
 ،مقابل این جریان(. در 114: 1746؛ رازنهان و شیردل، 113 -114: 1739بودند)بدوی، 

دار آن جهم بن صفوان بود. وی بر این باور بود که انسان در مجبره قرار داشت که پرچم
(. 63 -69: 1787افعال خود فاعل حقیقی نیست و فاعل حقیقی خداوند است )صابری، 

های فکری و فرهنگی ایرانیان است که برخی لفهؤحال تقدیرگرایی یکی از مهمترین مدرهر
( و برخی دیگر 3: 1731آبادی، اسالم )دولت های زروانی و قبل ازرا در اندیشه آنۀ ریش

 اند. ( دانسته94، 99: 1734های کالم اسالمی )مطهری،در اندیشه
ها و مفاهیمی نظیر: تقدیر، سرنوشت، قضا و قدر، قسمت، بخت، طالع، وجود اصطالح

بیانگر اهمیت و توجه فراوان آن در نزد  اقبال و ...، در تاریخ و ادبیات منثور و منظوم ما،
. افزونی این مفاهیم و موارد در شعر استزبانان کلی فارسیطورخان و بهشاعران، مورّ

کند که آشوب های شاعران قرون چهارم تا هشتم هجری قمری این احتمال را تقویت می
از جمله  هرا  و ی   مردم، ۀها  و دیگر حوادث تلخ تاریخی که مایداخلی و جنگ



 171 یرازیش حافظ یخیتار معرفت بر یلیتحل/ 

این باور را در متون تاریخی و ادبی تشدید  ۀر و اشاعتصوّو  خان و شاعران نیز بودهمورّ
 (. 111: 1789اند )هدایتی، کرده

ماند؛ اما از چیرگی جبر و تقدیر حافظ شیرازی در اشعار  اگرچه از اختیار غافل نمی
ین تقدیرباوری و اختیار باوری بنابرا ؛(67: 1784خلیلی، نیز سخن به میان می آورد )باقری

 را بینش است که ابزار سنجش کنش انسانی فۀی حافظ شیرازی در مؤلّیکی دیگر از انگاره
آورد. از دیدگاه وی، جریان تاریخ و متعاقب آن، تغییرات اجتماعی میدر تاریخ فراهم

چند حافظ تیار و کنش اعمال انسانی است؛ هرخداوند و همچنین اخ ۀحاصل و پیامد اراد
گهارد. در اینجا تنها به این موضوع را به شکلی کلی و غیرایضاحی با مخاطب در میان می

 شود:بیان مواردی چند بسنده می
 فلک به  مردم   نادان دهد زمام  مراد

  ج
 همرین گناهرت برس    تو اهرل فضرل و کمرالی    

 

 (171/ 164: 1749)حافظ،                                                                                                   

 سهو و  خطای بنده  گر  اعتبار نیست
 

 معنرریّ عفررو و رحمرررت پروردگررار چیسرررت    
 ج

 (119/ 69: 1749)حافظ،                                                                                                         

 

 بیررا تررا گررل برافشررانیم و مرری در سرراغر انرردازیم    
 

 نررو درانرردازیمبشررکافیم و طرحرری فلررک را سررقف  
 

 (741/ 739: 1749)حافظ،                                                                                                                            

 ده کرره بررا حکررم ازل ترردبیر نیسررت   سرراقیا مرری 
  ج 

 انررردقابرررل  تغییرررر نبرررود   آنچررره تعیرررین کررررده 
 

 (786: 1749)حافظ،                                                                                                                                    

 نتررروان کرررردبررره آب زمرررزم و کررروثر سرررفید  
  

 گلررریم بخرررت کسررری   را کررره بافتنرررد سررریاه 
 

 (741/911: 1749)حافظ،                                                                                                                                

 دسررت از طلررب نرردارم تررا کررام مررن   برآیررد    
       

 ان یررا جرران زتررن برآیررد  یررا تررن رسررد برره جانرر   
 

 (141/ 177: 1749)حافظ،                                                                                                                           
 ای در خدمت اخالقعبرت و وسيله ةمثاب.تاريخ به2-2-3

گونی، نظیر: تفسیرکردن، است که به معانی گونا« رعَبَ»ی عبرت بر وزن فِعلَه از ریشه ۀواژ
 است. وجه غالب این معانی انتقال از حالی به حال دیگر است )راغبکردن و ... آمدهعبور
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شود؛ چراکه این دو را به می(. در عبرت و اعتبار نیز همین معنا دیده711: 1781اصفهانی، 
( و انسان از پند و اندرز، از 18/ 4 : 1918 منظور،)ابناندمعنای پند و اندرز گرفتن آورده

واقع درشود. نقل یک سخن یا حریان و رویداد تاریخی به معنای ماورای آن رهنمون می
آید و به معرفت میظاهری پیش های عینی وامور و پدیده موردعبرت حالتی است که در 
 شود. باطنی و درونی منجر می

های توان ظهور و سقوط حاکمان، جوامع و تمدنای است که در آن میتاریخ آیینه 
ر در اخبار و روایات آن در  عبرت آموخت )جعفری، گوناگون را مشاهده نمود و با تفکّ

 انگیزی تاریخ و جریان زمان و در ت کید و ابرام حافظ بر عبرت (.19: 1747
ن شاخه از علوم است. های دانستن ایترین فایدهگرفتن از آن، به عنوان یکی از عمدهاخالقی

شد روز به یک نفر واگهار میقرن هشتم هجری قمری که حکومت هرچند در مقطع زمانی
های پایید، حکومتاما خود نیز دیر نمی ،کردو پسر برای کسب قدرت به پدر خیانت می

 و در ادامه گردیدندمیشدند و سپس مضمحل میهای محلی تبدیل بزرگ به حکومت
آنچه بیش از  ،(168: 1781)واردی، دادار رخ همه حوادث فجیع و ناگوآنتیمور و  ۀحمل

داد، شد و بینش و معرفت تاریخی وی را شکل میهمه به ذهن شاعر متبادر می
ترین هدف ها و ناپایداری دنیا بود. امری که یکی از عمدهبودن حکومتمستعجل
فظ مت ثر از این شرایح تاریخی و با ت ثیر رود. حامیشمارنگاری در تاریخ ایران نیز بهتاریخ

است و هدف از ذکر  2های اسالمی که برای هر امتی اجلی قایلاز قرآن و آموزه
در خالل برخی از اشعار  یا با اشاره به  7انگیزی می داندسرگهشت پیشینیان را عبرت

ه دولت ها و عناصر تاریخی و اساطیری، و یا به شکلی کلی یادآور می شود کشخصیت
 ثبات، فانی و مستعجل است:دنیا، بی

 زانقرالب    زمانرره    عجرب   مرردار  کره   چرررخ   

 قدح بره شررط  ادب گیرر    زان   کره تررکیبش     

 کراوو  و کری کجرا رفتنرد    است که   که آگه
 

 از   ایررررن   فسررررانه  هررررزاران   هررررزار     دارد    یرررراد    

 ز کاسرررۀ   سرررر  جمشرررید و بهمرررن  اسرررت   و قبررراد     

 ؟جررم بررر برراد رفررت تخررتاسررت کرره چررون فواقرر کرره
 

 (197/ 111: 1749)حافظ،                                                                                                                     

 جمشید   جز   حکایت جام   از جهان نبرد
 

 زنهرررار دل   مبنرررد   در   اسرررباب    دنیررروی   
 

 (761/ 986: 1749)حافظ،                                                                                                                                            

 دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن
 

 از فررریپ جرررام و قصرررۀ جمشرررید کامکرررار   
 

 (118/ 196: 1749حافظ، )                                                                                                                                          

 و یا به شکلی کلی:
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 الجمله  اعتماد    نکن بر ثبرات  دهرر  فی
 

 کننرردایسررت کرره تغییررر مرری   کرراین کارخانرره  
 

 (149/ 111: 1749)حافظ،                                                                                                          
 اعتمادی    نیست    بر   کار     جهران 

 

 بلکررره   برررر  گرررردون  گرررردان   نیرررز   هرررم   
 

 (189/ 767: 1749)حافظ،                                                                                                              
 های تاريخی گرشتهاستعمال عناصر و شخ يت 2-2-4

هرای  گروهری از خرالق   با  از منظر گرینبلت، یک اثر هنری محصول گفتگوی یک خالق
ای و تراریخی،  ای پیچیرده از قراردادهرای مشرترك، مواریرث اسرطوره     دیگر، کره مجموعره  

بنرابراین هنرمنرد از    ؛((Malpas, 2006: 61-62باشرد  های جامعه اسرت، مری  ها و عرفرسم
 هرای تراریخی، اجتمراعی و فرهنگری خرود بررای تولیرد اثرر بهرره         منظرها، واژگان و آمروزه 

های تاریخ ملی و اسالمی، که از جوید. یادکرد خاندان و پادشاهان، پهلوانان و شخصیتمی
های مختلف یکردهای مهم شاعران و نویسندگان دورههای مرسوم و همچنین از رودستمایه

 است.  ای برخوردار شدهبوده، در شعر حافظ نیز از اقبال و توجه ویژه
کرارگیری  حافظ، بخشی دیگرر از ذهنیرت و معرفرت تراریخی خرود را برا اسرتعانت و بره        

خ هرای تراری  های اساطیری و تراریخی، از میران حروزه   مصالح، عناصر، رویدادها و شخصیت
اساطیری ایران، تاریخ ایران قبل و بعد از اسالم، تراریخ اسرالم، تراریخ انبیرا، عرفرا و اولیرای       

قالب تلویح، ایهام و ... متجلی نموده و برا مخاطرب   الهی و در برخی موارد تاریخ جهان، در 
 گهارد.در میان می

انرد و در  داشرته های مههبی بیشترین بسامد را در شعر حرافظ  پیامبران، فقها و شخصیت   
(. توجه و اهتمرام وافرر وی بره ایرن دسرته،      1بار، جدول شماره 116)انداول قرار گرفته ۀمرتب

نمایرد. در ایرن میران حضررت آدم،  نروح،      نگر  مههبی وی را بالفاصله به ذهن متبادر می
جمله پیامبران ، خضر، شعیب، صهیب رومی، شافعی و...  ازحضرت موسی و عیسی، سلیمان

انرد. هردف و   های الهی و مههبی هستند که توجه حافظ را به خود جلرب نمروده  صیتو شخ
 های اخالقی و مضمونی است. نیت حافظ از اشاره به آنان، بهره

ای و تاریخی قبل از اسالم و عناصر مربوط به آن، در شعر های اسطورهها و نامشخصیت 
(. 1ۀ برار؛ جردول شرمار    119انرد ) گرفتره  ی دوم قررار و در مرتبره   حافظ بسامد باالیی داشته
هرای  نظیر خود، اسرطوره ای، با هنرمندی بیکامل بر منابع اسطوره حافظ با اشراف و آگاهی

نامره و سرایر   نهایت ایجاز در غزلیات، سراقی می را به صورت بسیار فشرده و درایرانی و اسال
گ را ترررا  داده و بررا اسررت. او بررا هنرمنرردی، تمررام جررواهرات رنگارنرراشررعار خررود آورده

: 1786سرپهر،  )همایوناسرت توانمندی تمام، در غالب یک بیت یا حتی یک مصرع گنجانده
97 .) 
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ها و القاب  اساطیری  و همچنین تاریخی ایران باستان  که در شعر حرافظ بره   از شخصیت
، «رامبهر »، «افراسریاب »، «جمشرید »ها و القابی چرون:  توان به شخصیتاست میآن اشاره رفته

، «ترور »، «سریاو  »، «کراوو  »، «فریدون»، «خسرو»، «سیامک»، «پشنگ»، «تهمتن»، «پرویز»
بررای مثرال    ؛یراد نمرود  « مرانی »و « رسرتم »، «قبراد »، «کسری»، «زردتشت»، «کیخسرو»، «سلم»

جمشید یازده بار، کیخسرو هفت بار، کاوو  چهار بار، پرویز سه بار، افراسریاب و فریردون   
ر، در دیرروان وی آمرده اسررت. در ایرن میرران جمشرید بسررامد براالیی در میرران     برا  و رسرتم دو 
است. هدف غایی حافظ از اشاره به این دسته های اساطیری به خود اختصاص دادهشخصیت

باشرد. در اینجرا بره ذکرر     ی آنان مری ه مضمون عرفانی و اخالقی به واسطهئها ارااز شخصیت
 شود:      چند نمونه بسنده می

 گفت جمشید با تاج و گنج چو خو 
 

 کرررره  یررررک  جررررو   نیرررررزد   سرررررای  سررررپنج   
 

 (.733: 1749)حافظ،                                                                                                                    
ی حرافظ  حال زمانهینهای تاریخی ایران بعد از اسالم و در عها، وزیران و نامشخصیت   

 ۀانرد و در مرتبر  ای مستقیم و غیرمستقیم، بسامد قابرل تروجهی داشرته   گونهنیز در شعر وی، به
تروان بره کسرانی    هرا مری  این شخصریت  ۀجمل(. از1بار؛ جدول شماره  61اند)سوم قرار گرفته

ع شرجا (، شراه 791 :(، چنگیز )همران 119، 111: 1749چون: سلطان محمود غزنوی )حافظ، 
، 111، و...(، شاه یحیری ) 163، 19(، شاه منصور )789، 174، 199، 197، 178، 38، 36، 37)

(، و تیمرور لنرگ   168، 198، 111(، ایاز )787، 137، 38، 67الدین محمد )(، قوام716، 711
هرا، حرافظ بره تراریخ     (، اشاره نمود. در کنار ایرن شخصریت  771، 166به شکلی غیر مستقیم)
ای غیر، چون اسکندر مقدونی، افالطرون و همچنرین عناصرر مربروط بره      هجهان و شخصیت

 است.که عنوان و لقب امپراتوران روم شرقی بوده، توجه نشان داده« قیصر»آن، نظیر 
های عشا  تاریخی اعم از ایرانی و عرب، نظیر: حافظ، در نگر  به تاریخ به شخصیت   

اسررت. ایررن دسررته از ، توجرره نشرران دادهخسررو و شرریرین، شرریرین و فرهرراد ، لیلرری و مجنرون  
برار؛   94اند )ها از حیث بسامد و استعمال در شعر حافظ، در رتبه چهارم قرار گرفتهشخصیت

ه مضامین و پیرام اخالقری و   ئها نیز ارا( هدف حافظ از اشاره به این شخصیت1 ۀجدول شمار
 به شیرین و فرهاد:برای مثال اشاره  است؛وفایی جهان خاکی ثبانی و بیهمچنین بی

 فرهررادکش فریرراد بنیرراد از ایررن برری پیراسررت وجهرران
 

 نیررنگش ملرول از جران شریرینم    که کرد افسون و 
 

 (181/ 796: 1749)حافظ،                                                                                                                          
 از حشررمت پرویررز دگررر قصرره  مخرروان    حررافظ 

 

 کش خسرو شیرین مرن اسرت  که لبش جرعه 
 

 (113/ 91: 1749)حافظ،                                                                                                          



 179 یرازیش حافظ یخیتار معرفت بر یلیتحل/ 

د بسطامی، حاتم حافظ درشعر  به صوفیان، عرفا، نظیر: حسین بن منصور حالج، بایزی   
ها با بسامد حداقلی در شعرحافظ، در است. این دسته از شخصیتدادهطیّ نیز توجه نشان

ها، ل و هنر خود را به بازآفرینی شخصیتکلی حافظ، تخیّطوراند. بهگرفتهۀ آخر قراررتب
 نظیری، این عناصر را دربلکه با هنرمندی بی ،داردمفاهیم و عناصر تاریخی مصروف نمی

ها و صور خیالی خود قرار داده و در قالب تلمیح و تشبیه و تمثیل در آفرینیخدمت مضمون
 است.  ی نمودهاشعار  متجلّ

 های تاريخی در ديوان حافظ شيرازی: بسامد شخ يت9ی جدول شماره

 تکرار و بسامد ها و عناصر مربوط به تاريخ ايران، اسالم و جهان ها، نامشخ يت

هرای تراریخی قبرل از    ای، وزیران و شخصریت ن و پهلوانان اسطوره. پادشاها1
 اسالم

119 

 61 های تاریخی بعد از اسالم. پادشاهان، وزیران و شخصیت1

 11 ها و عناصر مربوط تاریخ جهان. پادشاهان، وزیران و شخصیت7

 94 های عشا ها و نام. شخصیت9

 116 . پیامبران و متعلّقان آنان9

 9  ن، عرفا. صوفیا6

 
  گيری. نتيجه3
حافظ، ماحصل  ۀافکند طرح مند و تاریخی است و، زمانهرگونه فهم و معرفتی اصوالی - 

ها و داشتبودگی، پیشواقعحال خودفهمی اوست. مندی و در عیندنیای تاریخی، زمان
او، در ی های حافظ و همچنین بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی زمانه و گهشتهفهمپیش

. گیری بینش و معرفت تاریخی وی در اشعار ، ت ثیر بسزایی داشته استتعریف و شکل
ای بنام و مههبی، از برداشتن قرآن و واقع عوامل و عناصری نظیر: تعلق حافظ به خانوادهدر

ق در متون بخش، مطالعه و تعمّاض و الهامم نو  بودن با این کتاب آسمانی به عنوان منبعی فیّ
بودن در جغرافیای تاریخی، باستانی و فرهنگی فار ، چون شاهنامه، در کنار محاط اییخیتار

ای را در های ویژهها و ظرفیتهمچنین زیستن در عصری برزخی، بینابینی و آشفته، امکان
 های بینش تاریخی وی ایجاد نموده است. فهمگیری پیششکل
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ها، مفاهیم و عناصر چندی، چون:  فهآیند مؤلّبینش  و معرفت تاریخی حافظ در اشعار  بر -
ی ابزاری در خدمت مثابهگیری از تاریخ بهجم، بهرهه ویژه به جامگرایی، توجّمشیت و اختیار

های اهتمام به کاربست عناصر، مفاهیم و شخصیتانگیزی، آفرینی و عبرتمضمون
. در این میان است م و جهان،تاریخ اسال ای و تاریخی ایران قبل و بعد از اسالم،اسطوره

ای و تاریخی های اسطورههای مههبی و متعلقان آن و همچنین شخصیتپیامبران، شخصیت
تاریخ ایران قبل از اسالم و عناصر مربوط به آن، باالترین و بیشترین بسامد را در شعری وی 

های  تاریخ ملی و ر انباشتهای قرآنی و تداوم و استمراه بیانگر ت ثیر آموزهئلاند. این مسداشته
 هرچند اقدامات فرهنگی و اجتماعی آل اینجو،است؛ اسالمی و درونی شدن آن در شعر حافظ 

کیانیان و ساسانیان، و  در احیای مواریث فکری و فرهنگی حکومت ،ویژه سلطان ابواسحا به
ته از عناصر و همچنین اقدامات سالطین آل مظفر در ترویج شریعت، در رسوخ و ظهور این دس

  ت ثیر نبوده است.مفاهیم تاریخی در شعر حافظ، بی
ابزاری معرفتی، در خدمت  ۀمثابدر شعر حافظ، تاریخ، مضامین و عناصر مربوط به آن، به -

بودن قدرت دنیایی، ی مفاهیم حکمت و فناپهیری عالم امکان و ناپایداری و مستعجلارائه
 ۀاینهمه چون زبان حافظ شعر است و شعر عصاره و چکید با ،استمورد استفاده قرار گرفته

هنرهاست و هدف غایی آن رویدادنگاری مسائل تاریخی نیست، وی کلیت و روح مفاهیم  ۀهم
 است.تاریخی را در برخی از اشعار  درونی و استحاله نموده

ر یکی شناسانه و تاریخی ماست که دگاه بینش و معرفت هستیو تجلی شعر حافظ عصاره -
ی تاریخی ایران، رسالت سنگین پویایی و تعالی این ترین دورهترین و حسا از آشفته

 سرزمین را، بر دو  کشیده و به ابعاد و اشکال فرهنگی آن تعالی بخشیده است.
 

 هاياداشت
 :آوردوی در بیتی از اشعار  به این نکته اشاره نموده و می. 1

 نرررامنیرررک نرررامو    چنرررد   سرررالۀ    اجرررداد     
  ج

 ایرررمدر   راه  جرررام   و سررراقی مهررررو نهررراده    
 

 

 (.798: 1731)حافظ،                                                                                                 

( برای هر 79 ۀآی /ی اعراف) سوره تَقْدِمُونَوَ لِکُلِّ أُمَّۀٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ اليَسْتَأْخِرُونَ ساعَۀً وَ ال يَسْ .1

کنند و نه ها فرا رسد، نه ساعتی از آن ت خیر میقوم و ملتی، زمان و سرآمدی است و هنگامی که سرآمد آن

 گیرند.بر آن پیشی می
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حال اقوام و ملل توجهی قایل است و از طر  مختلف، از جمله: شرحقرآن، برای تاریخ ارز  قابل .7
آموزی ورزد و  مخاطبان خود را به تعمق و ت مل در آثار گهشتگان و عبرتته نسبت به آن اهتمام میگهش

 پیشگامان را آنها و «فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْاخِرينَ»99 ۀزخرف، آی ۀخواند. از جمله در سور از آن فرامى
إِنََّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ »  ،(39 یآیه حجر،) سورۀ رد همچنین. دادیم قرار دیگران براى عبرتى و( عهاب در)

 به یقین ، در این ] کیفر [ براى هوشیاران عبرت است  «.لِلْمُتَوَسَِّمِینَ

 
 کتابنامه

 الف. منابع فارسی
 قرآن کريم -
 .علی موحدمحمد ۀترجم .1ج .)رحله ابن بطوطه( ابن بطوطه ةسفرنام (.1798. )ابن بطوطه -

 .ترجمه و نشر کتاب بنگاه :تهران
 العربی.جلد نهم. بیروت: داراحیاء التراث ،العربلسان (. 1918ابن منظور. ) -
 محمدی. تهران: نشر نی.احمد گل ۀ. ترجمتاريخ درآمدی بر فلسفة(. 1781استنفورد، مایکل. ) -
چه  دربارة حافظنقل در:  «.حافظ در جبر و اختیار ۀعقید(. »1763علی. )بامداد، محمد -
 . تهران: جانزاده.جانزاده بدوی و پویابه کوشش جمشید مهر گويند؟می
ای. تهران: فریدون بدره ۀ. ترجمهای اسالمیتاريخ سلسله(. 1731باسورث، ادموند کلیفورد. ) -

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۀسمؤسّ
مطالعات  ةمجل«. هویت فرهنگی در غزلیات حافظ شیرازی(. »1784باقری خلیلی، علی اکبر. ) -

 .31 -94 د. ص84. پاییز 97. شماره ملی
. گفتگو: ملک ابراهیم ی حافظبحران رهبری نقد ادبی و رساله(. 1781براهنی، رضا. ) -

 امیری. چاپ اول. تهران: دریچه.

یادروز حافظ. به کوشش کور   ۀ. دفتر دوم. کنگرپژوهیحافظ(. 1738شناسی. )بنیاد فار  -
 شناسی.ی. شیراز: بنیاد فار  شناسی با همکاری مرکز حافظکمالی سروستان

 مهتاب کالنتری. تهران: ناهید. ۀ. ترجمهايدگر در چارچوبی جديد(. 1749بولت، باربارا. ) -
. تهران: گمشدة لب دريا: تأملی در معنی و صورت شعر حافظ(. 1788پورنامداریان، تقی. ) -

 .سخن
 صد. 9. دفتر پژوهیسالنامة حافظ«. خ در آیینه غزل حافظتاری(. »1781ثروتیان، بهروز. ) -

119- 174. 
. هايی از مکتب اسالمدر «. آموزی از تاریخ پیشینیانعبرت(. »1747جعفری، یعقوب. ) -

 .19 -11 ، صد696 ۀشمار
. کيهان فرهنگی«. الدین حافظزندگی موالنا شمس(. »1763رضا. )جاللی نائینی، سید محمد -

 .31 – 31، صد . آبان8 ۀشمار سال پنجم.



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

173 

ح: سید کمال حاج ق و مصحّمحقّ .1ج ،التواريخزبده(. 1781اهلل. )ابرو، عبداهلل ابن لطف حافظ -
 سید جوادی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

قزوینی.  -نیغ ۀتصحیح شد ۀ. بر اسا  نسخديوان حافظ(. 1749الدین محمّد. )حافظ، شمس -
 به کوشش رضا کاکائی دهکردی. چ ششم. تهران: ققنو .

. با تصحیح و تحقیق و الدين محمّد حافظديوان شمس(. 1731الدین محمّد. )حافظ، شمس -
 محمدرضا جاللی نائینی و نورائی وصال. تهران: نقره. ۀمقدم
 ن: علمی و فرهنگی.. چ چهارم. تهرا1. جلد نامهحافظ(، 1731الدین. )خرمشاهی، بهاء-
 . تهران: خیام.السيرحبيب (.1781الدین. )الدین بن همامخواندمیر، غیاث -
یادروز حافظ؛  ۀکنگر«. حافظ و فرهنگ ایرانی»ی (. مقاله1738خیراندیش، عبدالرسول. )-

شناسی با . دفتر دوم. به کوشش کورو  کمالی سروستانی. شیراز: بنیاد فار پژوهیحافظ
 شناسی.رکز حافظهمکاری م

-های آن در سفرنامهبازتاب تقدیرگرایی و مؤلفه(. »1746رازنهان، محمدحسین و تقی شیردل. ) -

 -114. ص 46. زمستان 14،  : مجلة تاريخ و فرهنگ و تمدن اسالمی«. های عصر صفوی
197. 
-. تهران: مکتبهالمفردات فی غريب القرآن(. 1781اصفهانی، حسین بن محمد. )راغب -

 المرتضویه.
 . چ شانزدهم. تهران: سخن.رندان ةاز کوچ(. 1787کوب، عبدالحسین. )زرین -
 . جلد یک. تهران: سمت.تاريخ فرق اسالمی(. 1787صابری، حسین. ) -
 . تهران: امیرکبیر.سرايی در ايرانحماسه(. 1764اهلل. )صفا، ذبیح -
. دفتر پژوهیحافظیادروز حافظ؛  ۀگرکن«. حافظ و حقایق قرآنی(. »1786طغیانی، اسحا ، ) -

 شناسی.دهم. به کوشش جلیل سازگارنژاد. شیراز: مرکز حافظ
. محقق و مصحح: مطلع سعدين و مجمع بحرين(. 1787الدین. )عبدالرزا  سمرقندی، کمال -

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.9عبدالحسین نوایی. ج 
. صد 31. مهر 111.  : کيهان فرهنگی«.پیوند تاریخ و ادبیات(. »1731. )منفرد، مهدیفراهانی -
19- 13. 
 مطلق. تهران: سخن.. تصحیح جالل خالقیشاهنامه(. 1747فردوسی، ابوالقاسم. ) -
 . مصحح و محقق: عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.مظفرتاريخ آل(. 1769کتبی، محمود. ) -
یوسف  ترجمه .1ج .های نوين در فلسفهنگرش .(1781) .رانسی. و دیگ. لینگ، ایگری-

 انتشارات طه.: قم .دانشور و دیگران
 . محقق و مصحح: ایرج افشار. تهران: اساطیر.جامع مفيدی(. 1789بافقی، محمدمفید. )مستوفی -
. به کوشش سید نیاز شناسیحافظ «.مشرب کالمی حافظ(. »1764مشکور، محمد جواد. )-

 تهران: پاژنگ. 17جلدتهرانی. 
 . تهران: تو .شناسیمکتب حافظ يا مقدمه بر حافظ(. 1769مرتضوی، منوچهر. )-
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 .163 -193، صد9. دفتر پژوهیسالنامة حافظ
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1. Introduction  

Our minds are shaped by human history, and the thoughts of our 

forefathers certainly exercise undeniable influence on its structure. On 

this ground, when carefully analyzing our mental processes, we might 

need to examine how other people thought in the distant past. Today, 

we cannot overlook the importance of the man’s history to explain 

some of his/her thought processes. The notion of myth is inevitably 

tightly linked to the issue of power and identity. Its role in Iran is no 

exception as the given territory has always been the provenance of 

various myths. The political and politics occupy the same situation 

and have never been separated from mythology. Myths sustain and 

reproduce a certain behavior, especially through collective archetypes 

which persist throughout history and are preserved in a nation’s 

historical memory and consciousness. Ancient texts such as the 

Avesta are affected by the myths on the one hand, and produce newer 

forms of them in the realm of life as well as power on the other. For 

example, archetypes like hero, wise old man, anima and animus, etc., 
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have affected the politics in different historical periods of Iran and 

played a role in changes thereto. Along the same lines, today, politics 

and identity are immensely influenced by myths which flow through 

collective memory. It seems that impact from myths has been more 

severe in case of Iran. 

 

2. Methodology  

This study is a descriptive research which relied on the available 

textual materials. Focus on the text is crucially significant, especially 

in the mythology because it maintains a stationary position as a first-

hand source. Eastern texts usually begin with an introductory 

statement that is regarded as the closing argument too. Interpretation 

of the text turns into a matter of great concern, especially with regard 

to a work such as the Avesta, which we do not even know in which of 

the Iranian languages it has initially been written. Our mentalities are 

indisputably the result of thousands and perhaps millions of years of 

thinking and a long history lies behind each of our statements. That is 

to say, the words uttered by anyone represent indeed a vector for a 

great many of historical symbols worth examination. Therefore, each 

text must be understood in itself, and comparison should be used as a 

second resort. Hence, the Avesta text is a complete and effective 

example that can still be investigated in this regard. 

 

3. Discussion  

Jung maintains that races, tribes and nations, like typical humans 

each call for their specific psychology and pathology (Ovdajnyk, 

2008, 101). One way to explore the psychology of such nations and 

peoples is to refer to their prevailing myths. The myths can be 

received as a whole; namely, they do not get meaning from a sequence 

of events and the historical circumstances cannot efface their very 

essence. Therefore, myths are only critical in their entirety (Lancaster, 
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2010, 1057). As quoted from Brückel and Durkheim, myths involve 

images which manifest the general state of affairs which means they 

subsume the set of concepts build by all members of a certain group 

(Tudor, 2005, 82). The mental universe of man is never devoid of 

myth. Even when it dispenses past mythological heroes, it replaces 

them with more recent ones. For instance, the conventional story of 

Siavash might be substituted by the life account of another one among 

Iranian (Bahar, 2015, 362). Today’s man is still captured by “powers” 

that cannot be easily controlled. The gods and Satan have merely 

assumed alternative names(Jung, 2009, 118).This process has equally 

been extended into the realm of power and identity as for the specific 

form of Iranian mythical structures. Unification of the myths and the 

rise of totalitarian states of the twentieth century in terms of legends 

by Cassirer, the emergence of myths in terms of ideology and culture 

according to Barthes, and demystification as myth by Eliade represent 

brilliant descriptions the overall origin of which goes back to Jung. 

Jung explained the rise of fascist regimes in the collective memories 

as archetypes. As Jung purports, psychic inflation and deflation do not 

fade from collective unconscious and shared memories keep their 

lives on. Accordingly, the history of Iran can be witnessed as an 

ancient follower of eternal archetypes and collective unconscious 

myths. The Avesta and ancient texts have also been instrumental in 

mystification or continuation of myths. Samuel Kennedy (2014) in the 

The King is Dead seeks to prove the hypothesis that actually 

Alexander’s invasion to Iran represents an attack to the Iranian myths 

and gods which later turned into an impetus among them to defeat 

Greeks. Mojtabayi (1974, 12) quotes, if someone wrongly relied on 

the throne of the kingdom in ancient times, did not observe the 

religion and oppressed his people, s/he was perceived as the devil’s 

agent. The Avesta also came into being in association with its pre and 

post mythological entities. As cultures mix together, myths  also 
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combine to generate novel forms or sometimes displace (Amuzegar, 

2015, 5). The era of mythology is chaotic such that all issues appear 

intermingled. The world of mythology remains time and space free. In 

this unstable situation, no intellectual and philosophical system can be 

devised, and a unity reached. Even if established, it is either transient 

and temporary. Therefore, the social structure that can handle the 

society with a political philosophy or a political system seems absent 

in the chaotic world of myth, because their universe comprises a 

pluralistic one. Plato’s formulation, i.e., transition from myths, 

transformed him into the chief source for systematic philosophical 

thinking and political philosophy in Greece. He moved the pluralist 

and unstable world of myths into philosophy and philosophical 

scheme. Though bonds between the ancient Greek and East might 

have prompted the creation of Greek philosophical system, this 

incident did not happen in Iran. So, mythological thinking persisted in 

the latter case. Despite the assumed role of Zoroaster in promoting 

unity, he served as a source for new myths at the same time. In other 

words, no new coherent philosophical system emerged from his 

perspectives which could later define the essential core of philosophy 

and modern political philosophy. Hence, the pluralistic world of 

myths fell flat to bring about a philosophical and political unity. 

Possible attempts at integration of power and politics, especially 

during the Sassanid Empire, also failed as political leaders foundered 

to provide uniformity to previous myths or overlook them. 

Apparently, without relying on archetypes, politics could be tolerated 

in Iran's collective unconscious. In fact, the collective unconscious 

which turns into a unified timeless and placeless whole carried out a 

leading role in shaping their identity and power. 
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4. Conclusion  

Politics, as a dynamic and unstable issue is a function of various 

natural and social forces, including myth, religion, modern wisdom, 

etc. Among other factors, myth has been one of the most effective 

forces over politics and power in ancient Persia which has its effects 

on the present day Iranian politics too. Dimensions of such impact are 

passed by the archetypes like the anima and animus, hero, wise old 

man, religious mysteries, shadows, persona, etc. Like other members 

of the community, politicians have not usually been able to escape 

from this archetypes as the political issue has been dominated by the 

collective unconscious and behavioral archetypes. It seems that this 

has often yielded negative consequences for the power relations in 

Iran; namely, power has not been seen as political authority directed to 

society, but as a secondary and less important issue. The Avesta and 

other post-Sassanid texts have had an undeniable effect in the 

development and enhancement of myths. Because these texts have not 

been compiled as an efficient and systematic system for thinking, their 

meanings and effects have always been controversial. The political 

has pursued a similar vain. Since collective memories have been 

associated with historical inconsistency and volatility, power has 

turned to the focal point of fluctuations, which means that and power 

are often influenced by myth rather than wisdom. They have shaped 

the unconscious collective and behavioral archetypes to play with 

politics in the form of collective eruption and inflation. When people 

in the power sphere have sought to escape this situation, they 

themselves become the victim of collective unconscious in the 

paradox of the political and the myth. This has never came up with a 

satisfactory result; hence, power has always been frail and ineffective 

in the face of the archetypes of collective unconscious. 

 

Key Words: Myth, politics, archetype, power. 
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 الگوهای رفتاری در ايران :کهناستيس واسطوره 
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 چکيده

 است. نقش آنتنگاتنگی داشته ۀت رابطقدرت و هویّ ۀاسطوره در جهان همواره با حوز  

این وضعیت نیست، چراکه تاریخ جغرافیای ایران همواره زایشگر نیز در ایران مستثنی از 
ی و سیاست نیز در پیوند با این وضعیت قرار داشته و اسیامرساست. اساطیر گوناگون بوده

 ،اساطیر موجب تداوم و بازتولید رفتاریاست. گرایی قرار نبودهاسطوره دورازبهگاه هیچ
در طول تاریخ تداوم داشته و در  الگوهاکهناین  .دانیجمعالگوهای ویژه از طریق کهنهب

و  . متون کهنی چون اوستا مت ثر از اسطورهاندماندهیباق یجمعحافظۀ تاریخی و ناهشیار 
 :طور نمونههب است؛زندگی و قدرت  در مختلفهای نو به اشکال تولیدگر اسطوره

ی در ادوار اسیامرسبر  هااین ل، آنیما و آنیمو  و امثافرزانه ریپالگوهای قهرمان، کهن
ند. بر همین روال امروزه اهو در تحوالت آن نقش داشت تاریخی مختلف ایران اثر گهاشته

ت اثرپهیری زیادی از اسطوره گرایی دارد، که از طریق حافظه جمعی نیز سیاست و هویّ
 .رسد این وضعیت در ایران با شدت بیشتری همراه استمی نظر بهجریان دارد. 

 
 الگو، قدرت.اسطوره، سیاست، کهن: های کليدیواژه
 
 

                                                           

 16/11/1748 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ               13/19/1743: مقاله دریافت تاریخ 
 fateh.moradi@yahoo.com                  :نویسندهنشانی پست الکترونیک 

، ايران.تهران یيطباطبا مهعال دانشگاه یاسيس علوم یدکتر یدانشجو .9
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 مهمقدّ. 9
اند، در ساختار ذهن خود ما ها اندیشیدهاست. آنچه انسانذهن ما با تاریخ بشر شکل یافته 

پردازیم، باید به مان میاثر گهاشته و وقتی به تحلیل دقیق و موشکافانه فرایندهای روانی
اند برگردیم. امروزه برای توضیح بعضی از فرایندهای یدهآنچه دیگران درگهشته اندیش

رو یونگ معتقد ازاین ؛(87: 1733یونگ،)توان از گهشته غافل بودفکری انسان مدرن نمی
ها به شما خیره شده است، ناگهان احسا  وقت تنها نیستید، زیرا دیدگان قرناست، هیچ

 (.119: 1733یونگ، )های کهن هستیدکنید در حضور انسانمی
واقعیات زمان حال  اسا  برتوان همچون وسیلۀ عمل به نظر سورل اسطوره را می 

به همین دلیل اسطوره نوعی گفتار است که تاریخ آن را  ،(1193: 1788لنکستر،)نگریست
بنابراین در جوامع مدرن، ترجمان اسطوره اغلب در  ؛(83: 1781کند)بارت، انتصاب می

(. سیاست نیز در جهان اذهان ایرانیان 169: 1786کند)ریویر،ز میها بروقالب ایدئولوژی
از  ؛(119: 1781است)پرستش،ای است که نظم این جهان را برقرار کردهمثابه اسطورهبه

ها دارد و چون در ویژه در بحرانطرفی اسطوره در سیاست همیشه راهی برای بازگشت به
یگاه بازگشت اسطوره هم محتمل شود همیشه جاسیاست ثبات هرگز برقرار نمی

 (. 911: 1781است)کاسیرر،
ای را در عرصۀ سیاست بینی مدرن عناصر اسطورهدر جهان»میرچاه الیاده معتقد است که

نری (. از منظر ه17ِ: 1741ضیمران، نقل از: «)توان مالحظه نمودوضوح میو جامعه به
ای ات سیاسی، متضمن  خاطرههای مربوط به موضوعاسطوره ۀهم (Henry Tudder)تودر

ها، بلکه به اظهار واقعیات تاریخی تنها بیانگر افسانهها نهاز رویدادهای واقعی است. اسطوره
گردانی (. درهرحال اسطوره در عالم سیاست و هویت نقش99: 1787یازند)تودر،میدست
 عبارتیبهاست، ی داشتهیگرااسطورهکند. ایران باستان و متون  آن نیز رابطۀ تنگاتنگی با می

 است.  سه بال سیاست در ایران باستان دین، اسطوره  و سوم تلفیق این دو بوده
 ؛ بنابراینیافته استالگوها بازتولید و تداومدر طول تاریخ اسطوره گرایی در قالب کهن

ویژه در شر  باستان دارای پیوند و ها بهاست که اسطوره گونهنیبدفرض اصلی متن 
تر طور دقیقاند. بهحاضر نیز بوده ۀرگهاری بر قدرت، سیاست و تشکیل هویت تا دوراث

ی بر ناهشیار فردی و  جمعی توجهقابل ریت ثهای پیشین فرض بر آن است که اسطوره
اما آنچنان که  ،اندهای جدید کردهناهشیار جمعی را مستعد اسطوره زمینهو در این  اندداشته
 رونیازا ؛استلحا  کیفی و هم کمی کمتر صورت پهیرفتههفی هم بی کاهاپژوهشباید 

 ۀی بنیادین و کاربردی برای درك مسئله قدرت و اسطوره که از دریچهاپژوهش ضرورت
 .شودیم، احسا  ابدییمروانکاوی امکان بیشتری 
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ه در ویژای با تکیه بیشتر بر متون است. توجه به متن بهصورت کتابخانهپژوهش حاضر به
عنوان پژوهش چراکه متن جایگاه ثابت خود را به ؛ت خاصی داردشناسی اهمیّاسطوره
عنوان نتیجه پایانی شوند و بهکند. متون شرقی معموالی با بیاناتی آغاز میحفظ می اول دست

مورد  در ژهیوبه(. تفسیر متن امر خطیری 189: 1747آیند)یونگ،حساب میاستدالل به
 استشدههای ایرانی نوشتهیک از زباندانیم به کدامتا است که حتی نمیاثری چون اوس
ها سال کار است و در هر هزاران و شاید میلیون ۀ(. ذهن ما نتیج99: 1781)دیاکونوف،

آوریم تاریخی عظیم از ی که به زبان میکالم هرای تاریخی دراز نهفته است، جمله
هر متن را  ؛ بنابرایناست فهم( و نیازمند 114-118: 1733نمادهای تاریخی است)یونگ،

رو متن (. ازاین71: 1749باید با خود  فهمید و مقایسه نباید جز در ردۀ دوم بیاید)موله، 
تواند موردتوجه شود که همچنان میای تام و اثرگهار محسوب میاوستا همچون نمونه

 باشد. 
 
 .بحث و بررسی2
 . منشأ و مفهوم اسطوره2-9  

سرآغاز آن  ۀطور دقیق مشخد نیست، اما در رابطها و افسانه بهاولیه اسطورهمنش  
توان در لیه را میهای متعددی صورت گرفته است. پیدایش ریشۀ اساطیر اوّپژوهش
م احساسات درواقع اسطوره تجسّ (.19: 1747ها و رؤیاها جستجو کرد)بایرنا ،خواب

(. 9-9: 1747ی آنان بوده است)آموزگار،هاناخودآگاه آدمیان برای تقلیل گرفتاری
 است.( بوده16-19: 1747ها منشورهای زندگی)هیلنز،اسطوره

، فرافکنی، لویبرول ؛ از دیدگاهابتدایی نید ازبخشی ، تایلور و فریزاسطوره از منظر  
؛ از تحمّل جهان طبیعی، مالینفسکی ؛ از نظررازگونه مشارکتیا  جهان بااحسا  یگانگی 

ی و اجتماع جهانتحمل  و تسلّح، کاسیرر ؛ از نظرساختار ذهن، اشتراو  لوی دیدگاه
 ،جهان خویش از رفتن فراترراهی برای ، رودلف بولتمان از منظر و بخش احسا وحدت 

: 1781(. از منظر بارت)بارت، 111-116: 1781؛ کاسیرر، 1: 1741است)ن.ك: سیگال،
( و از نظر 171: 1781دادن امور جهان)اباذری، طبیعی جلوه ای نو( زبان دوم و گفتمان 116

های طبیعی با طبیعت، درمجموع اسطوره( تکرار امور پیشین است. 14: 1789الیاده)الیاده،
: 1787های سیاسی با سیاست سروکار دارند)تودر،و اسطوره انیباخداهای مههبی اسطوره

 وده است.های اصلی قدرت و سیاست ب(. در ایران هم اسطوره از بال71
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 . چارچوب نظری2-2
 . ناخودآگاه، گهوارة نمادها2-2-9

های ناخودآگاه است)کراپ و به نظر فروید، اساطیر بزرگ بیان نمادین  کشاکش
ترین ویژگی ناخودآگاه جمعی آن برجسته»(. یونگ  معتقد است: 198: 1741دیگران، 

ها را که وی آنها و نمادهایی شگفت]انگیز[ است است که نهانگاه نگاره
(. ناخودآگاه یک وضعیت روانی است 11: 1741الگو[ نامیده است)ضیمران،سرنمون]کهن

آن آگاه توانیم از وجود از آن آگاه نیست و تنها با امکانات غیرمستقیم می یا«من»که هیچ 
 (. 131: 1747شویم)یونگ،

های ت که با باالترین بینشیی اساانگارهزمان، نماد نمایندۀ آغازین ناخودآگاه است و هم
بنابراین نماد درمجموع زادگاه تمام  ؛(91: 1747سویی دارد)یونگ،ذهن ناخودآگاه هم

بر مفروضات ای و تمام تجربیات زندگی است که های متافیزیکی، اسطورهجلوه
هایی مانند خواب و های نمادین از راه(. صورت116: 1747د)یونگ،شناختی قرار دارروان
توان اسطوره را تجلی رؤیاهای جمعی دانست که می ؛ بنابراینیابندظهور و نمود می  ایرؤ

زبان ناخودآگاه زبان »(. ازنظر یونگ: 13: 1741شود)ضیمران،در فرهنگ پدیدار می
و اسطوره با  ایرؤگوید، بلکه به زبان پرده و برهنه با ما سخن نمینمادهاست. ناخودآگاه بی

، لگوها، اشیااها، کهندرواقع تعداد زیادی از ایده .(11: 1741مران،ضی«)گویدما سخن می
 :Ogden,2002)ها و فیگورهای خاصی درروان حضور دارندها در شکلروابح و موقعیت

 ترین راه دسترسی به این انباشته است.رؤیا هم مهم (.76
 . رؤيا و اسطوره2-2-2

های تقاداتی که معتقدند رؤیا فقح جنبهرؤیا و اسطوره از پس ان مقاله درکارل آبرهام 
چراکه  ؛است و معتقد است  رفع این انتقادات آسان استکند، برآمدهفردی را بیان می

ق به اند و متعلّحتی اگر رؤیا ناشی از هیجانات آدمی باشد، هیجاناتی وجود دارند که انسانی
گهار اساطیر بشری وید پایهکه از منظر فر هستندی جانیهتمام امور بشر و همان آرزوهای 
ترین و (. ازنظر یونگ نیز خواب اساسی113-94: 1741هستند)ن.ك: کراپ و دیگران،

ای از دادن استعداد نمادسازی انسان است که اساسای جلوهمؤثرترین وسیله برای نشان
 ؛ بنابراین(67: 1783( و کامالی بشری نیست)یونگ،79: 1783ناخودآگاه است)یونگ، 

ای خواب در جبران فقدان عظیم تما  با گهشته خدایگان گوناگون هستند)یونگ، نماده
نامد که در طی تاریخ، اقوام و ملل آن را (.یونگ رؤیای جمعی را اسطوره می173: 1783

حقیقت ناخودآگاه جمعی همان عاملی است که اند. دران تمثیل و نماد بازگفتهدیده و به زب
ورد. از سوی دیگر در گستره فرهنگ نمادهای جمعی، آنمادهای جمعی را پدید می

دهد سازد. این نمادها کالبدهایی را تشکیل میهای ناخودآگاه را آشکار میترین الیهژرف
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: 1731شود)کزازی، گیرد و سپس پدیدار میها در نهادشان شکل میترین نمونهکه کهن
31-81 .) 
 . اهميت رؤيا در قدرت و ايران باستان  2-3

طور نمونه درباره خواب ترسناکی به ؛استقرارگرفته موردتوجه مرتبایرؤیا در تاریخ ایران 
 است:  شدهتیرواکه ضحاك دید نیز چنین 

از آنان او را باگرز خویش که  تنک....ضحاك به خواب دید سه تن در کاخش بر او تاختند و ی
و خنجر خویش برکشید و از پوست و به رو بر زمین افکند  کوفتیمسری چون سر گاو داشت، 

ضحاك زهی را جدا کرد و سراپای او را با آن ببست و او را کشان به کوه دماوند برد و همانجا در 
، فریادی بلند از درون برآورد که کنانیزارچاهی، به زندان افکند. ضحاك بیدار گشت، ناالن و 
دستور داد گروهی از کاهنان و ستاره شناسان همه آنان که در کاخش بودند بیدار گشتند.... بامدادان 

و رویداد را به آگاهی آنان رسانید و تعبیر خواب را از آنان جویا شد و پرسید که حال و  گردآرندرا 
سرنوشت او چیست.... بعد از سه روز مهلت به آنان در روز چهارم آنان را پیش خواند و پرسید. آنها 

رداختند و از صراحت گریختند. پس ضحاك تند شد و زبان در کام گرفتند و به تمجمج پ
برافروخت... سپس مردی از آنان برخاست و گفت: ای شاه، تو اکنون در آستان پادشاهی هزارساله 

ی که پیش از تو ادهیرسخود بر روی زمین هستی و در سرفرازی و بلند رفعتی و پهناوری به آن حدی 
ی میرنده است و هر سلطنتی اشدهدیت نیست و هر زادهبود.  برای بشر ابکس بدان دست نیافته

و طالعت نیز چنان است که من توانایی گفتنش ندارم.  سازدیم. خواب تو همین نمایان ریپهانیپا
.  مرا از آن آگاهی ده.  پس، او را از هالکتش به دست فرزندی از خاندان برتوضحاك گفت: وای 
و او زمین را از داد سرشار  گرددیبازمگفت که شاهی  به او   نشده، خبر داد وشاهی که هنوز زاده

ضحاك از بیداد. ضحاك دستور داد که زبانش از قفا بیرون آرند.... سپس  کهچنانخواهد کرد، 
افزود و دستور داد هر نوزادی که در خانواده شاهی زاده شود گردن زنند....  ا یدادگریبضحاك به 
 (16-19: 1768)ثعالبی، 

شده است است. نقلدرباره اسطوره زندگی زرتشت مورد ت کید قرارگرفته ایرؤچنین هم
 :که

سوی وی خواهی بهخواب دید که لشکر انبوهی از باختر با کینهه ..زردشت را خواب فراگرفت و ب.
پهیرۀ این  ،آمدند و راه را بر وی بستند و در همان آن لشکری از نیمروز با سازوبرگ جنگ به این

« دین به»آگاه شود و به « میدیومه»کر باختر درآمدند.... خواب را گزار  کردند که.....از این کار لش
بگرود و دیوان بگریزند. زردشت از گزارشی که از خوابش شد آسوده گشت... )تفضلی و 

 (138، 1:ج1731آموزگار،
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با کارکرد  ی تاریخیاهایرؤکه یکی از اولین  دهدیمبرآوردها نشان  ،در همین رابطه
زیر  صورتبه توانیمسیاسی مربوط به زندگانی کورو  است که خالصه داستان آن را 

 نقل کرد:
داشت که « مندانه»عد از مرگ هووخشتره، آستیاگ پسر  بر تخت نشست. وی دختری ینام ب 

شده بود. آستیاگ خوابی دید که از دختر  چنان نهر آبی روان ی دیدهزیانگدلراجع به او خواب 
. این خواب را به یکی از مغان که در تفسیر فراگرفتبود که نه فقح پایتخت او بلکه سراسر آسیا را 

که سخت اسباب وحشت او  بازگفتعرضه نمود و او نیز معنی کامل آنرا  کردیمخواب اعجاز 
ها دییی به کسی از مازناشوه بگردید، پس چون دختر  به سن بلوغ رسید، او راضی نشد که وی را 

که صاحب ش ن و مقام بودند بدهد. از تر  اینکه مبادا این خواب عملی شود... بدین ترتیب 
کمبوجیه ماندانه را به زنی گرفت و او را به کشور خود برد و سپس در همان سال اول آستیاگ در 

 هامغخواب دیگری دید که از پستان دختر  تاکی روییده که بر سراسر آسیا سایه افکنده است... 
خواب را چنان تفسیر کردند که دخترزاده او به جای وی بر آسیا سلطنت خواهد کرد... )ن.ك: 

 (89-87: 1767هرودوت،
ی دید که سقوط حکومت هخامنشی را یایرؤاسکندر  ۀحمل موردداریو  سوم نیز در 

 :اندکرده. مورخین آنرا چنین نقل دادیمخبر 
روانه معسکر سپاه خود شد و امیدواری زیاد به عده  : داریو  از شو کندیمپلوتارك ذکر 

شاه آن را به نفع او تعبیر  ندیآخو برای  هامغخوابی که دیده بود،  جهتنیازاسپاهیان خود داشت. 
یی احاطه دارد و اسکندر لباسی هاشعلهکرده بودند. او در خواب دیده بود که فاالنژهای مقدونی را 

و ، زمانی که او آستاند )یعنی چاپار مخصوص( شاه سابق بود، و به او ، شبیه لبا  داریبرکردهدر
داخل معبد بلو  در بابل گردید نابود شد.  کهنیهمبعد اسکندر  .کندیمخدمت  ا خدمهمانند 

به  هایمقدونروشن بفهماند که دولت  طوربهبا این خواب  خواستیمکه خدا  دیگویمپلوتارك 
رسید و اسکندر آقای آسیا خواهد شد....کنت کورث قضیه خواب را طور اعلی درجه بلندی خواهد 

روشن گشت و اسکندر که  هایمقدونکه داریو  در خواب دید که اردوی  کندیمدیگری نقل 
لبا  سابق او را دربرداشت وارد بابل گردیده و با اسب خود نابود شد. غیبگوها این خواب را مختلف 

نفع او کردند خوشنود شده،  حکم کرد که آنرا داریو  از تعبیری که به هرحالتعبیر کردند.... به
 (1161-1161: 1ج1741اعالن کنند.)ن.ك: پیرنیا،

بر این اسا  رؤیا در ایران باستان و در افراد مرتبح با حوزه قدرت اهمیت بسیاری 
ف های مختلهای تاریخی یک یا چندین رؤیا در دورهاست و اغلب در بزنگاهداشته

ویژه در حوزه قدرت در ناهشیار جمعی بهرا  الگوکهن تیاهماست. این وضعیت ذکرشده
 :)بابکان( آمده است کهکارنامۀ اردشیر پاپکاندر  زمینهدهد. در همین نشان می
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پاپک شبی بخواب دید چونانکه خورشید از سر ساسان بتابد و همه گیهان)جهان( روشنی گیرد، 
؛ چونانکه ساسان به پیلی آراستۀ سپید نشسته بود و هرکه اندر کشورند ایدون)چنین( دید گرشبید

کنند. سه دیگر برند و ستایش و آفرین همیپیرامون ساسان ایستاده و نماز)تعظیم و تکریم( بهش می
مهر به خانۀ ساسان همی گونه ایدون دید؛ چونانکه آذرفرنبغ و گشنسپ و برزینشب همون

دهند. پاپک چونش بدان آیینه)طریق، منوال( د( و روشنی به همۀ گیهان همیوخشند)فروزانند، تابانن
پیش خواسته، آن هرسه خواب چون دیده گزاران بهدید افد)تعجب( نمود؛ و )او( دانایان و خواب

 (131-131: 1791بود پیش ایشان گفت... )هدایت،
ی ایران هاجنگنی در رستم فرخزاد از فرماندهان ایرا ،ساسانی ۀبه همین ترتیب در دور

 :با اعراب در جنگ قادسیه به خواب دید که
 ایرؤاست. از این آسمان برگشتهه ملکی از آسمان نزول کرده، سالح و جوشن ایرانیان را رفته ب

و همین خواب را بار دوم هم دید که همان ملک با پیغمبر و عمربن  اوردیبرنشد و دم  مت ثربسیار 
را مختوم به پیمبر و  هاجوشننظر  رسیده که ملک این اسلحه و ه نین بالخطاب همراه بوده و چ
 (793: 1789)ثعالبی، .پیمبر به عمر داده است

، اهمیت خواب در منابع ادبی و تاریخی که مرتبح با قدرت و هویت هستند درمجموع
از  بار از خواب سخن آمده است.79که در شاهنامه طوریبه ؛استطور مرتب تکرار شدهبه

های سام)دوخواب(، خواب گشتاسپ، خواب کتایون، موارد دیگر خواب کیخسرو، خواب
با توجه به اهمیت  (.11:1747توان نام برد)حسینی،را می خواب ضحاك، خواب رستم و...

توان گفت که تداوم خواب در پادشاهان و سردمداران بعد از رؤیا در ناهشیار جمعی می
را در تداوم یا زوال قدرت داشته است. ازجمله  ایران نقش مهمیباستان و دوران اسالم در 

شدند و بیان شاهان صفوی مرتبای خواب دیدن امامان و امام زادگان را بر خود متهکّر می
 . 1کردندمی
و متون در ایران باستان در پیوند با دریا و امثال ارکان  ایرؤتا آنجا که پیداست بخشی از  

افراسیاب سه بار به دریاچه »آمده است:  1در زامیادیشت بند مله ؛ ازجاستطبیعت بوده
؛ زامیادیشت کردۀ هشتم و نهم، 181آورد)رضایی راددستهکیانسی فرورفت تا فرایزدی ب

چراکه در  ؛دریا از منظر یونگ مظهر ناخودآگاه جمعی است .(719-711: 1791پورداوود،
( که 36: 1741است)یونگ،کردهنزیر سطح درخشانش، ژرفنایی ناشناخته را پنها

دهندۀ توسل به ناهشیار جمعی همچون دغدغۀ مهم پادشاهان  و یا تال  برای کسب و نشان
گونه رؤیاها اهمیت خود را در تحلیل کلی و در پیوند است و اینتحکیم قدرت بوده

گزاران بزیادی از خوا ۀشاید به همین دلیل همیشه عد. سازدازپیش نمایان میباقدرت بیش
 اند.برای تعبیر و تفسیر خواب در دربار وجود داشته
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 الگوهای ناهشيار جمعی.کهن2-4
بار درصحنه فرهنگ در شدۀ تاریخ هرچند یکالگوهای فرامو تیپ یا کهنآرکه
یونگ معتقد (. 14-18: 1741شوند)ضیمران،ها پدیدار میل همچون اسطورههایی مبدّلبا 

ها و تمامی آورند که بر ملتمیهایی را پدیدها، ادیان و فلسفهورهالگوها، اسطاست کهن
-48: 1783دهند)یونگ، گهارند و  شکل اصلی خود را از دست نمیادوار تاریخ ت ثیر می

ترین ل باالی هشیاری در او، هنوز در عمیقباوجود تحوّ»هر انسان متمدنی؛ بنابراین (111
 ۀ(. ناخودآگاه ریشه و زادگاه هم168: 1789پالمر،سطوح روانش، انسانی باستانی است)

تصوّرات نوعی »الگوها (. کهن186: 1747الگوها است)یونگ،های این کهنانگاره
های حاکم، خدایان، تصاویری از اصول و اند از قدرتکه عبارت« اندای مشابهاسطوره

خ روحی ر تجربه ریمسقوانین حاکم، رویدادهای معلوم و منظمی که در 
اند از: آنیماوآنیمو ، خود، قهرمان الگوها عبارتازجمله کهن (.1786:983دهند)ولف،می

 و... که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
 الگوها و توضیحات مرتبح با آن: انواع کهن1جدول

 توضیحات نوع

 آنیما،آنیمو 

anima]، 

[anim 

های یمو  جنبههای روانی زنانه مرد و آنآنیما یا مادینه جنبه
های ناهنجار این دو زمانی روی روانی مردانه زن است. جنبه

قدر کافی پرور  دهد که مناسبات عاطفی در دو جنس بهمی
 نیافته باشد.

قهرمان شواهد حکایت از نیروهای فو  بشری  اسطوره در [Hero] قهرمان
گرفتن، مبارزه پیروزمندانه علیه زودر ، رشد سریع و قدرت

های اهریمنی، گرفتارغرورشدن و افول زودهنگام براثر نیرو
مثابه مردی نیمچه خدایی است، دارد و فداکاری قهرمانانه که به

 شود.درنهایت به مرگ قهرمان منجر می

قدر و دهشتناك که گران بعد دوشخصیت با  هایی از تکانهجنبه [shdow]سایه
ن در جنگ دوست نداریم با آن آشنا شویم. بعد دهشتناك آ

نشان داد. سایه همواره  را خودمسیحیت  متن درجهانی دوم و 
 فرافکنی به دیگران چون دشمن است.
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 اسرارمههبی

[Archetype 

d,initation] 

شود که برخالف اسطورۀ قهرمان، در اینجا از نوآموز خواسته می
پوشی کند و همواره آماده هایش چشمنسبت به امیال و خواهش

الگو قدرت است و در ترین آزمون این کهنایجمرگ باشد. ر
صورت مستقل خود را حتی از مادر تصوّر خواب همواره فرد به

 کند.می

 پرسونا

[persona] 

پرسونا جنبه ضروری شخصیت انسان است اما همانندسازی زیاد 
دهد و شد؛ بنابراین تورم و با آن جنبه شیادانه آن را پرور  می

سونا ظرفیت کلی مرتبح با خود انباشتگی حاصل از پر
selfبرد.شخد را از بین می 

 پیرفرزانه

 [wis old 

man] 

صورت معلم، فیلسوف، خردمند معموالی در رؤیاها به فرزانه ریپ
شود. پیر خردمند معموالی تجسم معنویات در قالب و... ظاهر می

ها به کمک ها در افسانهچهره یک انسان است و در گرفتاری
شتابد و با یا... با استفاده از عقل برتر بااراده محکم می پادشاه

 رهاند.ی نابودی میاندرز و پندی عمیق او را از ورطه

 خود

[self] 

خود تمایل به کلیت و انسجام روانی است و در رؤیاها 
صورت نمادهای برجستۀ حیوانی و گیاهی و انسانی برجسته به

 ترین هدف فرد باشد.عالی شود. مانداال و تمایل به کلیت شاید

 ؛88-89: 1788اوداینیک؛ Hopcke,1999:85؛ 1741؛ فیست،1786:941)ن.ك: ولف،
Schultz,2004;106 ؛Watts,2009:241  139: 1789؛ پالمر،119: 1768یونگ،؛.) 

 الگوها و قدرت در ايران باستانکهن. 2-5
 ايران باستان ةالگوی آنيما و آنيمو  در حوز. کهن2-6-9  

ت ایرانی شدت بیشتری دارد. ویژه در سنّانگاری آنیما و آنیمو  در شر  و بهدوگانه 
؛ گرایی و ثنویت موجود در اوستادوگانه :ت ایرانی عبارت است ازنظریه بنیادی و اولیه سنّ

شوند: جهان اشیا و طبیعت و جهان که دو قلمرو واقعیت از یکدیگر تمیز داده میطوریبه
ترین های تقسیم هستی به دو ساحت متفاوت حتی در کهنروحانی. نطفه ذهن یا جهان

(. ثنویت 64،31: 1749خورد)نیکوالیوناولف،چشم میهب ،«هاگات»یعنی، های اوستابخش
چیز را]ازجمله جنسیت[ دربرمی گیرد، آسمان همچون نماد انگاری اوستایی معموالی همه

آسمان، فلز، باد و آتش نرند و هرگز جز »ه است: نرینه و زمین مادینه است. در بندهش آمد
او »، یا آمده است: «اند و هرگز جز این نباشداین نباشد. آب و زمین و گیاه و ماهی ماده
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دیگر زمین را آفرید که همه  نخست آسمان را آفرید برای بازداشتن)اهریمن و دیوان(،....
شهریور در متون اوستا نرینه هستند  (. بهمن، اردیبهشت و89،74: 1738مادی)فرنبغ دادگی،

نشینند و اسپندارمد، خرداد، امرداد مادینه هستند و در سمت راست اهورامزدا می ۀو در کران
نشینند و هرکدام از این امشاسپندان نمایندگانی بر روی چپ او می

و  گرایانه)نورثنویت(. قادری معتقد است: این نگاه 18-19: 1747دارند)آموزگار،زمین
ها را ی دارد و آمیز  آنرگیچ وو....( در اسطوره ایرانی بسیار قوام  وشرتاریکی، خیر

ناپهیری، و عدم پهیر  پهیرد. به گمان او حتی در تاریخ معاصر ایران نیز آن انعطافنمی
همچنین در دیگر متون مرتبح  ؛(19: 1781 قادری،گردد)هم، به دیرینگی همین وضع بازمی

 .شوندویژه در بهشت کمتر از مردان دیده مینامه زنان بهتان ازجمله در ادوایرفبا ایران باس
دارند با تکیه بیشتر مبنی بر اینکه  عهاب زنان بیش اغلب متون بر جداسازی زن و مرد تکیه

چون ناهشیار جمعی (.119: 1731)ژینیو،شده استبینیاز مردان در دنیایی دیگر پیش
شود، بار معنایی آن ازجمله در های کلی میای طوالنی حامل پیامهدرنهایت و در طی سده

یشت که از سازد. در متن ویشتاسپانگاری بعد منفی بیشتری را بر تاریخ حاکم میثنویت
 کند، چنین آمده است:پیوستن ویشتاسپ به دین مزدایی حمایت می

سه تا مانند به جنگاوران، سه مانند به  ]بادا[ که از تن تو ده پسر زاید، سه تا مانند به دین مردان، 
، شکل دیگری که در آفرین پیامبر زرتشت «کشاورزان و یکی که سپندگی تو را برزبان آورد-شبان

بادا[ که ده پسر از تو شما زاده شود: که سه تن دین مرد باشند، سه تن جنگاور، سه تن »]آمده است،
 ( 83: 1749)موله،.باشدکشاورز، که یکی از آنان مانند ویشتاسپ -شبان

 شود که:ناهید عنوان می1بند 41ی همچنین در آبان یشت فقره
یعنی زن)موجود مؤنث( نباید ( stri)در مراسم او)اهورامزدا( کسانی چون: فلج، کور و... استری 

تن که اندامی دار، یک، یک تب«هرت»من، یک« زور»از "(.  یا  4: 1781،قادری«)حضورداشته باشند
که -«پیسی»و  دیسراینم]را[ « گاثاها»تن که کسویش، یک زن، یک»، یک «سچی»سا دارد، یک نار

 (41، کرده بیست و یکم، بند هشتآبان )نباید بنوشد... -باید از دیگران جدا بماند
 های مختلف دیگر اوستا آمده است:در بخش

خاکی تو را آماده ساخت کس که نخستین بار در جهان آن«! هوم»زرتشت گفت درود بر]تو ای[ 
پاك دوردارنده مرگ پاسخ گفت: نخستین « هوم»که بود و کدام پادا  و نیک بختی به وی رسید؟ 

بختی بدو رسید که مرا در جهان خاکی آماده ساخت و به پادا ]کردار [ این نیک« ویونگهان»بار
ده ساخت و به پادا  مرا در جهان خاکی آما« آتنبین»....دومین بار« جمشید»دارای پسری شد 

توانا.... سومین  خاندان ازنام[ «]فریدون»]کردار  این نیکبختی بدو رسید که دارای پسری شد
بختی بدو رسید که مرا در جهان خاکی آماده ساخت و به ]پادا [ کردار  این نیک« اترت»بار

در جهان خاکی آمده مرا « پوروشسب»بار چهارمین«....گرشاسپ»و « اورواخشیه»دارای دو پسر شد: 
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ساخت و به پادا ]کردار [ این نیک بختی بدو ارزانی شد که تو از برای وی پا به جهان گهاشتی: 
به زنان زاینده، پسران نامور و فرزندان « هوم(....»116-119: 1791پورداوود،«.....)زرتشت»تو ای 

ان کس که بخواهد]آشام[ وی را بد« هوم(....»114: 1791،)پورداوود،11بند 4پارسا دهد...یسنا هات 
خود بخورد و از]بینوایان و مستمندان دریغ ورزد[پسران نیک و پسرانی که توانند روزی]آتربان[ 

چارپایان و مرد]ان[ پاك « اهورامزدا(..»113: 1791)پورداوود، 19،بند 11شوند، نبخشد...یسنا، هات
 (114: 1791)پورداوود،3، بند11بیافرید....یسنا، هات

کردن ویژه ناهشیار جمعی که پتانسیل کلیهای روان بهن متون را باید با تکیه پیچیدگیای
مسائل ازلی و پیشین را دارد، باید در نظر گرفت. بدین روال که شدت اهمیت 

کند. بنابراین های جنسیتی میگهاریارز  ۀانگاری جنسیتی روان جمعی را آماددوگانه
های اری قدرت ایران باستان و تداوم آن اغلب جنبهساخت ۀآنیما و آنیمو  در حوز

قدرت  ۀگرایانۀ آن هژمونی داشته است. بر این مبنا سردمداران قدرت و حوزجانبهکی
 نامتوازن باعثخبر بوده باشند، که های آنیمو  یا آنیمای خود بیممکن است  از جنبه

الگوها ای دهشناك این کهنهجنبه ؛ بنابراینکردن دنیای سیاست و امر سیاسی شده است
 .انددهکر مسلحرا 
 الگوی قهرمان در هويت و سياست ايرانی. تداوم کهن2-5-2

-الگوی قهرمان در ایران باستان و کنونی تداوم داشتهاندازۀ کهنالگویی بهکمتر کهن

گرایی است که ت ثیر جدی است. متن و رخدادهای اساطیر ایرانی مملو از قهرمان و قهرمان
های است. اسطورهگیری قدرت در زمان بعد از خود  داشتهبر ناهشیار و چگونگی شکل

قهرمان ایزدی همچون: یمه)جم(، هوشنگ و تخمورو)تهمورث(، ثریته)اثرط(، 
ها هستند. زردشت تمنای آرزوی یی از آنهانمونهثریتونه)فریدون(، کرساسپه)گرشاسب( 

و با برقراری نظم کشاورزی استوارتر به تحول یک رهبر قدرتمند را دارد که ظهور کند 
کشاورزی سامان دهد. در یسنا  اسا  برجدید  ۀجدید کمک کند و به زندگی و جامع

گفتار پرحکمت خویش به مراد ۀ بزرگدهندکی نجات».....خوانیم: می
ویژه در یشت ها بیشتر نهادن به اعمال قهرمانان به(. ارج111: 1741رجایی،«)رسد؟
تنهایی انجام ترین نبردها را به(. سرآمدترین پهلوانان اغلب سخت91: 1749موله،است)
 ؛ندوشتنها فرستاده می ابتداشان کند ابا دارند و یا از دهند و از اینکه کسی همراهیمی

گهر کند. ناهشیار جمعی  دشوارخوان رستم که باید از این راه  همچون طی طریق هفت
گرایی را دارد که اگرچه در مواقعی ممکن مادگی قهرمان و قهرمانآ بالقوّهایرانی اغلب 

چراکه سیاست  ؛قدرت اغلب با ناکامی و ناتوانی روبروست ۀاست مثبت باشد، اما در حوز
آورد. در اهونودکاثا)یسنا، گرایی را تاب نمیشکل معموالی سنتی اسطوره ،مدرن ۀدر دور
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ه و ر]یک[ شهریاری نیرومندم تا از پرتو فرّبرای خود خواستا»....( آمده است:71گات 
 (91: 1791پورداوود،«)فزایش آن بر دروغ چیره شوم

است و گرایی شدت بخشیدهبه تداوم قهرمان« فرّ»الزم به ذکر است خود ت کید بر نیروی 
کنونی را  ۀنیافتنی است، ناهشیار جمعی ایرانی حتی در دورچون احتماالی نیرویی دست

این  وباعث شکست مداوم شده است « هفرّ»یابی ، که تال  برای دسترار دادهتحت ت ثیر ق
مثابه جوالنگاه نامالیمات تاریخی شدت به ،ویژه قدرتامر درصحنۀ زندگی اجتماعی و به

نویسی است. بر همین اسا  در آثار تاریخی، تحلیلی و ادبی، و سفرنامهبیشتری داشته
، که اغلب روایت مثبتی از شدهرمان در میان ایرانیان اشارهالگوی قهوفور به نکات کهنبه

 ۀویژه در حوزبه اثرهای مفیدی،است و در شرایح تاریخی و اجتماعی ایران آن نشده
الگوی بنابراین تکیۀ زیاد بر کهن ؛قدرت نداشته و اغلب با شرایح آنارشیک پیوندیافته است

اجتماعی مفید باشد،  لحا ه بقبل از آنکه  قهرمان در متون اوستا و دیگر متون باستان
 کند.ناهشیار جمعی را مسخ می

 الگوی پرسونا در ايران و متون باستان. کهن2-5-3

های متون اوستا همچنان که به شیوۀ نسبتای روشنی ممکن است قابل تفسیر باشد، به شیوه
زرتشتی چنانکه باید طورنمونه خیروشر در متون چراکه به؛ تفسیر دارد امکانمتفاوت هم 

الگوی گوناگون های کهن( و از جنبه961: 1747اند)بایرنا ،نشدهوضوح تعریفبه
که ممکن است هر متن یا متون دینی و اعتقادی آنچنان ؛تفسیر فربه باشد لحا ه بتواند می

های ناروشن)یا تاریک( با جنبه امکاناتجدای از کارکردهای تفسیری مثبت، دارای 
را « بهرام»های زیر بیان شکل ۀتوان به شیوگویی هم است. در میان متون اوستا میالکهن
است در نظر آوردهالگویی پرسونا که هر بار در قالبی به زرتشت رویتغییرات کهن ۀمثاببه

 کرده یکم تا یازدهم چنین آمده است: ،«بهرام یشت»در  .گرفت
بار در باد تند زیبای مزدا آفریده وزیدن گرفت...، دومین بار در کالبداهوراآفریده، نخستین« بهرام»

های زرد لگام بار در کالبد اسب سپید زیبایی با گو های زرین...، سومینکالبد گاو نر زیبایی با شاخ
بار در بار در کالبد گراز نر...، ششمینبار در کالبد اشتر سرمست اسب....، پنجمینزرین...، چهارمین

قوچ دشتی زیبا...،  درکالبدبار بار در کالبد شاهین....، هشتمینسالۀ زیبا...، هفتمینپانزدهکالبد جوان 
ای زرکوب و بار در کالبد بز گشن دشتی....، دهمین بار در کالبد مرد شکوهمند که دشنهنهمین

 (136-131: 1791) پورداوود،.آوردروی« زرتشت»یسوبه ورهایزگون آراسته به گونه
 الگوهایتواند در قالب کهنقالب پرسونا قابل تفسیر است همچنان می در اضرحمتون 

الگوهای دیگر قلمداد شود، شود( و کهنمثابه مانداال در آن تصور می)که شخد به «خود»
دهد و در قالب قدرت کلی در اسطوره خود را نشان میصورتاما این پیوستگی اجزاء به

 زند.گرایانه دامن میبه نمود کلی عمل  .های قهرمان و..همچون اسطوره
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 . پير فرزانه)خردمند( و ايران2-5-4

ا  رو جامهاو درروی زمین است و ازاین ۀترین درجه در آیین میترا و نمایندپیر عالی
صالحیت کامل  و ا  حلقه و عصای وی استعالمت فرزانگینظیر جامه خود میترا، 

اند از: لبا  سفیدی که به ۀ پیر درواقع عبارتبازشناسان میشناسی دارد. عالدرزمینۀ ستاره
تن دارد، دا  ساتورن، کاله فریجی میترا، یک عصا و یک حلقه که نشانه فرزانگی او 

که بعدها چنین  اور نیستشگفت .(17: 1783؛ اوالنسی، 189-189: 1783هستند)ورمازرن،
خورد. همین زمینه میچشمهبیش بهای مختلف و در صاحبان قدرت کماهایی در دورهنشانه

کتاب  های کهنسال که ساموئل ادی در در تداعی با جانداران و نباتات دیگر چون درخت
درختان از  پرثمربودنتواند ناشی از عظمت و می ،استسخن رانده آیین شهریاری در شر 

تداعی  ،دهاین نوع و وجوه مشترکی که با شاه همچون دوام سلطنت،]فرزانگی پیرانه[ بو
آمده است که زندگی زرتشت از  نامهزراتشت(. در 93-96: 1747کند)ن.ك: بهار،

 رخردمندیپمرگ در چند مرحله توسح  از نجاتشپیشگویی تولد  تا خبر پیامبری و 
 تیاهم ازبه بعد(،که نشان  131: 1731، 1است)ن.ك: آموزگار و تفضلی، ج، شدهانجام

 است:نمونه آمدهطوررد.  بهپیرخردمند در مبانی زرتشت دا
سوی پیرخردمند و هوشیاری در آن روزگار بود به نام برزین کرو . به هنگام بانگ خرو  به

خانه گرسشپ آمد و به او گفت که: این پسر]زرتشت[ را به من بسپار تا او را از شور و شر دور 
ی از گزند سالگهفتنه زرتشت تا گودارم و چون فرزندی شایسته بپرورانم، پدر چنین کرد و بدیننگه
 (133: 1731برست.)تفضلی و آموزگار،   جادو ودیو 
ی نامه به خسرو رسید مضطرب شد و ایرانیان را فراخواند و به وقت ،استدر شاهنامه آمده 

 مشورت کنی: رخردمندیپشور پرداخت. آنان گفتند: نیک آن است با 
 چنررین یافررت پاسررخ ز ایرانیرران   

 دل آسران مگیرر   چنین کارها برر 
 

 ورنررد و ترراج کیرران ا کرره: ای فرررّ  

 زن برررا خردمنرررد پیرررر یایکررری ر
 

 (196 :4ج  1431)فردوسی، 
 است که:شدهنقل

گشتاسپ وزیری پیر و خردمند به نام جاماسپ داشت. چون لشکر آماده شد و ساز جنگ فراهم 
اماسپ تو مردی دانا و : جگفت وآمد، گشتاسپ بر تخت کیانی نشست و جاماسپ را نزد خود خواند 

ریز است و کدام نیست، وقتی دانی از ابرها کدام بارانحدی است که میبینا و شناسایی. دانایی تو به
 چندقطرهدانی دانی کدام شب شکفته است و کدام روز. اگر ده روز باران ببارد میاند میگلها شکفته

در کارزاری که میان ایرانیان و خیونان دانی که فردا گمان میبر زمین باریده است پس تو بی
 (84: 1791درخواهد گرفت چه خواهد گهشت.)یارشاطر،
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 همچنین آمده است که:
 ۀفیروز به آتشکد .باران در زمان فیروز، جد انوشیروان، نبارید و مردم به خشکسالی افتادند

سه مرتبه، شعله را  ..سپس به کانون آتش رفت. آذرخورا رفت و در آنجا نماز خواند و سجده کرد...
 (9: 1786)مسکوب، .آتش به ریش او گرفت ولی نسوزانید ۀشعل به سینه خود گهاشت...

شدۀ ایران  اغلب مرتبح به حوزۀ قدرت الگوی پیر فرزانه در ادبیات نقلوجود کهن
جست و بر همین روال میرفت از پیرخردمند بهرههستند. رستم هرگاه به کارزار می

ازجمله  ؛استمهم پیر در ادبیات ایرانی در محدودۀ دستگاه قدرت بازتاب داشتههای نمونه
های کیومرث اولین پیرخردمند شاهنامه، زال، شهرسب وزیر توان به نمونهدر شاهنامه می
چون کسی در تنگناها و شرایح حسا  به کمک افراد  رفرزانهیپاشاره کرد.  طهمورث و...

 به ؛دهدشود و راه را به آنها نشان مییاها هم اغلب ظاهر میآید، در رؤدر حوزۀ قدرت می
 .برندیمالگوی پیر پناه مشروعیت[به کهن درتداومقدرت] ۀدلیل افراد در حوز نیهم
 الگوها. ديگر کهن2-5-5

ت در پیوند با شدن برای شرقی بسیار پرمعناست. رسیدن به وحدت و کلیّیکپارچه
: 1749ای دارد. سه سطح انسان کامل)موله،اهمیت ویژه الگوی خود در متون اوستاکهن
(، 1784رضایی راد، بودن شاه آرمانی در گاتاها)ن.ك: پهیرنشبههبودن و (، قطعی11
تال  در  ۀ( نمون41: 1789رفتن از شرایح و مناسبات زمینی در بندهش)اکبری مفاخر، فراتر

نیای متزلزل امروز حتی افراد را با ویژه در دهب ،یکپارچگی هستند. تال  برای یکپارچگی
های پیشکش و ی نمونهازطرفکند. می 1زمینۀ اعتقادی مستعد فوران و تورم روانی

ی سایه و الگوکهنتواند مانعی جهت جلوگیری از کشف کردن در اوستا میقربانی
 درنهایت ناهشیار جمعی باشد.

الگوی اسرارمههبی داشته باشد. کهنتواند پیوند زیادی با در متون ایرانی می« فر ایزدی»
باشد تا  ی فرّدارا دیبادهد هر آدمی در زامیادیشت، اهورامزدا به زرتشت هشدار می

برخوردار  آن ازتوانند بهورزی و پیروزی نصیبش گردد و به تبعی همه می
مختد به طبقات فرادست نیست)رضایی راد، « فر»؛ بنابراین (31: 1787شوند)سودآور،

ها را ترك کند آدم« فر»چون و( 1739( و دارای انواعی است)ن.ك: آموزگار،186: 1784
که دامنۀ اسرار است جهت (. به همین 31: 1747)آموزگار، تابدیبرمبخت روی از آنها 

 و صورت اساسی اعمال نقش کردهمههبی در حوزه قدرت در گستره تاریخی ایران به
در حاکمان و پادشاهان جهت  ژهیوبه ،یمههببا اسرار  و پیوند« فر»یابی به برای دست تال 

رو ناهشیار ازاین؛ استتی خود در طول تاریخ بازتولید شدهتداوم مشروعیت سیاسی و هویّ
الگو نبوده و پادشاهان همیشه در تال  این کهن خألجمعی معموالی پهیرای قدرت در 

 صل از اسرار مههبی در پیوند بدانند.ت و قدرت خود را با نیروی مههبی حااند تا هویّبوده
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 تالگوهای رفتاری ايران باستان در قدرت و هويّبندی: تداوم کهن. جمع2-6
روانشناسی خاص خود »ها هم درست مانند افراد یونگ معتقد است، نژادها، قبایل و ملت

ین های کشف ا(. از راه111: 1788اوداینیک، «)دارند خود را ۀشناسی ویژو نیز آسیب
یتی توان چون کلّها و اقوام است. اسطوره را میهای آن ملتروانشناسی مراجعه به اسطوره

یعنی رویدادهای  ؛دریافت و توجه داشت که معنایش در توالی و تسلسل حوادث نیست
اسطوره فقح در تمامیت خود حائز  ؛ بنابراینشودتاریخی باعث حهف اسا  آن نمی

گاه احوال از قول بروکل و دورکهایم، اساطیر تجلی. (1193: 1788اهمیت است)لنکستر،
: 1787اند که اعضای گروه در آن شرکت دارند)تودر،دربردارندۀ مفاهیمی و همگانی

ماند و اگر قهرمانان اساطیری ای خالی]از اسطوره[ نمی(.جهان ذهنی انسان در هیچ دوره81
آنکه جایهکند. درواقع بنشین آن میای را جاگهارد، قهرمانان تازهگهشته را کنار می

: 1747شود)بهار، امروز داستان سیاو  زبانزد عام باشد، زندگی قهرمان دیگری مطرح می
تواند مهارشان است که نمی« هاییقدرت»درواقع انسان امروزی خود همچنان اسیر (.761

(. این 118: 1783نگ، اند)یوهای خود را تغییر دادهکند. خدایان و ابلیس مطلقای تنها نام
 دوانده ت ایرانی نیز ریشهگرای ایرانی در قدرت و هویّروند نیز با توجه به ساختار اسطوره

 است.
های توتالیتر قرن بیستم در قالب اسطوره از منظر بخشی اسطوره و ظهور دولتوحدت

 مثابهبهایی زدکاسیرر، ظهور اسطوره در قالب ایدئولوژی و فرهنگ از منظر بارت و اسطوره
های درخشانی هستند که ابعاد کلی آن در یونگ به اوج اسطوره از منظر الیاده توصیف

های جمعی در قالب های فاشیستی را در خاطرهرسد. یونگ از این زاویه برآمدن نظاممی
الگوها تبیین کرد. فرونهشت و تورم روانی از منظر یونگ در ناهشیار جمعی زایل کهن
رو پهیرند. بر این اسا  تاریخ ایران نیز دنبالههای جمعی زوال نمیخاطرهشود و نمی
متون اوستایی و کهنه  هم در قالب  .های ناهشیار جمعی استالگوهای ازلی و اسطورهکهن

آیین ( در اثر 1741اند. ساموئل کندی)سازی عمل کردهسازی یا تداوم به اسطورهاسطوره
این فرضیه است که درواقع حملۀ اسکندر به ایران حمله  درصدد اثبات شهریاری در شر 

ها و خدایان ایرانی بود و همین امر زمینه شکست یونانیان را بعدها فراهم کرد. به اسطوره
ناحق به مسند پادشاهی در دوران باستان تکیه کند، اگر کسی به( نقل می11: 1791مجتبایی)

کرد، کارگزار نیروی اهریمنی بود. ر مردم ظلم میداشت و بکرد، آیین الهی را نگاه نمیمی
ای خود است که موجودیت در همین رابطه نیز اوستا نیز در پیوند با ماقبل و بعد اسطوره

آمیزند و ها نیز باهم میآمیزند،  اسطورهها باهم میطور که فرهنگیابد. همانمی
دهند)ن.ك: آموزگار، ن میآورند، تغییر جا و مکامی وجود بههای جدید را اسطوره
1747 :9 .) 
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مسائل به هم  همه کهیطوربهگرایی در شرایطی آشوبناك قرار دارد، دورۀ اسطوره
گرایی فارغ از زمان و مکان است. در این وضعیت ناثبات و شوند. جهان اسطورهمرتبح می

هرا و موقتی ناپایدار دستگاه فکری و فلسفی شکل نیافته، یا وحدتی شکل نگرفته و یا گ
بندی اجتماعی که بتواند جامعه را با فلسفه سیاسی و نظام سیاسی بنابراین اسکلت ؛است

ها متکثر اسطوره جهان چراکه، های آشوبناك اسطوره غایب استاداره کند، در جهان
 است. 

عنوان منش   اساسی ساخت ها( افالطون را در یونان بهبندی)گهار از اسطورهصورت
سیاسی عالم تبدیل کرد. افالطون دنیای متکثر و ناپایدار  ۀفکر فلسفی و فلسفدستگاه ت
ها را به فلسفه و دستگاه فلسفی منتقل کرد. هرچند پیوندهای یونان باستان و شر  اسطوره

دستگاه فلسفی یونان داشته باشد، اما این اتفا  در شر  و در  جادیا درممکن است زمینه را 
 گرایانه تداوم یافت. ر اسطورهایران رخ نداد و تفک

های جدید اگر زرتشت در این وحدت بخشی تال  کرده باشد، اما خود بانی اسطوره
بنابراین سیستم فلسفی جدیدی انسجام نیافت تا به هسته اصلی فلسفه و فلسفه سیاسی  ؛شد

ی ها به جهان وحدت فلسفی و سیاسجهان متکثر اسطوره . بر این اسا مدرن تبدیل شود
ویژه در دوران ساسانی هم با منجر نشد. تال  احتمالی در وحدت قدرت و سیاست به

های پیشین وحدت بدهند یا از سردمداران قدرت نتوانستند به اسطوره .شکست مواجه شد
الگوها، سیاست درناهشیار جمعی ایران بر کهنآید بدون تکیهآن گهر کنند، که به نظر می

زمان و مکان گرایانۀ بیت اسطورهدرواقع ناهشیار جمعی که به کلیّاست. تحمل نبودهقابل
قدرت را  ۀت بازی کرده و حوزدهی قدرت و هویّنقش اصلی را در جهت ،شودل میمبدّ

 تاکنون جوالنگاه خود قرار داده است. 
 
 گيری. نتيجه3

مله سیاست امری پویا، ناثابت و منشعب از نیروهای مختلف طبیعی و اجتماعی ازج
عنوان یکی از مؤثرترین ست. در این میان اسطوره بهاینها اسطوره، دین، خرد مدرن و امثال

سیاست  ۀاین ت ثیر نیز در حوزو  این نیروها بر سیاست و قدرت در ایران باستان حاکم بوده
های اثرگهاری این ت ثیرات از طریق مبانی باستانی و است. زاویهایران هم تداوم داشته

آنیما و آنیمو ، قهرمان، پیرفرزانه، آموز  اسرار مههبی، سایه،  :الگوهایی چونکهن
که سیاستمداران همانند دیگر افراد جامعه معموالی طوریبه؛ شودپرسونا و غیره منتقل می

ی ناهشیار ای زیر سیطرهگونهامر سیاسی به والگوها گریز کنند اند از این کهننتوانسته
آید این امر در ایران اغلب تولیدگر می نظر بهکه  استهای رفتاری بودهالگوجمعی و کهن
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به جامعه بلکه  امر سیاسی معطوف  ۀمثابقدرت نه به وقدرت بوده  ۀجوانب منفی  در حوز
 است. اهمیت قلمداد شدهعنوان امری ثانوی و کمبه

-گرایی کمسطورهساسانی در گستر  و تقویت ا ۀمتن اوستا و دیگر متون  بعد از دور

، همواره معانی نداامدهیدرنای کارآمد و مدون . چون این متون به شکل اندیشهاندنبودهت ثیر 
 است. امر سیاسی هم به طبع آن جریان پیدا کرده و نظر بودهآن محل اختالف هایو اثر

مراه ها یا نوسانات تاریخی ههای جمعی همواره با آسیبچون خاطرهدر ادامۀ این نگاه 
اغلب  تیّهو وبدین معنی که قدرت  ؛ها کرده، قدرت را محل جوالن این آسیببوده

الگوهای ی و کهنارجمعیناهشزمینۀ این خاطرات  و تحت ت ثیر اسطوره و نه خرد بوده است
ی سیاست را به بازی بگیرد. جمع تورمها و صورت فوراناند تا بهرفتاری را شکل داده
رفت  پیدا کنند، خود اند از این وضعیت برونقدرت خواسته ۀدر حوزهنگامی هم که افراد 

گاه این امر به اند و هیچنیز در پارادوکس امر سیاسی و اسطوره قربانی ناهشیار جمعی شده
الگوهای ناهشیار جمعی رو قدرت  در مقابل کهنازاین ؛استنتیجه مثبتی نینجامیده

 است. ثباتی و ناکارآمدی بودهبی بهمحکوم
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1.Introduction 

Islamic texts have a more or less pessimistic view of the history 

and culture of Parthians. Based on these texts, one can obtain scattered 

insights about the Parthian history. One of the notable points in this 

text is the Parthian military confrontation with the Seleucids and the 

Romans. These insights include three main reports. The first report is 

about the military confrontation of Parthians with Romans during the 

Achaemenid Empire. The second battle involves the campaign of 

Gooderz Bin Ash for Palestine. The Blashe war with Romans is the 

last battle mentioned in the reports. This study attempts to reconstruct 

the exact details of these wars in the real history of the Parthian 

Empire. 
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2.Methodology 

In this study, we will reconstruct these battles through a 

comparative study of the Parthian battles with the Seleucids and then 

Romans in historical accounts of the Islamic period with real reports 

such as coins, archaeological sources and Greek and Roman sources. 

By refining and categorizing these reports and excluding duplicate 

reports, usually adapted from earlier sources, one can benefit from the 

capacity of Islamic sources to reconstruct Iran's political and military 

history in the Parthian era. This research is written in such an 

approach. 

 

3.Discussion  

In some Islamic texts, the first Parthian confrontation with Romans 

occurred during the reign of Ash kingdom. Some of these texts 

describe Ashk as the eldest child who provided an army and went to 

the battle of Antiches and seized his kingdom (Tabari, 1974, 2/496; 

Balami, 2001, 499; Gardizi, 1985, 59-60; Balkhi , 1985, 59; Mostofi, 

2008, 99). Isfahani Hamza mentions this war during the reign of 

Shapur ibn Ash Ash ibn Azar (Isfahani, 1968, 41-42). Various reports 

of Islamic sources have attributed the Parthian king's war against 

Antiches to the time of the Ash Kingdom, Shapur bin Ash , and 

Euphorshah. It seems that this war can be traced back to the actual 

Parthian history at the time of the first Ash (247 BC - 217 BC).At the 

time of Antiochus II's reign (246BC- 261BC ), Arsaces defeated 

Andragoras and gained dominion over Parth (Strootman, 2015b; 

Schippmann, 2012: 525-526). After Antiochus II, Seleucus II 

succeeded to the throne In 246 BC. With the onset of the Seleucus II 

campaign in the eastern regions, Arsaces retreated to the Apacak 

region (Strabo, 1928: 269; trootman, 2015b; Shipman, 2005: 28; 

Wolski, 2004: 81). In later battles with the second Seleucus, Arsaces 

achieved victory (Justin, 1994: 256). The Seleucid king was forced to 
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return because of the unrest in Asia Minor. But before his retreat, he 

recognized the rule of Ash over Parthia and Hircania as the Sultans of 

the Seleucids (Strootman, 2015b; Fry, 2006: 293; Shipman, 2005: 28). 

It may be argued that the Ash-and-Antiochus war in Islamic history is 

a reflection of the battles between Ash I the founder of the Parthian 

kingdom and of Antiochus II and Seleucus and illustrates his efforts to 

drive the Seleucids out of the Iranian borders and establish the 

Parthian dynasty. In the history of the Islamic era, there have been 

reports of the attack on Palestine by Goderz bin Ash. In these reports, 

Guderz bin Ashq is the one who, when the Jews of the Israelites killed 

YahyaBenzaria (AS), destined that he would attack Yahya (AS) in 

revenge and kill the Jews (Tabari, 1352: 2/496; Isfahani, 1346: 42; 

Thalabi, 1372: 226; Gardizi, 1363: 60-61; Balkhi, 1363: 18; Mostofi, 

1383: 101). In a solid account of the kingdom of Godezerz, his attack 

on Palestine heralds the beginning of Goderzez's reign and speaks in 

detail of the king's glory and highness. (Thaleb, 1372: 226). In 

national and epic narratives we find the name of Goderz. In these 

narratives, Goodarz, the son of Kashvad, is considered one of the 

greatest Iranian heroes. (Yarshater, 1392: 569; Safa, 1333: 574). 

Gooderz's name in national stories can be a reflection of Gooderz I the 

Parthian king. In spite of the similarity between the name of Goderz in 

the Islamic narrative with the Parthian king Goderz I, the insights in 

the Islamic texts lead us to the view that this Goderz should be 

regarded as the son of Ered II (37-37 BC). Labinius, the Roman 

commander, also accompanied him during the Pakistani invasion of 

Syria and Palestine. With the victory of Parthians in Syria, the way to 

Pakur came to the southern states of the Levant. Due to the turbulent 

conditions in Palestine, Pakor succeeded in conquering Jerusalem 

(Josphous, 1934: 126-127; Voleski, 2004: 156; Du Boaz, 1342: 92). It 

can be concluded that the Godarz raid on Palestine in the narratives of 

Islamic historians is a reflection of the Pakor army, the Parthian prince 
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in the West Euphrates in 51 BC. Blash is the third Parthian king to be 

found in his scattered references to his war with the Romans in 

Islamic texts. Some Islamic historians make no mention of this war in 

the name of Blash. For example, in his report, Balami named the Ashq 

(Balami, 2001: 449-500), and Hamdollah Mostofi attributes it to the 

time of Nursi ibn Godarz ibn Balash (Mostofi, 1387: 102). According 

to historical reports of the Islamic period, Blush son of Khosro 

reported that the Romans had come to seek revenge on Antiochus and 

to avenge his blood on the Iranian war (Tabari, 1352: 2/497; Isfahani, 

1346: 42-43). Blash asked for help from neighboring Malkovtiev. 

Each king provided the military and financial power to the extent of 

his ability. (Tabari, 1352: 2/497: Isfahani, 1346: 43-42; see also Nak; 

Balami, 1380: 500-449; Mostofi, 1387: 102). Concerning the Blash 

war and its reconciliation with the Parthian history, we may be able to 

cautiously date this war at the time of the fifth Blashe (191-208 AD). 

in the evidence provided by the Islamic texts about this war are 

references to the beginning of the war by the Romans. After the death 

of Blush IV (192/1923 - 191/1990), his son replaced him. Coinciding 

with the beginning of the reign of the fifth Blach, the Parthians were 

attacked by Septemus Soros in northern Mesopotamia. The fifth blast 

calls on the rulers of the provinces of Oserouen and Adiabon, whose 

lands were near the Roman borders, to oppose Roman siege and 

besiege Rome (Dio cassius, 1957: 217-218; Chaumont, 1988: 57 579; 

Voleski, 2004: 210; Shipman, 2005: 75). Eventually, however, the 

Roman troops, during their retreat, faced resistance from the city's 

defenders and withdrew. As the siege ended, the campaign ended. 

(Dio cassius, 1957: 221-222; Chaumont, 1988: 579; Voleski, 1383: 

212; Shipman, 1383: 76; Duobey, 1342: 233 .(  
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4.Conclusion 

In Islamic sources, we find only three cases of the Parthian-Roman 

wars. First is the Ashq war with Antiches. The victory of Ashq in this 

battle led to the establishment of the Parthian dynasty. Greek and 

Roman sources and recent research can partly trace the date of this 

war to the actual Parthian history at the time of the first Ashq (247 BC 

- 217 BC). Among these evidences are the first Ashq battles with the 

Seleucid kings and stories related to the beginning of the Parthian 

dynasty. Given the coincidence of the reign of Antiochus II (261 BC - 

246 BC) and Seleucus II (246 BC - 225 BC), the Ashq's wars are more 

likely to date in this period. The reference to Antiochus in historical 

accounts of the Islamic period may be the same as Antiochus II of 

Seleucid king. The second battle is the Godarz onslaught on Palestine. 

Evidence from Islamic reports and its concordance with new research 

suggests that the attack of Godarz Bin Ash to Palestine by Prince 

Pakour's son Ard II (57 BC - 37 BC) could be countered by Jerusalem 

and the conquest of the land. The Blashe war with the Romans is the 

last battle mentioned in reports of the Islamic era. According to the 

reports of the Islamic writers about the war of Balash and its 

reconciliation with the history of the Parthians, this war can be dated 

with prudence at the time of the fifth Balash (208-201 AD). 

Comparing the evidence of Islamic texts with Greek and Roman 

sources and new research indicates that this war is a reflection of the 

onslaught of Emperor Septimius Soros on the lands of northern 

Mesopotamia during the fifth Blashe, when Islamic historians 

combined reports of this war with the events of the Sassanid era. 

 

Key words: arsacids, Islamic texts, Seleucians, Romans, Arshak, 

Godarz, Balash   . 
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 چکيده
ای دربارۀ تاریخ اشکانیان های پراکندهآگاهیتوانمی اسالمیبرپایۀ روایات متون     
توان وار هستند که به سختی میهای این منابع چنان پراکنده و اشارهآورد. گزار دستهب

در  توجهقابلوجو کرد. یکی از نکات اشکانیان را در آنها جست پایی از تاریخ واقعیردّ
کوشش  پژوهش، این دراین متون، تقابل نظامی اشکانیان با سلوکیان و رومیان است. 

های اشکانیان با سلوکیان و رومیان در این متون که دربارۀ جنگ هایییآگاهخواهدشد 
های نظامی اشکانیان با ییتطبیقی رویارو است، مورد بررسی قرارگیرد. مطالعۀبرجای مانده

اسالمی با تاریخ واقعی این  های تاریخی دورۀسلوکیان و سپس رومیان از خالل گزار 
دوران و آنگاه بازسازی این نبردها هدف این جستار است. بر اسا  نتایج به دست آمده، 

 گهاری کرد.ی و تاریختوان با احتیاط، سه نبرد گزار  شده در متون اسالمی را بازسازمی
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 مقدّمه  .9
 در دارد، باستان ایران تاریخ در (م 119 – م.پ 193)اشکانی  شاهنشاهی که اهمیتی همۀ با
 نگاه منابع این در. استدهشسپرده فراموشی به تقریبای ایران تاریخ از برهه این اسالمیمتون
 پادشاهی اشکانی تداوم پادشاهی دارد و وجود اشکانیان فرهنگ و تاریخ به ایبدبینانه
 در ها،آن پادشاهی دوران در براین اسا ، است.شده انگاشته جانشینانش و اسکندر
 در .نداشت وجود متمرکزی پادشاهی و کردمی حکومت شاهکی ایران از ایهرگوشه
 و سلوکیان با اشکانیان نظامی رویارویی از مبهمی تصویر دورۀاسالمی تاریخی هایگزار 
 مندی از گزار شود ضمن بهرهدر اینجا تال  می. آورددستبه توانمی را رومیان
های اشکانیان در متون اسالمی، با استفاده از متون یونانی و رومی و دیگر منابع دورۀ جنگ

ها در تاریخ واقعی این دوران مورد تجزیه و تحلیل قرار ین جنگاشکانی، جزئیات دقیق ا
 گیرد.

 مسئله بيان و .شرح9-9

های خود های مرتبح با اشکانیان در متون اسالمی با همۀ پراکندگی و ابهامگزار    
گشا باشند. در این کردن برخی زوایای تاریک تاریخ ایران اشکانی راهتواند در روشنمی

ت های نظامی اشکانیان با سلوکیان و سپس رومیان اهمیّییمرتبح با رویارو میان روایات
شد و این جنگها تنها از دریچۀ منابع . در گهشته توجه چندانی به این منابع نمیداردای ویژه

گرفت. از طریق نقد روشمند این منابع و تطبیق آن با یونانی و رومی مورد تحلیل قرار می
توان به بازسازی شناختی و منابع یونانی و رومی میها، منابع باستانسکه دیگر منابع از جمله

ها از خالل متون ها پرداخت. سه گزار  اصلی دربارۀ این جنگو بازخوانی این گزار 
نهادن وکنارها بندی این گزار بندی است. با پاالیش و دستهاسالمی قابل تشخید و طبقه

 توان از ظرفیت منابعاند، میم اقتبا  شدهمتقدّاز منابعهای تکراری که معموالی گزار 
مند گردید. این اسالمی به منظور بازسازی تاریخ سیاسی و نظامی ایران در عهد اشکانی بهره

 است. شده پژوهش با چنین رویکردی نگاشته

 پادشاهی اندر زم با رومیان نظامی اشکانیان تقابل نخستین ها،این گزار  از ایدر پاره     
 گردیزی، ؛944: 1781 بلعمی، ؛1/946: 1791 ن.ك: طبری،)دهدمی رخ دارابناشک
 با اشکانیان نبرد دومین ردپای(. 44: 1774 مستوفی، ؛94: 1767 بلخی، ؛94-61: 1767

 شودمیدیده فلسطین به اشکگودرزبن حملۀ در اسالمی متون در رومیان و سلوکیان
 با بال  جنگ (.116: 1731 ثعالبی، ؛91: 1796 اصفهانی، ؛1/946: 1791 ن.ك: طبری،)

ن.ك: ) استشده یاد ازآن اسالمیمتون هایگزار  در که است نبردی آخرین رومیان
 (. 911-944: 1781 بلعمی، ؛97-91: 1796 اصفهانی، ؛1/943: 1791 طبری،
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 انجام میاسال متون منظر از اشکانیان تاریخ دربارۀ اندکی هایپژوهش تاکنون 
 با اشکانیان هایجنگ دربارۀ مختصری هایاشاره ها،پژوهش این از تعدادی در. استشده

 پیرنیا. استصورت گرفته و بیشتر بر بازتاب تاریخ اشکانیان در این متون تاکید شده رومیان
 به آن خالل در و اشکانیان گردآوری کرده دربارۀ را اسالمی مورخان مختلف هایگزار 
 را از خالل اشکانیان تاریخ واقعی است کوشیده وی. کندمیاشاره اشکانیان نیز هایجنگ
 با «اقفورشاه» جنگ دربارۀ ثعالبی روایت است، معتقد پیرنیا. بازسازی کند اسالمی متون
 و سوریه به اُرُد اول )دوم( پسر پاکور اول جنگی سفر از ضعیفی بازتاب روم پادشاه
 دیگر و ثعالبی گزار  او، عقیدۀ به(. 1998: 1791 پیرنیا،ن.ك: ) است صغیرآسیای
 است؛ تاریخ برخالف اسرائیل،بنی و «جوذر بن سابور» جنگ دربارۀ اسالمی مورخان
 با سلطنتش طول در که بود پسرگیو و اشکانی شاه بیستمین گودرز یا جوذر همچنین

 اصفهانی حمزۀ گزار  نینهمچ او(. 1961 -1961 :همان) نپرداخت نبرد به اسرائیلبنی
 مقایسه شده، گفته اشکانیان باب در آنچه با را رومیان با خسرو بال  بن جنگ دربارۀ
 بازتابی یا هارومی الحضرعلیه قیام و خسرو زمان وقایع از بازتابی را جنگ این و استکرده
 (. 1963 -1966 :همان) داندمی بال  چهارم زمان وقایع از

 پادشاهان هاینام جستجوی نام به قدیم پهلوانان یا هاپارتی کتاب زا فصلی در مشکور
 که اسالمی نویسندگان گوناگون هایروایت کهن هاینامهپهلوان و در شاهنامه اشکانی
 -977: 1791 ن.ك: مشکور،) کندمی بازگو ،اندداده دست به هاییآگاهی اشکانیان دربارۀ
گردآوری  اشکانیان دربارۀرا  اسالمینویسندگان  ایهگزار  از یارشاطر، تعدادی(. 933
 اقفورشاه جنگ مورد در ثعالبی روایت از کوتاهی مطلب به تنها او با این حال،. استکرده
 (. 986-987: 1741 ن.ك: یارشاطر،) استبسنده کرده رومیان با

 نظر از اشکانیان» مقالۀ به توانمی زمینه، این در گرفته صورت هایپژوهش دیگر از
 مورخان که مطالبی به تنها کرد. نویسندهاشاره آذری عالءالدین نوشتۀ «اسالمی مورخان
 نیز خطیبی ابوالفضل(. 6-1: 1799 آذری،) پردازدمی اند،نوشته اشکانیان باب در اسالمی

 شاهنامه در اشکانیان تاریخ مطالعۀ به «ملی حماسۀ در اشکانیان» عنوان با سودمندی مقالۀ در
مباحث ذکرشده در این مقاله،  است. در میانپرداخته اسالمی دورۀ فارسی و عربی منابع و

 آورددستهب توانمی و رومیان سلوکیان با را  اشکانیان هایجنگ دربارۀ اندکی هایاشاره
 از که گزارشی در نیز رحمتی ها،این از گهشته(. 911 -731: 1749 ن.ك: خطیبی،)

 علل بررسی به و داده ارائه حماسی -ملی روایت در اشکانیان تاریخ تحریف موضوع
. استپرداخته اسالمیمتون در اشکانیان تاریخ گزار  و اشکانیان سلطنت مدت شدنکوتاه
 کندمیاشاره اسالمی متون در اشکانیان هایجنگ بازتاب به شکل مجملی نیز به وی
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لی در دانشنامۀ ایرانیکا به گزار  شهبازی نیز در مدخ(. 99 -17: 1749 ن.ك: رحمتی،)
 .(Shahbazi,  2012: 542-543)است تی پرداختهتاریخ اشکانیان از منظر تاریخ سنّ

روی، نه گزار  این، برخالف تحقیقات یادشدۀ باال، تمرکز پژوهش پیش وجود با 
انیان با های اشکگهاری جنگبازسازی و تاریخ اسالمی، بلکهتاریخ اشکانیان از منظر متون
 اسالمی به یاری دیگر منابع در تاریخ واقعی این دوران است.سلوکیان و رومیان در متون

 و سلوکیان با اشکانیان هایجنگ دربارۀ تاکنون این پژوهش این است که اهمیّت
 از استفاده با بنابراین نگرفته، صورت کاملی پژوهش اسالمیمتون دریچۀ از رومیان
 با هاگزار  این تطبیقی مطالعۀ و هاجنگ این دربارۀ اسالمی ورۀد تاریخی هایگزار 
 پرداخته موضوع این مطالعۀ و بررسی به شناختیباستان هایداده و رومی و یونانی منابع

 این بازسازی برای تازه کوششی که است روی آن از پژوهش این اهمیت. شد خواهد
 . شودمی محسوب هاجنگ
 
 بحث و بررسی .2
  اسالمی متون در اشکانيان .2-9 

 ایران شر شمال از که بودند «داهه»اقوام  اتحادیۀ از و «پرنی» قوم در اصل از اشکانیان 
در ایران را به چالش کشیدند. با ( م.پ 69 – م.پ 711) و فرمانروایی سلوکیان برخاستند
 نارسا، اشکانیان ختاری اسالمی، منابع در باستان، ایران تاریخ در سلسله این تاهمیّ وجود

متون که بازتاب ایدئولوژی و سیاست  در برخی از این. استشده گزار  مبهم مختصرو
 -نامهکنندگان نهایی خدایو تدوینبه عنوان گردآورنندگان  -است رسمی ساسانیان 

 انگاشته او پادشاهی جانشین منزلۀ به و اسکندر پادشاهی تداوم اشکانی شاهنشاهی
ظهور  تا( م.پ 717) اسکندر مرگ زمان از که را ایدوره اسالمی خانمورّ  .استشده

 حمزۀ نوشتۀ به. خوانندمی «الطوایفملوك» دورۀ را گیرددر برمی( م111) اردشیربابکان
 : اصفهانی

 به و ساخت ویران را هاقلعه و شهرها و بکشت را ایران قدرت صاحبان و بزرگان اسکندر چون
 ویران و ایشان پادشاهان کشتن با را مشر  مردم همۀ من: نوشت رسطاطالیسا به رسید، خود مراد
 کنند، مغرب سرزمین قصد من از پس که داشتم بیم و کردم منکوب هاقلعه و هاپناهگاه کردن
 چه باب این در تو سازم،ملحق پدرانشان به و گردآورم نیز را پادشاهان فرزندان که آنم بر اکنون
 افتدمی دونان و اراذل دست به حکومت بکشی را شاهزادگان اگر: نوشت لیسارسطاطا گویی؟می
 را شاهزادگان که باید. شود بیشتر فساد و کنند تجاوز و ستم و طغیان رسند قدرت به چون اینان و

 در کینه و دشمنی و برخیزند ستیزه به یکدیگر با تا بخشی، والیت یا شهری یک هر به و گردآوری
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 .نپردازند اندآنان از دور که( رومیان) مغرب اهل به و شوند مشغول خود به و وجودآیدبه آنان میان
  .(168: 1737 االمم، تجارب ؛69: 1769 دینوری، ن.ك: ؛91: 1796 اصفهانی،)

 فرمانروایی اسکندر که بودند شاهانی الطوایفملوك داستانندهم اسالمی نویسندگان 
 ن.ك: طبری،) آمدندمی شمار به هاآن جملۀ از و اشکانیان داد آنان به را ایناحیه برهر
 در دهدمی نشان اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار (. 178: 1741 بیرونی، ؛1/948: 1791
 روایتی در طبری. آمدندمیشماربه تربزرگ و برتر همه از اشکانیان الطوایف،ملوك میان
 داشتند پادشاهی قوم نود بر مصر و شام و عرا  در پادشاه نود اسکندر از پس: »گویدمی
 ؛1/911: 1791 طبری،)«داشتندمی بزرگ بودند اشکانیان که را مداین پادشاهان همگی که

 اشکانیان بزرگی توصیف در ثعالبی(. 91: 1796 اصفهانی، ؛84: 1769 مسعودی، ن.ك:
 در و شمردندیم بزرگ را اشکانیان همه،: »گویدمی چنین الطوایفملوك سایر به نسبت
 «آوردندمی خود نام از پیش را آنان نام و کردندیاد می بزرگی به آنان از خود هاینامه
 پیروزی و آنان تبار و نسب را اشکانیان شمردن بزرگ علت طبری،(. 161: 1731 ثعالبی،)

 و اشکانیان شاهانۀ تبار هم، ثعالبی(. 1/946: 1791 ن.ك: طبری،)داندمی آنطیخس بر اشک
 (. 161: 1731 ن.ك: ثعالبی،)استپنداشته شانبرتری سبب را زمین برمرکز آنان فرمانروایی

 نویسندگان همچون شاهنامه، در هم فردوسی اسالمی،متون اندك هایازآگاهی گهشته 
 ما روی پیش اشکانیان از ناقصی اطالعات و نکرده چندانی توجه اشکانیان تاریخ به اسالمی

 سرایندۀ. استشده نامیده «الطوایفملوك» اشکانیان پادشاهی هنامه،شا در. گهاردمی
 پادشاهان از تن چند نام بیان از پس و کندمی ذکر کوتاه را اشکانیان سلطنت شاهنامه،
 رفتن با که شودمی یادآور اردوان، و نرسی بیژن، گودرز، شاپور، اشک، قبیل از اشکانی
 (. 174-178: 1786/6 مطلق، ن.ك: خالقی) آوردنمی یاد را هاآن کسی ایشان

  اسالمی متون در اشکانيان .قلمرو2-2

 و مبهم صورتبه اشکانیان، تاریخ دربارۀ خود هایبحث خالل در اسالمی خانمورّ 
 وآنطیخس اشک جنگ از که گزارشی در طبری. اندپرداخته نیز هاآن قلمرو به مختصر
 آوردمی «اصفهان و تا ری موصل از» آنطیخس بر لحتس از پس را او قلمرو است،داده ارائه
 تبار که از الطوایفملوك از یکی :نویسدمی دیگر در روایتی و( 946: 1791 طبری،)

 ماهات، سواد، بر پادشاهی فرزندانش و استداشته را اصفهان و جبال پادشاهی بود، شاهان
 از که در شرحی انیاصفه حمزۀ(. 948: همان)آوردنددستبه را اصفهان و جبال
 جایگاه و عرا  را هاآن قلمرو آلود،ابهام ایدر اشاره است،الطوایف به دست دادهملوك
  (.91: 1796 اصفهان،)کندمی ذکر مدائن و تیسفون را هاآن

 جزء غربی جنوب و غرب سرزمین تنها اسالمی، مورخان هایگزار  از ایپاره در
: گویدمی کوچک اردوان دربارۀ خود گزار  در طبری .استشده شمرده اشکانیان قلمرو
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 و گور بر ناحیه آن از و کرد تسخیر بود، پیوسته اصفهان به که را استخر ایالت اردوان،
 خود گزار  در دینوری(. 911-944: 1791 ن.ك: طبری،)یافت حتسلّ فار  نواحی دیگر
 هر حکومت» :گویدمی او. کندمی معرفی جبل ناحیه پادشاه را او اردوان، پادشاهی دربارۀ
 دینوری،) استبوده اردوان با «حلوان و جانقه  مهر و ماسبهان و همدان( ماهان) ماه دو

 مرگ از پس است معتقد هم بیرونی(. 148: 1737 اخبار، فی االمم تجارب ؛191: 1798
: 1741 نی،بیرو) آوردنددستهب را کوهستان و عرا  بر فرمانروایی اشکانی شاهان اسکندر،

 از فراتر را اشکانیان قلمرو اسالمی، نویسندگان از دیگر برخی با همداستان نیز ثعالبی(. 191
 و فار  هایکرانه و عرا  بر اشکانیان: »گویدمی او. کندنمی ذکر غربیجنوب و غرب

 اقفورشاه که دهدمیگزار  همچنین او(. 161: 1731 ثعالبی،) «راندندمی فرمان کوهستان
 (. 167: همان) استکردهمی فرمانروایی فار  و و عرا  مداین بر اشکانی

 گستردگی از هایینشانه توانمی اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار  از دیگر برخی در
 : دهدمی گزار  گونهاین را اشکانیان قلمرو مسعودی،. آوردبه دست اشکانیان قلمرو

 موصل که آشور حدود که بودند تازیان و نبطیان و یانپارس از پادشاه صد قریب الطوایفملوك
 از که داشتند نام اشغانیان پادشاهان این ترینبزرگ. کردندمی حکومت ایران بالد انتهای تا باشد

 شیز به تابستان در و عرا  به زمستان در. بودند کیکاو  ابنسیاوخش  جبار بن ا بن اشغان  فرزندان
 ( 84: 1794 مسعودی،).فتندرمی آذربایجان بالد از

 آورده الطوایفملوك قلمرو از که شرحی در هم بلعمی مسعودی، گزار  از گهشته 
 او( 948: 1781 ن.ك: بلعمی،) داندمی جیحون کنار تا عرا  مرز از را آنان قلمرو است

 توانست داد شکست را کوچک اردوان بابکان اردشیر که زمانی در: نویسدمی همچنین
 (. 911: همان) کند خارج الطوایف ملوك دست از را دجله تا جیحون کنار هایسرزمین

 روميان و سلوکيان با اشکانيان هایجنگ بازسازی و .بازخوانی2-3
  آنطيخس با دارا بن اشک .جنگ2-3-9  

 پادشاهی زمان در رومیان با اشکانیان رویارویی نخستین اسالمی، متون از برخی در
 که کنندمیمعرفی بزرگ دارای فرزند را اشک متون، این از ایپاره .دهدمی رخ اشک
 بر توانست آنطیخس، بر پیروزی از پس وی. رفت آنطیخس جنگ به و کردفراهم سپاهی
 انددادهارائه جنگ از این گزارشی که اسالمی مورخان اکثر یابد.دست او فرمانروایی قلمرو
 بلعمی، ؛1/946: 1791 ن.ك: طبری،) تانندهمداس آنطیخس بر اشک پیروزی خصوص در

 جنگ(. 44: 1774 مستوفی، ؛94: 1767 بلخی، ؛61-94: 1767 گردیزی، ؛944: 1781
 ت سیس به منجر آن فرجام که است نبردی یادآور روایات برخی در آنطیخس علیه اشک
 جهان راسکند از بعد» :گویدمی اشکانیان تاریخ یادکرد در گردیزی شد. اشکانیان سلسلۀ
 بود نماندهباقی تامنیّ و بود شده حمسلّ شهری و والیت بر هرکس و بودماندهباقی شاه بدون
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 آورددستهب را پادشاهی و داد شکست را او  و آمد آنطیخس نبرد به اشک اینکه تا
 (. 94-61: 1767 ن.ك: گردیزی،)

 : نویسدمی چنین باره این در نیز بلخیابن

 و رسیدند همهب موصل اعمال به و کردند حرکت دوجانب هر از و داشت بسیار لشکر آنطیخس
 شدکشته آنطیخس و بکشت را اندازهبی خالیق و شکست را رومیان و ظفرداد را اشک تعالی ایزد
 همگان و نکرد کسهیچ قصد و بساخت الطوایفملوك دیگر با و ماند صافی را اشک والیت آن
 (. 94: 1767 بلخی،)نهادندی حرمت را او سخن و نامه و انستندید مقدم و داشتند معظّم را او

 و کندمی یاد بن آذران اشک شاپور بن پادشاهی زمان در جنگ این از اصفهانی حمزۀ
 را انطاکیه شهر که کندمی معرفی اسکندر از بعد پادشاه سومین آنطیخس، را او هماورد
 گونهاین اشک شاپور بن جنگ دربارۀ او(. 91-91: 1796 ن.ك: اصفهانی،) نهاد بنیان

 : دهدمی گزار 
 کشتی به را ایشان فرزندان و گرفت اسیر را گروهی و کشت را رومیان از بسیاری گروه شاپور
 آورده ایران سرزمین از اسکندر که را اموال از بسیاری و کرد غر  دارا انتقام به را همه و گردآورد

 به را آن که کرد عرا  رود حفر هزینۀ صرف را هاآن از برخی و بازگردانید خود کشور به بود،
 ( 91-91: 1796 اصفهانی،)خوانند. نهرالملک عربی

 عنوان به آنطیخس از اما کند،می بیان اقفورشاه زمان در را جنگ این گزار  ثعالبی،
 عرا  از اعظمی بخش و مدائن بر اشکانی پادشاه اقفورشاه. کندنمی یادی اقفورشاه هماورد

. کردندمی خطاب شاه را او خود مکاتبات در زمان آن حاکمان و داشت حکومت فار  و
 حکومت سواد و موصل بر و بود کرده مستقر روم در اسکندر که فرمانروایی اقفورشاه،
 دارا، انتقام به جنگ این در اقفورشاه. کرد بیرون کشور از را او و داد شکست را داشت
 در اسکندر که کتبی و کرد ویران را هاقلعه و دژها. رسانید قتل به را مردم از زیادی بخش
 :1731ثعالبی،)بازگردانید بود،فرستاده خود کشور به فلسفه و نجوم طب، ۀزمین
 زمان به را آنطیخس علیه اشکانی شاه جنگ اسالمیمنابع مختلف هایگزار (.167

 تاریخ توانمی رسد،می نظر به. نداداده نسبت اقفورشاه و شاپوربن اشک اشک، پادشاهی
 (م.پ 113 -م.پ 193) اول اشک زمان در اشکانیان واقعی درتاریخ را جنگ این وقوع
در  را ما که آورددستبه شواهدی توانمی منابع، برخی طریق از. کرد گهاریتاریخ

 با لاو اشک نبردهای به توانمی شواهد این جمله از کند؛می یاریجنگ این بازسازی
 . کرد اشاره اشکانی سلسلۀ گیریشکل آغاز با مرتبح هایداستان و سلوکی پادشاهی

 196) سلوکو  دوم و( م.پ 196 -م.پ 161) آنتیوخو  دوم سلطنت همزمانی به باتوجه 
 بیشتر دوران این در جنگ این گهاریتاریخ احتمال اول، اشک قیام با (م.پ 119 -م.پ
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 سلوکی پادشاه دوم آنتیوخو  تواند همانمی اسالمیهایگزار  در آنطیخس نام. است
 . باشد

 پیشین پادشاه (م.پ 161 – م.پ181) اول آنتیوخو  فرزند تئو  به ملقب دوم آنتیوخو 
 تاریخ واقعی شماریگاهبه توجه با. رسیدسلطنت به م.پ161 سال در که بود سلوکی
 و بودند داهه قوم جزء که هاپرنی استرابون، گزار به. بود اولاشک با معاصر او اشکانیان

 آنجا و بردند حمله پارت سرزمین به اشک رهبری به ،کردندمی زندگی اُخو  ساحل در
 شدند مستقر ایران شمال در هیرکانیا و پارت هایاستان در تدریج به هاآن. کردند فتح را
(Strabo, 1928:  247-275 ؛ Strootman, 2015a؛ Schippmann, 2012; 525.) 

 به دوم آنتیوخو  سوی از که را آندراگورا  پارت، سرزمین به حمله در اشک 
-دستهب را پارت بر فرمانروایی و داد شکست بود، شده گماشته پارت ساتراپی

 ؛97: 1787 ،ولسکی ؛Schippmann, 2012: 525-526؛ Strootman, 2015b)آورد
 تخت به م.پ 196 سال در دوم سلوکو  وم،د آنتیوخو  ازپس(. 131: 1733 ویسهوفر،
 فرصتی و شد مواجه سوریه به بطالسه حملۀ با سلطنتش اول سال در او. یافت دست سلطنت
(. 16: 1789 شیپمان، ؛Strooman, 2015 b) بپردازد امپراتوریش شرقی نیمۀ به تا نیافت
. یابنددست ریبیشت فتوحات به تا دیدند مناسب را فرصت این اشک رهبری به هاپرنی

 بیشتریفتوحات به نشوند، آنان پارتیان پیشروی اگر مانع که دریافتند تدریجبه سلوکیان
 برای اشک شرقی، نواحی به سلوکو  دوم لشکرکشی با شروع. خواهندیافتدست

  ؛ Strabo, 1928:269) کرد نشینیعقب هاآپاسیاك منطقۀ به حمله این از جلوگیری
trootman, 2015bبا بعدی نبردهای در اشک(. 81: 1787 ولسکی، ؛18: 1789 یپمان،ش ؛ 

 ژوستن، گفتۀ به (.Justin, 1994: 256) یابد دست هاییپیروزی به توانست دوم سلوکو 
 براثر .سلوکو (idem) گرفتند جشن شاناستقالل آغاز مثابۀ به را رویداد این اشکانیان
 از قبل اما ،شد بازگشت به مجبور بود، دهآم وجود به صغیر آسیای در که هاییناآرامی
 به سلوکیان نشاندهدستمقام در هیرکانیا و پارت بر را اشک فرمانروایی نشینی،عقب

 ژوستن(. 18: 1789 شیپمان، ؛147: 1789 فرای، ؛Strootman, 2015 b) شناخت رسمیت
 شهرهایی و دژها. داد سامان را سپاه کرد، استفاده هاپیروزی این از اشک دهد،میگزار 

 تواریخ درآنطیخس و اشک جنگ گفت توانمی (.Justin, 1994: 256) برپاکرد را
 اشکانی پادشاهی گهاربنیان اول میان اشک که است نبردهایی از بازتابی اسالمی

 راندنبیرون برای را اشک هایتال  و درگرفت دومسلوکو   و وآنتیوخو  دوم
 . دهدمینشان اشکانی سلسله ت سیس و ایران مرزهای از سلوکیان
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  فلسطين به اشک بن گودرز .حملة2-3-9

بن  گودرز حملۀ در اسالمی متون در رومیان و سلوکیان با اشکانیان نبرد دومین پایردّ 
 گودرز حمله دربارۀ هاییگزار  اسالمی، دورۀ تواریخ در. شودمی دیده فلسطین به اشک

 ناشناخته و تاریک هاگزار  این در حمله این سیمای ت سفانهم که دارد وجود فلسطین به
 یحیی اسرائیل،بنی یهودیان چون که است کسی اشکگودرز بن  ها،گزار  دراین. است
 هاسوی آن به( ع)یحیی خونخواهی به او که کرد رمقدّ سرنوشت کشتند، را(ع) زکریا بن

؛ 91: 1796 اصفهانی، ؛1/946: 1791 ی،ن.ك: طبر)رساند قتل به را برد و یهودیان حمله
 (. 111: 1787 مستوفی، ؛18: 1767 بلخی، ؛61-61:  1767 گردیزی، ؛116: 1731 ثعالبی،

 به غزا برای اشکگودرز بن  که دهدمی گزار  جنگ این یادکرد در اصفهانی حمزۀ 
. شدمی تخریب اورشلیم که بود باردومین این و کرد ویران را اورشلیم ،رفت اسرائیلبنی
ن.ك: ) کشت را بسیاری و بود زده دست اقدامی چنین به (م.پ 311) النصربخت آن از قبل

 (. 91: 1796 اصفهانی،

 گودرز سلطنت آغاز را فلسطین به او حملۀ گودرز، پادشاهی از ثعالبی گزار  در 
 به گودرز از او. گویدمی سخن پادشاه این شکوه و جالل  از تفصیل به و کندمی معرفی
 چهارصد رفت،می شکار به چون که کندمی یاد «نامبردار گردنفرازان» از یکی عنوان

 سال وهفتپنجاه از پس و بود او همراه بورفام شکاری باز پانصد و طال قالدۀ با یوزپلنگ
 (. 116: 1731 ن.ك: ثعالبی،) آمد در پای از شکارگاه در پادشاهی

 روبرو گودرز نام با حماسی و ملی هایدرروایت می،اسالمتون هایگزار  از گهشته 
 شمار به ایرانی پهلوانان ترینبزرگ از کشواد پسر گودرز هاروایت این در. شویممی
 کیخسرو پادشاهی پایان تا و شودمی ظاهر کیکاو  پادشاهی در بارنخستین وی. استآمده
 سیاستمداری و وفادار ریجنگاو ملی هایحماسه در گودرز خورد.میچشمبه او نام

 و گودرز(. 939: 1777 صفا، ؛964 :1741ن.ك: یارشاطر،)شودمیتوصیف خردمند
 میانسیاو  خونخواهی به که نبردهایی در و افراسیاب نهایی سرنوشت زدندررقم پسرانش
: 1777 صفا، ؛964: 1741 ن.ك: یارشاطر،)بودند ت ثیرگهار درگرفت،تورانیان و ایرانیان
 در بعدها گودرز نام یکی از پادشاهان اشکانی است که اند،عقیده براین خانمورّ (.939
 فرمانروای برسد پادشاهی به آنکه از پیش گودرز. استیافته راه ملی روایات و هانامهخدای
. کردمی فرمانبرداری وردان پسر  و ]اردوان دوم  [ سوم اردوان از و بود گرگان ایالت
 ؛933-938: 1777 ن.ك: صفا،)رسیدپادشاهی به م 96 سال در وردان نشدکشته از پس وی

 (.931: 1791 مشکور،
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 گودرز همان شود بایداز آن یاد میملی هایدرداستان گودرزی که یارشاطر، عقیدۀ به 
 شمار و در یافته راه ملی هایداستان در تدریجبه که باشد اشکانی پادشاه (.م.پ 46-86) یکم

 (. 931: 1741 ن.ك: یارشاطر،)استدرآمده کیانی عهد رگبز پهلوانان

 با باشد. اشکانی شاهنشاه یکم گودرز از بازتابی تواندمی ملی هایداستان در گودرز نام 
 اشکانی، پادشاه یکم گودرز با اسالمی روایت در گودرز نام میان همانندی وجود
 را گودرز این که کندمی هدایت نظر این سوی به را ما اسالمیدرمتون مندرج هایآگاهی
 . دانست یکی (م.پ 73-93) دوم اُرُد فرزند پاکور با باید

 تحلیل و تجزیه و بحث مورد را انگارییکسان این با مرتبح مستندات و شواهد جادراین 
 درزمان. رسید پادشاهی به ،سوم مهرداد برادر  بر پیروزی از بعد دوم اُرُد. دهیممی قرار
 به که گرفت صورت نبردی آن نتیجۀ در که شدندمواجه کراسو  حملۀ با اشکانیان اُرُد،
 نبرد این فاتح توانست اُرُد سپاه فرمانده سورنا آن، طی ودر شد معروف( م.پ 97)حران نبرد
 ,Shahbazi؛  Dio cassius, 1957: 421-429-447) دهد شکست را کراسو  و شود

1990b: 9, 12 ،31: 1791 دوبواز، ؛191-199: 1787 بیوار، ؛ ؛941-941: 1719 پلوتارك-
 از م.پ 91 سال در پاکور. سپرد پاکور پسر  به را سپاه فرماندهی اُرُد آن از بعد(. 98

 بین محلی ،آنتیگونه نزدیکی در اشکانیان اما ،رسید انطاکیه هایدروازه به و گهشت فُرات
: 1787 ن.ك: ولسکی،) خوردند شکست و افتادند دام به رومیان توسح ،فرات و انطاکیه
 و سوریه سرزمین به پاکور سوی از که بعدی لشکرکشی در(. 98: 1789 شیپمان، ؛193

 نبرد از قبل کاسیو ، سفیر البینیو . کرد همراهی را او البینیو  گرفت، انجام فلسطین
 اُرُد دربار به کمک دریافت برای داد، رخ روم در پومپه و سزار طرفداران میان که فیلیپی
 شکست فلیپی درنبرد خواهانجمهوری جناح اینکه از پس اما ،آمداشکانی شاهنشاه دوم،

 Schipmann ؛ Dio cassius, 1957: 269) ماند باقی اشکانیان نزد در البینیو  خوردند،

 از یکی همراه به پاکور م.پ 91 درسال(. 199: 1787ولسکی، ؛531-532 :2012
 که نبردهایی از بعد کرد. حمله سوریه به «بارزافارنس» برزفان به وسومم پارتی هایساتراپ
 :Dio cassius, 1957) شدسوریه تصرف دادند،انجام منطقه این در اشکانیان

 در اشکانیان پیروزی با(. 199-199: 1787 ولسکی، ؛Schipmann,2012: 531؛273
 صغیر آسیای به سپاه از بخشی اب البینیو  شد. تقسیم قسمت دو به اشکانی سپاه سوریه،
 هایایالت برزفان همراه به پاکور شاهزاده. تسخیرکرد را نواحی آن از هاییبخش و رفت
 .شدند تسلیم او برابر در سرزمین آن هایبخش تمام و کردند فتح را شام جنوبی

شاهزاده  و به استقبال بودند پاکور ورود خواهان ها،ایالت از برخی نمایدمی نظرچنین به 
 اوضاع به توجه با .(Josphous, 1934: 117 ؛ Dio cassius, 1957: 273) اشکانی آمدند

 در. یابددست بیشتری فتوحات به تا دید مناسب را فرصت پاکور فلسطین، سرزمین ۀآشفت
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 سرزمین کل فرمانروای که بزرگ کاهن ،هیرکانو  میان اورشلیم سرزمین در زمان همین
 پاکور ورود با .وجودداشت ها واختالفاتیرقابت گونو آنتی ا ادرزادهبر و بود فلسطین

 یهودیان از و آمد او استقبال به کالنی مبالغ و هدایا با گونو آنتی اورشلیم، سرزمین به
: 1787 ن.ك: ولسکی، ؛ Josphous, 1934: 119-120) شد خواستار را پاکور ورود اجازۀ
 فتح قلعۀ برای هاییتال  داخلی، پس ازمنازعات نجامسرا ؛(41-41: 1791 دوبواز، ؛196

رومیان او را  که هیرکانو  و شد اورشلیم قلعۀ فتح به موفق پاکور شد، انجام اورشلیم
 ابتدای همان از که گونو آنتی(.  Diocassius, 1957: 273) دادشکست بودند،گماشته
 را ایشان حمایت همراهانش، و پاکور به هدایا تقدیم با اورشلیم سرزمین به اشکانیان ورود
 یافت دست سلطنت تحت به اشکانیان پشتیبانی با نیز سرانجام بود، آورده دست به
(Josphous, 1934: 126-127 41: 1791 دوبواز، ؛196: 1787 ولسکی، ؛ .)زمانیاندك 

 دیگر بار م.پ 74 سال در. شد دگرگون اوضاع اشکانیان، دست به اورشلیم فتح از پس
 وی. برآمد اشکانیان با جنگ درصدد و گرفت دستهب را روم کشور امور زمام آنتونی
 را البینیو  سردار، این. ساخت آسیا فتح م مور را باسو  ونتیدیو نام به سرداری
 کشته نیز پاکور و کرد مغلوب پاکور فرماندهی به را اشکانی سپاهیان سپس. داد شکست

 حملۀ گرفت،نتیجه توانمی  (.Dio cassius, 1957: 383 ؛ Schipmann, 2012: 535) شد
 شاهزاده پاکور، حمالت از انعکاسی اسالمی، مورخان هایدر روایت فلسطین به گودرز
 لشکرکشی ۀنمون تنها اشکانیان تاریخ گسترۀ در. است فرات غرب نواحی به اشکانی
 فلسطین و سوریه به دوم رُداُ فرزند پاکور لشکرکشی در توانمی، اورشلیم به را اشکانیان
 . کرد وجوجست

  روميان با بالش .جنگ2-3-9

 هایاشاره اسالمی متون در رومیان با او جنگ از که است اشکانی پادشاه سومین بال ، 
 این دربارۀ خود هایگزار  در اسالمیاز مورخان برخی. آورددستبه توانمی ایپراکنده
 را اشک نام خود، گزار  در بلعمی جمله، از ؛کنندنمی ایاشاره بال  نام به جنگ
 مختصری گزار  در هم مستوفی حمدهلل و( 911-994: 1781 ن.ك: بلعمی،) استآورده
 نسبت بال  بن گودرزنرسی بن  زمان به را آن است داده ارائه جنگ این دربارۀ که
 گزار  کلی طوطخ در اسالمی مورخان اکثر اما ،(111: 1783 ن.ك: مستوفی،) دهدمی
 خبر خسرو پسر بال  به ،اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار  پایۀ بر. همداستانند جنگ این

ن.ك: ) اندآمده ایران جنگ به او خون انتقام به و آنطیخس خونخواهی به رومیان که دادند
 همجوار الطوایفملوك از بال  ،(97-91: 1796 اصفهانی، ؛1/943: 1791 طبری،

. کردفراهم مالی و نظامی نیروی خود توانایی قدر به پادشاه هر کرد. کمک درخواست
 سرزمینش و الطوایفملوك از یکی که الحضرصاحب به را لشکریان سرپرستی بال ،
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 الحضر فرمانروای و شدکشته رومیان پادشاه داد، رخ که جنگی در. سپرد بود، روم نزدیک
 شهر تا کنند فراهم اموالی رومیان که شد سبب جنگ این. کردغارت را رومیان اردوگاه
 نزدیک ایران سرزمین به تا کنند منتقل آنجا به روم از را خود پایتخت و بسازند محکمی
 قرار خود حکومت مقرّ و ساختند بناهایی آنجا در و برگزیدند را قسطنطنیه بنابراین ؛باشد
-911: 1781 بلعمی، .ك:ن ؛91-97: 1796 اصفهانی،: 1/943: 1791 ن.ك: طبری،) دادند
 اختیار در اطالعاتی جنگ این زمینۀ در که اسالمی منابع اغلب(. 111: 1783 مستوفی، ؛994
 نیرون بن قسطنطین پادشاهی زمان در بال  جنگ که دارند نظراتفا  دهند،می قرار ما
 ،ن.ك: طبری) نهادند نام قسطنطنیه را مهکور شهر علت همین به است.داده رخ( نرون)

 (. 111: 1783 مستوفی، ؛994-911: 1781 بلعمی، ؛97: 1796 اصفهانی، ؛1/943: 1791

 تاریخ با آن تطبیق و بال  جنگ دربارۀ اسالمی نویسندگان هایگزار  اسا  بر 
( م 118-141) پنجم بال  زمان در را جنگ این احتیاط با بتوانیم شاید اشکانیان،
 ما اختیار در جنگ این دربارۀ اسالمی متون که شواهدی جمله از. کنیم گهاریتاریخ
 147/141) چهارم بال  مرگ از بعد. است رومیان جانب از جنگ آغاز به اشاره گهارد،می
 روم پنجم، بال  فرمانروایی آغاز مقارن. شد او جانشین پنجمبال  پسر ( م 141/141 -م
 از سردارنش( م 141) و کومود امپراتور قتل از پس و شد مواجه داخلی هایکشمکش با

 با مقابله به و شدند امپراتوری تخت مدعی نیگر پسنیو  و سورو سپتمیو  جمله
ن.ك:  ؛ Chaumont, 1988: 578-579 ؛ Dio cassius, 1957: 177) پرداختند   یکدیگر
 نیگرپسنیو  از پارتیان(. 119: 1719 دوبواز، ،39: 1789 شیپمان، ؛114: 1787 ولسکی،
 درصدد خواهدداد دستور هاساتراپ به که داد نیگر وعده به بال  و کردند پشتیبانی
 شمال اهالی و اوسروئنه هایایالت زمان همین در. باشند لشکر تجهیز و نیرو آوریجمع
 موفق م 149 سال در سورو سپتمیو  آنکه از بعد. کردندقیام رومیان ضد بر النهرینبین
 با. کرداقدام شمالی النهرینبین  و اشکانیان علیه جنگ به کند مغلوب را نیگر پسنیو  شد
 هایایالت فرمانروایان از پنجم بال  شمالی، النهرینبین به سپتمیو  سورو  حملۀ

 از تا کندمی درخواست بود روم مرزهای نزدیکی در شانسرزمین که آدیابن و اوسروئن
 کنند محاصره را نصیبین و ردازندبپ روم با مخالفت و به شوند خارج روم نشاندگیدست

(Dio cassius, 1957: 217-218 ؛ Chaumont, 1988: 578-5791787 ن.ك: ولسکی، ؛ :
 و اوسروئنه هایایالت توانست سورو سپتمیو  سرانجام(. 39: 1789 شیپمان، ؛111

نیز مبادرت  هترا محاصره خود به نشینیعقب همچنین طی رومیان تصرف کند. را آدیابن
. بپردازند مقاومت به سورو  امپراتور لشکریان برابر در توانستند شهر مدافعان اما ردندک

 نیز لشکرکشی محاصره،  پایان از پس و بکشند محاصره از دست شدند مجبور روم سپاهیان
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: 1787ولسکی، ؛ Chaumont, 1988: 579 ؛Dio cassius, 1957: 221-222)یافت خاتمه
 (. 177: 1791 دوبواز، ؛36: 1787 شیپمان، ؛111

احتماالی  جدید، تحقیقات و رومی و یونانی منابع با اسالمی متون شواهد تطبیق طریق از 
النهرین بین سرزمین به سورو  سپتمیو  امپراتور حملۀ از تواند بازتابیمی جنگ این

 با را جنگ این به مربوط هایگزار  اسالمیمورخان باشد. بال  پنجم درزمان شمالی
 . اندآمیخته هم در ساسانی دورۀ رویدادهای

 

 گيرینتيجه .3

 اشکانیان دورۀ هایجنگ از مبهمی و تاریک تصویر اسالمی، دورۀ تاریخی هایمتن در 
 جنگ نخست، :شویممی روبرو هاجنگ این از مورد سه با تنها منایع این در. آیدمیچشمبه

 اند،داده ارائه جنگ این از گزارشی هک اسالمی مورخان اکثر. است آنطیخس با اشک
 به منجر نبرد این در اشک پیروزی. همداستانند آنطیخس بر وی پیروزی درخصوص

 حدودی تا جدید تحقیقات و رومی و یونانی منابع آویزدست به. شد اشکانی سلسلۀ ت سیس
 -م.پ 193) اول اشک زمان در اشکانیان واقعی تاریخ در را جنگ این وقوع تاریخ توانمی
 را ما که آورد دست به شواهدی توانمی منابع برخی طریق از. کرد گهاریتاریخ (م.پ 113
 با اول اشک نبردهای به توانمی شواهد این جملۀ از ؛کندمی یاری جنگ این بازسازی در

 . کرد اشاره اشکانی سلسلۀ گیریشکل آغاز با مرتبح هایداستان و سلوکی پادشاهان
 196) دوم سلوکو  و (م.پ 196 -م.پ 161) دوم آنتیوخو  سلطنت همزمانی به توجه با
 بیشتر دوران این در جنگ این گهاریتاریخ اول، احتمال اشک قیام با (م.پ 119 -م.پ

 تواند همانمی اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار  در آنطیخس نام به اشاره. است
 اسا  بر. است فلسطین به گودرز یور  نبرد، دومین. سلوکی باشد پادشاه دوم آنتیوخو 

 گودرز  بن حملۀ توانمی جدید، تحقیقات با آن تطبیق و اسالمی هایگزار  شواهد
 به( م.پ 73 -م.پ 93) دوم اُرُد فرزند پاکور شاهزاده لشکرکشی با را فلسطین به اشک

 نمونۀ نهات اشکانیان تاریخ گسترۀ در چراکه ؛برابردانست سرزمین این فتح و اورشلیم
 . یافت فلسطین و سوریه به پاکور لشکرکشی در توانمی ،اورشلیم به را اشکانیان لشکرکشی
یاد  ازآن اسالمی دورۀ هایگزار  در که است نبردی آخرین رومیان با بال  جنگ

 تاریخ با آن تطبیق و بال  جنگ دربارۀ اسالمی نویسندگان هایگزار  پایۀ بر. استشده
 (م 118 -141) پنجم بال  زمان در احتیاط و تسامح با را جنگ این توانمی اشکانیان،
 جدید تحقیقات و رومی و یونانی منابع با اسالمی متون شواهد تطبیق. کرد گهاریتاریخ
 هایسرزمین به سورو  سپتمیو  امپراتور یور  از بازتابی جنگ این دهدمی نشان
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 به مربوط هایگزار  اسالمی خانمورّ که تاس پنجم بال  زمان در شمالی النهرینبین
 .اندآمیخته هم در ساسانی دورۀ رویدادهای با را جنگ این
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1. Introduction 

The mythical history of Iran abounds with stories and narratives that 

become blurred in myth and reality. Anecdotes about the first human being, 

the creation of the Earth, the battles of Ahura and Ahriman, Hooshang and 

Kayoumars, Jam and Zahak and Fereydoun are parts of this mythical history 

which have been addressed in various sources. Among these narratives, the 

myth of Tahmures Zinavand is a prominent one. Tahmures was one of the 

Iranian mythical personalities known in various sources as Divband (one 

overcoming demons). His story has been narrated in the Avesta (Ram Yasht 

/ paragraph 12) and (Zamyad Yasht / paragraphs 28 and 29). This anecdote 

has also been narrated in Mēnōg-ī Khrad (Spirit of Wisdom); Porsesh 26 

(paragraphs 21-23), Dēnkard-e Haftom (The Seventh Dēnkard) (Chapter 1 / 

Paragraph 19), Pazand Aogәmadaêčâ (paragraphs 91-94), M.O. 29 

Manuscript (the story of Tahmures and Jamshid / paragraphs 7-33), 

Bundahishn and Shahnameh. There is also a narrative of Tahmurs in poetry 

in Darab Hormozdyar Narratives (vol. 1, pp. 311-315). All of these sources 

have narrated the story of Tahmures with a few differences. In addition, 
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Muslim historians such as Tabari, Yaqubi, Dinvari and Masoudi have 

narrated this myth in their works. 

The narration of myths continued for centuries. There was a long period 

of political stability and social security in Iran during the Safavid era and the 

reign of Shah Ismail, when important social and political developments were 

considered to be a turning point in the Iranian history. These circumstances 

led to the rebirth and further growth of different aspects of Iranian culture 

and art under the support of Safavid kings. Painting was one of the arts of 

this period that flourished a lot in the three schools of Tabriz II, Mashhad, 

and Qazvin. One of the most important functions of painting at this time was 

the recounting and re-arranging of mythical and epic stories that had gained 

particular importance during the Safavid dynasty. The illustrated Tahmasbi 

Shahnameh and the mythical paintings of this valuable work indicate this 

importance and narrate Iranian myths such as Tahmures Zinavand.  

 

2. Methodology 

This article is a comparative study of the verses of the Shahnameh, several 

Pahlavi texts and the Avesta's data to analyze the narration of Tahmures 

Divband and reconstruct this myth in the painting art of the Safavid era. The 

remarkable point is the development of the myth narrative in this 

reconstruction. 

 

3. Discussion  

Ferdowsi's Shahnameh, which is the largest work of Iranian mythological-

epic poetry, has narrated, in short verses, the story of Tahmures, from which 

the painters of the Safavid era were inspired to draw pictures of that 

narrative. The reflection of this anecdote in Safavid paintings is interesting 

given the various narratives of Tahmures in the sources. However, the 

crucial point concerns the influence of the artist and myth on and by each 

other, how myth affects the painter's mentality, and how the painter of this 

era has influenced the reconstruction of a mythological story. The present 
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study seeks to answer these questions with regard to Tahmures' image in 

Tahmasbi Shahnameh. 

 

4. Conclusion 

Understanding myth over time by any reader or listener leads to a 're-

creation and rearrangement' of the myth. In fact, through his knowledge of a 

myth and when transferring it, anyone creates a narrative in his mind, 

thereby recreating the story. Thus, painting, which is a means of expressing 

myths, is actually a mythological creator, and an artist conveys many 

concepts to the viewers through motifs in his work. It seems that myths 

undergo changes due to changes in human societies with the passage of time, 

and thanks to a painter's genius. The interplay of mythological narratives on 

the painter's mind and the artist's creativity in recounting the myth leads to a 

narrative that differs from the mythical text.  

It was in this way that Tahmures Divband myth in Tahmasbi Shahnameh 

turned out to be different from Ferdowsi's poems. In this image, the King's 

battle with demons is more prominent than poetry, and the artist not only has 

mentioned the Tahmures- demon battle, he has also created other 

manifestations of the battle, such as spiritual creations in the fight against the 

Devil. Therefore, the drawing of Tahmures' battalion with such symbols, 

without an explicit reference in the text, is rooted in the artist's mythical 

consciousness that led to the expression of this myth and, in combination 

with a creative mind, gave a new prospect to the narrative. 

 

Key words: Tahmures, Divband, Tahmasbi Shahnameh, Painting, 

Mythological understanding 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 نیدانشکدۀ ادبیّات و علوم انسا

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1748 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 ايران اساطيری داستانهای بازسازی در صفوی ع ر نگارگری تاثير

 « طهماسبی شاهنامه روايت به ديوبند تهمورث »
 9 )نویسنده مسئول(زهره نوری                                                                                                                      

 2مهديه محمودآبادی                                                                                      

 چکيده

 سود ونقاشی نگار  چون گوناگونی هایازشیوه هایشاسطوره بیان برای بشرهمواره     
 که شماریبی آثار. استیادگارگهاشته به خود از بسیاری هاینگاره و ومتون است جسته
 به نقش و نثر و نظم صورت به بشری، حیات دوران ترینکهن از جهان، جایجای در

 و بیان هایشیوه در تغییر به توجه با گاه که هاستاسطوره بیان برای تالشی است،ماندهجای
 نیز ایران اساطیری تاریخ. استکرده وارد اساطیر بر نیز را التیتحو زمان، گهر نیز

 شفاهی، روایات گهشته، هایهزاره طول در که استهاییشیوه چنین مبنای بر بازگوشده
 میان از. استداده جای خود در را بسیاری هاینقاشی و هاحکاکی ها،نگاره متون،
 دیوبند پادشاه این یاسطوره. استتهمورث بارۀدر نیز داستانی ایرانی، شماربی هایاسطوره
 ترینشاخد شاید که استشدهدرج گهشته هاینقاشی گاه و متون از بسیاری در ایرانی،
 دهدمینشان نگاره این بر تحلیلی. باشد طهماسبی شاهنامه در تهمورث نگارۀ نقو ، این
 اما است،فردوسی اشعار بر مبتنی نقاشی، این در اسطوره پهیریشکل نحوۀ هرچند که

 دیگری منظر از داستان اساطیری شناخت به که دربردارد مفاهیمی نقو  این کلی ساخت
 این در. استزدهرقم روایت برای را ایویژه اساطیری بنیان عهد این نقا  و پرداخته
 شناخت از روشن تحلیلی تا استشده سعی منابع براسا  و ایکتابخانه شیوۀ به پژوهش

 .شودارائه نقش این نگارگر ایطورهاس
 .اساطیری شناخت نگاره، طهماسبی، شاهنامۀ دیوبند،  تهمورثکليدی: های واژه

                                                           

 19/14/1748 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                                             14/19/1746: مقاله دریافت تاریخ 
 z.noori6154@gmail.com                                  :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

.، ايرانالزهرادانشگاه  .تاريخ ايران اسالمیکارشناسی ارشد  .1   

، ايران.دانشگاه شيراز .تاريخ ايران اسالمی.کارشناسی ارشد 2  
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 مقدّمه  .9
 و افسانه از ایهاله در که است بسیاری روایات و هاداستان  از آکنده ایران اساطیری تاریخ
 نبردهای زمین، آفرینش ان،انس نخستین باب در که هاییحکایت. اندگرفته قرار واقعیت
  اهریمن و اهورا

 از هاییبخش دارد، وجود اینان نظایر فریدون و ضحاك و جم کیومرررث، و هوشنگ
 میان در. استیادشده هاآن از گوناگون منابع در که گیردمیدربر را اساطیری تاریخ این
 هایشخصیت از ورثتهم. دارد ایویژه جایگاه زیناوند تهمورث اسطوره روایات؛ این

 از. است مشهور دیوان بر کننده غلبه و دیوبند به مختلف منابع در که است ایران اساطیری
. است شده یاد (14 و18 بندهای/ یشت زامیاد)و(11بند/یشت رام)اوستا در تهمورث داستان
 ،(14بند/1فصل)هفتم دینکرد درکتاب ،(17-11بندهای) 16 پرسش ،خرد مینوی در همچنین

 بندهای/ جمشید و تهمورث داستان)14او. م دستنویس متن ،(49-41بندهای)ائوگمدئچا پازند تنم
 به که تهمورث، از نیز روایتی. استشده آورده حکایت این نیز شاهنامه و بندهش ،(3-77

 در که دارد وجود( 719-711. ،صد1.ج)هرمزیار داراب روایات کتاب در شده، گفته شعر
 مورخان سویی از. استشدهاشاره چند اختالفی با تهمورث داستان به منابع، این همه

 را اسطوره این خویش آثار در نیز ...و مسعودی دینوری، یعقوبی، طبری، چون مسلمان
 .اندکردهنقل
 انقالبی حکومت صفوی، عصر شروع با .یافتادامه متمادی قرون طی درمنابع، اساطیر نقل  

 ایران تاریخ در عطفی نقطۀ که اجتماعی سیاسی ممه تحوالت و اسماعیلشاه
 سرزمین این در اجتماعی امنیت و سیاسی ثبات از طوالنی ایدوره شود،میمحسوب
 و دوباره تولدی ایرانی هنر و فرهنگ از متفاوت هایگونه اوضاع این نتیجۀ در .شدبرقرار
 جمله از نگارگری .درسیدنشکوفایی به صفوی پادشاهان حمایت درسایۀ و یافتندرشد

 شکوه با رشدی به قزوین و مشهد دوم، تبریز مکتب سه در که است دوره این هنرهای
 هایداستان بازآرایی و بازگویی زمان این در نگارگری کارکردهای از. یافتدست

 ویژه اهمیتی صفویان ملی حکومت کارآمدنروی با زمانهم که استحماسی و اساطیری
 در اقدامی نفیس، اثر این ایاسطوره هاینگاره و طهماسبی مصور شاهنامه لقخ .بودیافته

 .استزیناوند تهمورث جمله از ایرانی اساطیر از نوینی روایت و اهمیت این راستای
 مسئله شرح و بيان. 9-9

 ابیات است،ایران حماسی -اساطیری منظوم اثر ترینبزرگ که شاهنامه، در فردوسی 
 اسا  بر صفوی عصر نقاشان که استداده اختصاص تهمورث داستان بیان به را کوتاهی

 در حکایت اینکه انعکاسی. برآمدند تهمورث روایت از اینگاره ترسیم پی در آن،
 منابع در تهمورث از که مختلفی روایات به توجهبا است،یافته صفوی ۀدور هاینقاشی
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 و هنرمند ثیرپهیری ت ۀنحو با ارتباط در اساسیۀ نکت اما، استتوجه جالب دارد، وجود
 نگارگر یا و بنددمی نقش نقا  ذهنیت بر اسطوره چگونه اینکه. یکدیگراست از اسطوره

 به را ذهن ،استتاثیرگهاربوده اساطیری داستان یک بازسازی در چگونه عصر، این
 طهماسبی هشاهنام در تهمورث ۀنگار به توجه با حاضر پژوهش که داردوامی کندوکاو
 .آنهاست به گویی پاسخ درصدد

 پژوهش پيشينه.2-9
 مثال برای توانمی که اندپرداخته روایت بدین بسیاری هم، حاضر هایپژوهش میان در   
 همچنین ؛1کرد اشاره «تهمورث القاب باب در پژوهشی» نام با ابریشمی محمدحسن ۀمقال به
. استداده اختصاص داستان این به را سطوری ،«1هااسطوره در خح» مقاله در آموزگار ژاله
 و انسان نخستین هاینمونه همچون. دارد وجود مورد این در آثاری نیز ت لیفات میان در

 کتاب دو نیز و  7سنکریستن آرتور نگار  به ایرانیان ایافسانه تاریخ در شهریار نخستین
 گلشاه جمشید، و تهمور  گرشاسب، داستان ،14او. م دستنویس بررسی» و «9سخن چند»
 متون اسا  بر تهمورث اسطوره آثار این در که مزداپور کتایون اثر  «9دیگر هایمتن و

 تهمورث، به چند صفحاتی نیز ایران حماسی -اساطیری فرهنگ در. شودذکرمی پهلوی
 گفرهن همچنین ؛6استشدهپرداخته اسالمی منابع به توجه با وی، اقدامات و القاب داستان،

 این در آنچه اما  ،3بردارددر مورد این در ثریؤم مطالب نیز پهلوی متون ۀبرپای اساطیرایرانی
 در ،(دیوبند تهمورث) داستان این ۀنگار و شاهنامه روایت گرفته،قرار توجه مورد جا

 .استطهماسبی شاهنامۀ
 پژوهش تاهميّ و . ترورت9-3

 و فرهنگ حفظ در شاهنامه که ایخصهشا و بشری جوامع در اساطیر اهمیت به باتوجه
 به مردمان نگاه و اثر این اساطیری هایشخصیت به پرداختن دارد، ایران ملی تاریخ
 تاریخ هایحوزه در پژوهش هایضرورت از خویش، کشور ایاسطوره هایمایهبن

 ایهباورداشت زمان، گهر در ایاسطوره مفاهیم از بشر پندارهای دریافت .استاجتماعی
 و مردمان از نسبی درکی تواندمی آن شناخت که استکرده ایجاد عصر هر در را ایویژه

 .کند ایجاد دوره آن در را ایشان فرهنگ
 
 بحث و بررسی .2
 طهماسبی شاهنامه .9-2 

 شاهنامه ابیات و روایات صفوی، ۀدور در اساطیری منابع مایۀدست رسدمی نظر به 
 سلسله گیریشکل نخستین هایدهه در آن، از نیز جدیدی ازیپرد نسخه که بود فردوسی
 ۀشاهنام به ،اول طهماسب شاه ،زمان پادشاه نامبه دوباره تدوین این. بودگرفته صورت
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 و اسماعیل شاه زمان در که: گفت باید نسخهاین گیریشکل بابدر. گشتبملقّ طهماسبی
 نگارگر ،بهزاد الدین کمال ریاست به یزتبر سلطنتی کتابخانۀ هنرمندان  .ه418 سال به

 از فاخرتر که شدند ایشاهنامه ساختن مور م ،(119: 1731سیوری،)ایرانی سبک صاحب
 با. بود طهماسب فرزند  برای وقت پادشاه دستور به کتاب ۀتهی. باشد 8بایسنقری شاهنامۀ
 نفیس، نسخۀ نای تهیه کار ،(1/173: 1793روملو، ك.ن)  .ه 471 سال در اسماعیل مرگ

 . رسیداتمام به سالبیست ازبیش طول در و یافتادامه طهماسبشاه هایحمایت با
 چرمی دوجلد میان در بزرگ، سلطانی قطع در کاغه ور  398  دارای شدهکامل نسخۀ
 برای و دربرداشت ،شاهنامه تاریخی و اساطیری وقایع از اینقاشی مجلس 198 بودکهنفیس
 دیگر و صحافان سازان،رنگ بان،مههّ نقاشان، خطاطان، بهترین از مرکب گروهی آن تهیۀ

 م1968/ .ه436 سال در چندی ازپس نسخه این. بودندآمدهگرد صفوی عصر صنعتگران
 این به دوم سلیم سلطان جلو  مناسبت به دیگر گرانبهای هدایای همراهبه طهماسبشاه

( استانبول) عثمانی پایتخت معمور ۀانخز در سیصدسال حدود تا و اهدا کرد پادشاه
 .ماندباقی
 بود،افتاده تجزیه سراشیبی در عثمانی امپراطوری که میالدی نوزدهم قرن اواخر در
 و یافتانتقال پاریس به و افتاد «اوتشیلد ادموند بارن» دست به نامعلوم شرایطی در کتاب
 معرض به پاریس هنر نمایشگاه در اثر این از برگ چند م1417 سال در بارنخستین برای

 نام به آمریکایی بزرگ دارانسرمایه از یکی م1494 در بعد سالها. شدگهاشته نمایش
 فرهنگ اثر گرانبهاترین ترتیببدین. برد آمریکا به و کردخریداری را کتاب  4آرتورهاتن

 .شدمنتقل نو ۀقار به است، بسیاری نقاشی مجالس و هنری آثار به نمزیّ که اسالمی هنر و
 تهمورث نگاره.2-2

 تهمورث داستان به نیز اینگاره ،طهماسبی شاهنامه نظیربی نقاشی مجالس میان در
 حکایت نقا  استشده تصویر فردوسی ابیات اسا  بر که نگاره این در. استپرداخته
 ریشع بربنیان تنهانه نقش این رسدنظرمیبه.  استکرده ترسیم را تهمورث دیوبندی
 دراین شدهممجسّ فضای .استواراست نیز اثر صاحب تخالقیّ و تذهنیّ بر بلکه شاهنامه
 از نمودی درواقع و بست نقش آن خالق ذهن در که است ایاسطوره ۀبازگوکنند تصویر،
 روایات تهمورث داستان بابدر هرچند ؛بود صفوی ۀدور در اساطیر حضور قدرت
 برپایۀ دراینجا دیوبند تهمورث ۀاسطور اما دارد،وجود میاسال و پهلوی منابع در یمتعددّ
 دیگر هایروایت شناخت مستلزم آن درك که استنقا  یک ذهنی تخالقیّ از روایتی
 .استشده ضبح پهلوی منابع و دراوستا که آنچه ویژهبه ؛استتهمورث داستان
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  پهلوی متون و اوستا در تهمورث ة. اسطور3 -2
 سخن پهلوی منابع از چند درتعدادی تهمورث اسطورۀ از آمد باال درسطور چنانچه

 در که اوستاست است،کرده یاد ازتهمورث که منبعی نخستین گفت، بتوان شاید. استرفته
 از نیایشی درقالب یشت، رام در :استکرده اشاره تهمورث داستان به جای دو در یشتها،
 و جادوان مردمان،، دیوان ۀهم بر اورا ،زبردست اندروای که خواهدمی تهمورث، زبان
 را زمین او پشت بر سالسی ،کرده خود ۀبار را اهریمن بتواند تا بخشد پیروزی پریان
 هفت پادشاه را تهمورث: زامیادیشت متن در و( 994:1741دوستخواه،:ك.ن)نوردددر

 معرفی هاکرپ و ستمکار هایکوی پریان،، جادوان مردمان، دیوان، بر کنندهغلبه و کشور
 هصحّ تهمورث برای اهریمن، سالۀسی شدنگرفتهبارگیبه اوستا، نیز جا دراین. استکرده

 .  11(984:1741 دوستخواه،:ك.ن)استگهاشته
 «گنای» که شودمییاد بردیوان کنندهغلبه عنوان به تهمورث از نیز خرد مینوی درکتاب

 که را دبیری خح گونههفت و کرد خود ۀبار سالسی برای را( اهریمن) ملعون بدکار
 دینکرد، هفتم درکتاب(. 97:1799تفضلی،:ك.ن) بود،آشکارساخت کردهپنهان اهریمن
: 1784 محصل، راشد:ك.ن.)استشدهمعرفی یکتاپرستی مبلّغ و پرستیبت دشمن تهمورث

 و «ویونگهان»پسر را او که تهمورث نسب آوردن ضمن دربندهش، چنانچه( 111و111
 استکردهمعرفی نیز دیوان کشندۀ و کنندهغلبه است،دانسته جمشید رادرب
 و ویونگهان پسر تهمورث نیز ائوگمدئچا پازند درمتن(. 194 و 174: 1741بهار،:ك.ن)

 هفت و سوارشد او پشت بر گردید،پیروز( گنامینو) دیوان دیوترین بر که استجمشید برادر
 تهمورث هم هرمزیار داراب اشعار در(. 134:1741پور،مزدا:ك.ن) بیاورد او از دبیری خح

 11 14 او.م دستنویس متن در اما ،(163:1738مزداپور،:ك.ن) استجمشید برادر دیوبند،
 دیگرمنابع برآنچه افزون متن دراین. استشده بیان بیشتری تفضیل با تهمورث، اسطوره
 :  که آمده اند،ذکرکرده پهلوی
 چنان گرزگران با و بردمی چینودپل به اورا هرروز و پادشاه بود همورثت بارۀ سالسی اهریمن  

. برآمد فریبی و چاره درپی دروند اهریمن جهت بدین .آمدمی درد به که زدمی او به سخت ضربتی
 که پرسم سخنی تو از: و گفت شد نزدیک وی به زبانیچرب با و رفت تهمورث زن نزد به روزی
 زن. نیست کسهیچ نزد جهان دو درهر که دهم تو به گرانقدر دوچیز گویی،راست من به اگر

 با برده، و چینودپل کشور هفت در و کردهخود مرکب مرا هرروز تهمورث: پرسید اهریمن. پهیرفت
ترسد؟ نمی هیچ سراشیب درجای او خود آیا که بدانم خواهممی زند،می ضربه سرم بر سخت گرز
 ترسمنمی اهریمن از جای درهیچ که بودگفته تهمورث. بازگشت رثتهمو پاسخ با و رفت زن پس
 رود آهسته تا زنم می گرز برسر  آید،می زمین به البرز سررراشیبی از که هنگامی پل؛ چینود در مگر

 کرم ودیگری 11 بد دشتان یکی داد: دوچیز را زن و شد و شاد خرّم اهریمن. نرسد برمن وگزندی
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رسید،  جایگاه آن به چون سوار شد، بر اهریمن دوباره تهمورث که هنگامی ترتیب بدین. 17ابریشم
 19ببلعید خود تنه در را او دم و همان انداخت بر زمین را تهمورثشاه گجسته، گنامینوی

 (.186 - 187:  1738:مزداپور)
 هاسطور این از را بسیاری هایجنبه تواندمی تهمورث داستان از کاملی توصیف چنین     
 داستان اما. گنجدنمی مقاله این درحیطۀ و دارداختصاصی پژوهشی به نیاز که سازدروشن

 بازگو را اسطوره این بیت، پنجاه درقالب فردوسی .داردمتفاوت بیانی شاهنامه در تهمورث
 زدتکیه شاهی تخت بر وی از پس که است هوشنگ فرزند مبنا،تهمورث براین.استکرده
 : دادشرح چنین را ویشخ هدف آغاز، در و

 رای بره  بشرویم  هرا بردی  از جهان

 دیرو  دست کنم کوتره ز هرجرای

                                         سودمند چریز کانرردرجهان هرآن

 پرای  گررد  کنم ز گرریتی آنگه پس 

 خدیرو را جهان خرواهم بود من که

 ز بنرد  گشایررم آشررکارا کرررررررنم
 

 ( 79/  1: 1786 فردوسی،)                                                                                           
 و هاگستردنی آوردنفراهم و حیوانات کردناهلی عامل را تهمورث فردوسی، ازسویی
 روزه و نماز چون نیایش هایآیین وضع و یکتاپرستی رواج . استکردهمعرفی هاپوشیدنی

 .است او به منسوب نیز
                    کنیرد  نُمایش را کین گفت چنین

                   دسررتگاه دده بر دادمررران او که

 کررنید سررتایش را آفریرنجرهان 
 راه بنررمود  کرره  را مرررو  سررتایرش

 

 (1/76: 1786فردوسی،) 
 در فردوسی رودمی گمان. وجوددارد تهمورث دیوبندی به روشنی ۀاشار نیز درادامه

 :است سراییده را تهمورث و اهریمن رابطۀ زیبایی،به ادبی، آرایۀ یک
                      ببررست  افسرون  به را اهرمن برفت

                      برسرراختی  زیرنش زمان تا زمرران
 

 19برنشسررت چررو بررر تیزروبررارگی   

 برترراختی  گررریتیش  گرررد  همرررری
 

 

 (76/  1: 1786 ، یفردوس:ك.ن) 
 به را هاوآن شکستدرهم را دیوان سپاه خود گران گرز با تهمورث زمان، دراین
 :گفتند ،خواسته زینهار دیوان. گرفتاسیری

                        هنرر  نرو  یکی تا مرررا را مکش که

                        زینهررررار نامررررور دادشرررران کررری

  او از بنرردشد سرر  چررو آزادشان

 برر  بره  آیرد  مررا کرت   از بیررامروزی 

 آشرررکار کنررد نرهرررانی تررا بررررردان

 او نراچرررار پریونررررد برره بجستنررررد
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 بیاموختنرررد خسررررو برره نروشترررن 

 سرری  نزدیرک  که نه یکی نوشتن

                                  پهلوی چینی  چه چه سغدی چه

 برافروخرتنرررد  دانرش  را بره  دلررش

 پارسرری  وچره  ترازی  چه ومیر چه

 برشنرررروی کجررررا آن نرگاریرررردن
 

 ( 73/ 1: 1786 فردوسی،) 
 نوع سی آن عدد و شدهداده نسبت دیوان به آموزیخح نیز، شاهنامه در ترتیببدین     
 تهمورث مرگ به کوتاهی اشارۀ درانتها فردوسی وقایع،این ذکر ازپس. است گردیدهبیان
 طرح هنگام نیز درادامه. استنیاورده میان به سخنی آن چگونگی از کهدرحالی ؛دارد

 میان در پادشاه دو برادری از صحبتی و استخوانده تهمورث فرزند را او جمشید داستان
-میپایان موارد بدین شاهنامه برمبنای تهمورث ۀاسطور از ما آگاهی اوصاف این با. نیست

 از که مطالبی تمامی در اما ،استبوده نیز صفوی ۀدور شناخت بنیان آگاهی، این که یابد
 .استبررسی نیازمند که دارد وجود تشابه و تفاوت از وجهی ،ذکرشد گوناگون متون
 اساطيری درمتون تهمورث ةاسطور تطبيقی بررسی .4-2

 توانمی تهمورث، اسطورۀ درباب شاهنامه و پهلوی منابع اوستا، روایات شناخت با  
 شاهنامه با زرتشتی دینی روایات هرچند. بازشناخت نیز را داستان این ادهایتض و تشابهات
 «دیوبند» عنوان با منابع این درتمامی تهمورث که گفت باید اما دارند هاییتفاوت
 از پس نامش همواره اما نیست، روشنی کالم اوستا، در او، نسب دربارۀ. استیادشده
 . استهآمد وی ازپس جمشید و شده ذکر هوشنگ
 در. ندارد وجود او نسب به اینیزاشاره 14 او. م دستنویس و دینکرد خرد، مینوی در
 در و یکدیگرند برادر و پدر یک از جم و جمشید هرمزیار، داراب روایت کتاب

 اما  ،16استشده معرفی جم برادر و ویونگهان فرزند تهمورث بندهش، و ائوگمدئچا
 .استخوانده پدرجمشید و هوشنگ سرپ را او صریح طورهب شاهنامه
 گزیدندخاموشی دینکرد و بندهش اگرچه نیز، تهمورث برای اهریمن کردنبارگی از  
 وشاهنامه 14 او.م دستنویس خرد، مینوی ائوگمدئچا، پازند متن اوستا، چون متون دیگر اما

 از ساختنمرکب و تهمورث دیوبندی به متون دراین کههنگامی .13اندکردهنقل را روایاتی
 و رشتن)استشده ارائه دوره ازاین که دیگری هایداده درکنار باید شودمی اشاره دیوان،
 نوینی رهیافت به( هاپوشیدنی و هاگستردنی کردنفراهم و حیوانات کردناهلی پشم، بافتن
 را مرزها و حد شدنمشخد و شهرنشینی ۀمرحل به انسان ورود اسا ، براین و رسید
 و شد آغاز برآنان سلطه و نوعانهم به تهاجم عصر دراین رسدمی نظربه. زشناختبا

 (.77و71: 1787، رستگارفسایی:ك.ن)شدند لمبدّ دیوان به دشمنان
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 وشاهنامه خرد مینوی ائوگمدئچا، در تنها نیز، تهمورث به دیوان آموزیخح بادرارتباط 
 سخنی هیچ است،ایران اساطیری منبع نتریقدیمی که اوستا در. 18دارد وجود اشاراتی
 او.م دستنویس ومتن بندهش دینکرد، چون دیگری درمتون همچنین. نداردوجود بارهدراین
 اینکه به نظر و اساطیری هایداده اینبه توجه با. استنشده صحبتی آموزیخح از نیز 14

 که شودمیمطرح والسئ این است،متفاوت باهم جدید و میانه قدیم، ۀدور در دیو مفهوم
 کرداشاره فرضیه این به بتوان شاید جواب در اند؟داده نسبت دیوان به را آموزیخح چرا
 و بودند برخوردار او از باالتر وتمدنی فرهنگ از تهمورث، دشمنان همان یا دیوان که

 ایشان گریستیزه عدم سویی از. بیاموزند وی به را نوشتن و خح انواع توانستند جهتبدین
 براو( دشمنان) دیوان تدریجبه اما ،کند غلبه هاآن بر سادگی به او تا شدموجب نیز

 دیگر با انسان اولیه مبارزات چنیناین و(  71- 77 ،1787 رستگارفسایی،:ك.ن.)شوریدند
 سن،کریستن ازسویی. ماندباقی نیز حاضر زمان تا و گرفتجای اسطوره از درقالبی مردمان،
 مردم باورهای از که داندمی سکایی قهرمان یک اولیۀ نمونه از شدهبازسازی را تهمورث
 . بود رپه نام به سکایی ایقبیله نژاد نام دراصل و شدگرفته عاریت به خزر دریای جنوب
 گستر  م.  نخست هزاره اول نیمۀ در را خود هایمهاجرت سکاییان اینکهبه نظر
 طی در و یافتند سکونت مقدم آسیای گوناگون هایبخش در نیز رپه نژاد بودند،داده

 نویسندگی فن از که شدند روروبه ترپیشرفته تمدنی با مردمی با خود مهاجرتهای
 این. کردندمنتسب خویش نژادنام قهرمان ،رپه به را اختراع این آنها احتماالی و داشتندبهره
 ایرانیان درنظر بعدها و باشدگهاشته رجایب اوستایی تسنّ در را هایینشانه بایستی افسانه
 مرتبح اهرمن با وی ستیز داستان با تهمورث بوسیله نویسندگی فن آوردن
در  متون، ایندر که نیز دیگری پراکندۀ اطالعات (. 176: 1784 کریستنسن،:ك.ن)شد
 دینکرد، هفتم درکتاب چنانکه ؛استتوجه جالب خوردمی چشم به تهمورث مورد

 . استشدهمعرفی یکتاپرستی دهندۀرواج و پرستیبت با مبارزه سردمدار تهمورث
 خالف آیینی به تهمورث دشمنان همان یا دیوان گفت، توانمی باال سطور به باتوجه

 و کرد آغاز را پرستیبت علیه ستیز ایشان با نبرد در وتهمورث بودند متمایل وی آیین
 جادراین نیز اساطیری کهن هایداده اما ،برآمد (یکتاپرستی) خویش آیین ترویج درصدد

 گفت باید میتانی متون از استنباط با و ودایی مطالب ترینکهن بنابه. باشد گشاراه تواندمی
 شر نیروهای. بودند وهئد و اسوره نام با خدایان گروه دو دارای نخستین، ایرانیان و هند که
 پلید نیروهای و اژدها انواع بلکه نداشتند وجود اساطیر دراین مندنظام و مشخد صورتبه

 دو یکدیگر، از وآریایی هند گروه دو جدایی با اما ،داشتندحضور پراکنده طوربه دیگر
 دو هر چه اگر. شدند تبدیل خدایان وضد خدایان گروه دو به خدایان، طبقه دو یا گروه
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 تبدیل هااسوره سند، درۀ در اما اند،آمدهجودبه قدیم پدری-ازخدا واحد، خدایی از گروه
 . شدند دیوان به تبدیل هاوهدئ ایران در و دیوان به

 آریایی دینی هایبندیگروه با مغایر حتی و ناهماهنگ که تازه بندیوگروه لتحوّ این
 تحت دور هایازگهشته ایران نجد و سند ۀدر. بود گیریوام یک درنتیجه است،نخستین

 وجود ودیوان خدایان گروه دو فرهنگ دراین. قرارداشت غربی آسیایی فرهنگ ثیر ت
 و سند درۀ در ترتیببدین. بودند آمده پدید واحد مادری و پدر از گروه هردو که داشتند

 پهیرفت انجام نخستین آریایی دین و بومی ادیان میان تلفیق کوتاه، زمانی طی ایران نجد در
 یکدیگر از یمستقل تحوّل و رشد هریک، ایران و هند هایآریایی ادیان و

 ایران، نجد در آریایی ایریشه داشتن با نیز تهمورث(. 79-77: 1741بهار،:ك.ن)یافت
 و دیوان واژه و گشت ممزوج نجد بومی ادیان ساختار با که بود نوینی دین حامل

( پرستیبت) دیوپرستی با مبارزه جهت بدین. کرد دریافت دینی ضد قالبی در را دیوپرستی
 .استآمده شماربه او مهم اقدامات از
 به دارد، اختصاص تهمورث به ائوگمدئچا پازند متن و اوستا در که نیز  14زیناوند صفت    

 نظربه( 131: 1787 مکنزی،:ك.ن) است «زیرك و زرنگ» و «افزاررزم دارندۀ» معنای
 استبوده خود ۀویژ زمیر ابزارهای دارای دیوان، بر کنندهغلبه مقام در تهمورث رسدمی
 اختالف و هایکسانی این درتمامی. آمدشمارمیبه هاآن تریناساسی «گرزگران» شاید که

 اسطوره دگرگونی و چرخش آن و یافتدست توانمی اساسی اصل یک به روایات
 وجود کند بسیار گاه و شتابان گاه تغییر و حرکت بشری جوامع در. استزمان درطول
 بیگانه و خودی عوامل اثر بر نیز انسان شناخت میزان و زندگی معنوی و مادی یحشرا دارد،
 شناخت و زندگی با دائم درارتباط که نیز اساطیر گونهبدین و تغییریابد است ممکن
 سازگاری تازه هایشناخت و شرایح با و گرددمی تحوالتی دستخو  خود، استانسان
 ( .737 و 731:  1783بهار، :ك.ن) یابدمی
 در آموزیخح به اشاره اگر. شد تغییرات دچار شرایطی چنین در نیز تهمورث اسطورۀ    

 دگرگونی دلیل شد،پرداخته آن به جدیدتر منابع در و ندارد جایی اساطیری، منابع نخستین
 هایزمینه در اساطیر، با درارتباط همواره تحوالت این. استزمان طول در اسطوره
 ترژرف نیز تغییرات شویم، ترنزدیک حال زمان به هرچه. خوردمیچشمبه گوناگون
 .شوندمی تروبنیادی

 منابع. دارند اختالف هم با منابع خطوط این تعداد و تهمورث آموزیخح مورد در     
 رسانده نیز سی به را آن عدد شاهنامه اما اندکرده ذکرررر هفت را خطوط این تعداد تر،کهن
 حتی گاه و گهاشته اثر تغییرات دراین نیز متفاوت روشی به اسطوره بیان سویی از .است
 نوشتار به متون در بود، روایت ابتدا که اساطیر بیان ماده. استبخشیده آن به نوینی سیمای
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 درکنار شد، استفاده نگارگری و نقش از اسطوره یک بیان برای که هنگامی اما ،شدتبدیل
 اسطوره یک دگرگونی برای عاملی نیز نقاشی در پنهان ذهنیات و التحوّت متون، تغییرات
 .دیدتوانمی روشنیبه طهماسبی شاهنامۀ تهمورث نگارۀ در را تحوالتی چنین. گردید

 طهماسبی ةشاهنام درنقاشی تهمورث ةاسطور دگرگونی .5-2
 طهماسبی شاهنامۀ در را اسطوره این نگارۀ تهمورث، داستان عمتنوّ روایات به باتوجه     
 هاییدگرگونی دستخو  بازگویی و بیان هر در همواره که اسطوره .کرد بررسی توانمی
 را بسیاری زوایای نقاشی، این به اجمالی نگاهی. دارد نوساناتی نیز اینجا در شود،می

 از آنچه نگاره، این هنری فردمنحصربه هایویژگی و کیفیت از نظر صرف. کندمیروشن
 اسطوره دگرگونی مهمترین شاید. استتوجه درخور خورد،می چشمبه تصویری مضامین
 تیزرو بر چو» مصرع از نادرست درکی. باشد نقا  توسح اسطوره خوانیغلح نگاره، دراین
 نشان مرکبی چنین بر سوار را تهمورث و شده منجر اسب نقش ترسیم به «برنشست بارگی
 اهریمن «شدنگرفته بارگی به» مصرع، ازاین فردوسی مقصود کهدرحالی ؛استداده
 جاودانگی نقاشی، دراین اساطیری کهن نمودهای و مفاهیم کارگیریبه ازسویی. استبوده

 .سازدمی یادآور را -خود ویژه تغییرات با هرچند -اساطیری روایات
 آن یدنتصویرکش به ۀدور تا تهمورث ۀاسطور گیریشگل آغاز از که گفت بتوان شاید 

 گونهآن. دارد اسطوره با تام ارتباطی زدهنقش هنرمند که آنچه اما استبسیاری زمانی فاصله
 با شاهنامه تنها و است شده ذکر تفصیلی هیچ بدون تهمورث دیوبندی شددیده منابع در که

 رزم میدان و نبردگاه بر یکهیچ کهدرحالی ،استکرده صحبت زمینه این در تفاوتی اندك
 در ریشه که هنری تیخالقیّ بر تکیه با عصر این نقا  اما ،اندنکرده روشنی اشاره هشا

 . استکرده ترسیم را دیوان و تهمورث رزمگاه دارد، اساطیری نمودهای
 اشاره آیا. دهدمیرخ آن درون در نبرد که دید توانمی را کوهستانی ،نگاه نخستین در
 باشد؟ کوه در دیوان جایگاه برمبنی شاهنامه ابیات از برگرفته تواندنمی اینجا در کوه به

 درواقع. کرد استناد بتوان فرضیه براین بساکهچه کوه، در دیوان با تهمورث نبرد به باتوجه
 ترتیب بدین و داشته اساطیری نگاهی کوه به هم هنوز خویش ذهنیت در اثر این خالق شاید
 بسیاری نباتات و گیاهان نقش این در وییس از. استکرده ترسیم فضایی چنین در را آن
 ایران، اساطیر در. است «سرو»اساطیر معنایی بار نظر از هاآن مهمترین که خوردمیچشمبه

 زمین، از پس که استاهورامزد مادی آفرینش چهارمین آن و دارد ایویژه اهمیت گیاه
 اصالتی ایرانیان باور در تنباتا و گیاهان مبنابراین(. 69:1741دادگی، فرنبغ:ك.ن)شدخلق
 گیاه کهییتاجا استشدهتوجه نباتات آفرینش به نیز اوستا در. دارد آسمانی و مینوی

 بیستم فرگرد در و( 134:1741دوستخواه،:ك.ن)کندمی ستایش را آفریده مزدا  «گَوکِرِنَ»
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 ایشنی را هاآن و نهاده حرمت دارند دارویی خاصیت که گیاهان ۀهم به وندیدا،
 (.833:1741دوستخواه،:ك.ن)استکرده
 نیز سویی از. استعظیم اکسیر و دارویی گیاهان سرور «گَوکِرِنَ»،زرتشتی بنابراعتقادات 

 کارافتادگی از و باروبریبی پوسیدگی، چون اهریمنی اعمال با مقابله برای را گیاه آفرینش
 حیات و جاودانگی و جهان پایداری نیک، زندگانی مظهر «گَوکِرِنَ» بنابراین و انددانسته
 و سعادت خود با که اندشناخته همایون و فرخنده را درخت این همچنین ؛استبوده ابدی
 گیاه به توجهی چنین. استآفریده مزدا نباتات کلیه ۀفزایند و نیرودهنده و آوردمی نیکی
 نمود بارزترین شاید اما ،استپدیده این ومعنوی مادی ارز  گواه اساطیری، متون در

 باستان دوران در رایج هاینگاره از سرو درخت. باشد سرو نگاره دراین اساطیری گیاهان
. گرددبازمی جیرفت از پیش هایتمدن به ایران در آن نقش ترینقدیمی گویا که بود

 توانمی ،درخت این از بسیاری شمار نیز جمشید تخت هایبرجسته نقش و هادرحجاری
 ایرانیان باور در عمیقی ۀریش خود همیشگی سرسبزی دلیل به سرو رسدمینظربه. کردنظاره
 درخت ساسانی و هخامنشی دوران در سرو. بود آیینی مفهومی بر مشتمل و داشت باستان
(. 111:1789دادور،:ك.ن) داشتای ویژه جایگاه آیینی لحا به و آمدشمارمیبه زندگی
 مقد  هایمکان روازاین ؛دانستندمی مههبی زندگی و وحر شادی مظهر را سرو ازسویی

 و عیالم هایتمدن در(. 139:1791غروی،:ك.ن)اندشده احاطه سرو درخت با ایران در
 درخت یگانه و مردانگی و خرمی و خوشی نماد سرو درخت هخامنشی، و آشور
 یگانه سرو جمشید تخت هاینگاره در که استمههبی قداست همین حکمبه. استمقد 
 سرو( 113:1731پرهام،:ك.ن.)استشده حجاری ظرافت و دقت نهایت با که استدرختی

 «آناهیتاو  میترا اهورامزدا،» گانهسه ایرانی اقوام باور در. دانندمی نیز اهورامزدا به مربوط را
 (.113:1784 باقری،:ك.ن) اندبوده مربوط نیلوفر و نخل سرو، با ترتیببه
 داستانی است، مانده جای بر طوسی دقیقی از که ابیاتی میان در فردوسی نیز شاهنامه در 
 پهیرفت،  دین ،کیانی گشتاسب که هنگامی به. استکرده نقل را مقد  سرو یک از

 کاشمر «مهربرزین آتشکده» دربرابر بودآورده بهشت از زرتشت اشو که را سروی درخت
 .پهیرفت را بهی دین گشتاسب، که نوشت بلند سرو آن بر و کاشت

                      نهررررراد آذر مهربررررزین نخسرررت

                   بود از برهشرررت  سرو آزاده یکی

                     زادسرررررو سررهی  برررآن نبشترررری

                     را آزاد مررر سرررو کررررررد گرررروا  
 

 نهرراد  آیرین  چره  ترا  کشمر نررگر به 

 برکشرررت انرررردر در آذر پررریش برره

 بهرری دیررن گشتاسررپ پررهرفت کررره

 را خرررررداداد گرسترانرررررد چرررررنین
 

 (796/ 9:  1786، فردوسی) 
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 با را هرنر ثیر تر و پیوند ،تهمورث نرگاره در اساطیری نباتات و سرو حضور گونهاین     
 ترسیم به که بود نمادها این از نقا  ایاسطوره آگاهی درحقیقت. دهدمینشرران اسرطوره
 نمادهای این ردپای اینکه ویژهبه ؛منجرشد تهمورث دیوبندی داستان در اساطیری حواشی
 این اینکهبه نظر. دارد وجود نیز -است نقا  منبع تریناساسی که-شاهنامه در اساطیری
 در قرارگرفتن برخوردارند، قداست و مینوی وجهی از همه (نبات و گیاه،کوهستان) نمادها
 با نبرد تهمورث، ۀدراسطور مبنا مهمترین چراکه ؛کنندمی پهیرتوجیه را فضایی چنین
 شاخصه با مکانی در نبرد میدان ترسیم سبب بدین. است اهریمن و شر مظاهر یعنی دیوان،

 چنین جهت در تقد  از ایهاله با که(سرو چون) دیگری نمادهای همراهبه دیوستیزی،
 و ستیز این دادننشان برای نقاشی، عناصر درمیان نگیهماه گویای اند،شده آفریده نبردی
 اسطوره کردنزنده و فضاسازی خود، اثر تکمیل برای نقا  نیز سویی از. است اسطوره بیان
 نقاشی نمادهای ترینتیسنّ و تریننزدیک از نماد، کارگیریهب در او. دارد نیاز نمادها این به

 اگرچه مثال عنوان به ؛ندارد نماد پنهان باطن از تیدرس شناخت کهدرحالی کندمی استفاده
 یا است بوده البرز کوه، این آیا که داندمی بدرستی اما است پرداخته کوه ترسیم به نقا 
 نه؟
 
 گيرینتيجه.3

 باز و آفرینی باز» یک به ایشنونده یا خواننده هر توسح زمان طول در اسطوره درك 
 هنگام به و اسطوره یک از آگاهی با فرد هر حقیقت در. دشو¬می منجر اسطوره از «آرایی
 ترتیببدین. سازد¬می بر ذهن در را روایتی و دهدمی آن به نوینی آفرینش آن، انتقال
 هنرمند و است اساطیری گریآفرینش واقع در استاسطوره بیان هایشیوه از که نیز نقاشی
  رسدنظرمیبه. کند¬می منتقل ببیندگان به زنی را بسیاری مفاهیم زندمی که نقشی با همراه

 متحمررل بشری جوامررع در زمان گهر  واسطه به که ترحوالتی کنار در اسرراطیر
 برخود نقا  یک نبوغ با تما  اثر در نقو ، این در نیز را تغییراتی شوند،¬می
 در هنرمند ذهنی نیزخالقیت و نقا  ذهن بر اساطیری روایات متقابل تاثیر. گیرند¬می

 چنیناین و استمتفاوت ایاسطوره متن با که زندمی نقش را روایتی اسطوره، کردن بازگو
 هاییدگرگونی تصویری، بیان یک با طهماسبی شاهنامۀ نگارۀ در دیوبند تهمورث اسطورۀ
 دیوان، با شاه نبرد ، نگاره دراین. یافت دیگر گویشی و کرد پیدا فردوسی اشعار به نسبت
 اشاره اهریمن و دیوان با تهمورث نبرد به تنها نه هنرمند و استشده خلق شعر از ررسات
 با مبارزه در مینوی هایآفرینش وجود چون نبرد، از دیگری مظاهر بلکه است،کرده

 چنین با تهمورث رزمگاه ترسیم اسا  براین. استزده نقش مجلس این در نیز را اهریمن
 هنرمند اساطیری آگاهی در باشد، آن برای صریحی شارها متن در آنکهبی نمادهایی
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 تازه ایجلوه  خال  ذهنیتی با ترکیب در و شدواقع موثر اسطوره این بیان بر که داردریشه
 . بخشید روایت به

 
 :هايادداشت

 – 147، صد 11   .فرهنگستان نامۀ .«تهمورث القاب باب در پژوهشی( »1781)محمدحسن. . . ابریشمی1
119. 
 .81 – 63، صد 99   .مجلۀ بخارا .«هااسطوره در خح( »1789)ژاله.. . آموزگار1
 .ایران ایافسانه تاریخ در شهریار نخستین و انسان نخستین هاینمونه .(1784)امانوئل. آرتور سن،. کریستن7

 .چشمه نشر: تهران تفضلی. احمد و آموزگار ژاله ترجمۀ
 فروهر. انتشاراتی فرهنگی مؤسّسه: تهران نداف. ویدا کوشش به .سخن دچن .(1741)کتایون. . مزداپور،9 
 و گلشاه جمشید، تهمورث، گرشاسب، داستان ،14او.م دستنویس بررسی .(1738)کتایون. . مزداپور،9

  آگاه:  تهران دیگر. هایمتن
: تهران .1ج  ،اسالم از بعد منابع روایت به ایران حماسی اساطیری فرهنگ .(1786) دخت.. صدیقیان، مهین6

 فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه
 .پارسه کتاب: تهران. پهلوی متون پایۀ بر ایرانی اساطیر فرهنگ (1738)خسرو. زاده،قلی .3
- .ه877 سال در که است هجری نهم سدۀ از فردوسی شاهنامۀ دارنگارهکهن نسخه ،بایسنقری شاهنامۀ .8
 اثر این. استشده تهیه گورکانی تیمور نوۀ و شاهرخ بایسنقرمیرزا، فرزند زادهشاه سفار  به(  .ه814)

 کاخ کتابخانۀ در و دارد هرات سبک به نگارگری 11 که است صفحه 311 دارای و رحلی قطع به نفیس،
 .شود می نگهداری گلستان موزۀ

  9.Arthur.a.Houghton 

-178. صد طهوری،: تهران ،1. ج ها، یشت( 1793) ابراهیم،. پورداود. ك.ن مورد این در . همچنین11
199 
 گنجینۀ به شیراز، موسوم دانشگاه عکسی چاپ هایکتاب مجموعه در 16 شمارۀ با نویسدست این .11

 دستور نخست» کتابخانه در و استیافته انتشار 1799 سال ایرانی،در هایپژوهش و پهلوی هاینویسدست
گرشاسب،  داستان» نام ناشر .دارد(14.او.م) mu29هندوستان، بر خود شمارۀ «نوساری»شهر در «رانا مهرجی
 برادر  یاد به«دردی مهربای»بانو را کتاب اصل و نهاده برآن«دیگر هایمتن و جمشید،گلشاه و تهمورث

 روز تاریخ ،(چاپی ، نسخه111ص)دستنویس 114 برصفحه .استکرده پیشکش کتابخانه این به اونوای م.ج
 .شودمیدیده(    ه. 1111 و م 1891)=یزدجردی1111 ماه اردیبهشت و سرو 

 .است «حیپ» برای زرتشتی فارسی و قدیمی واژه «دشتان». 11 
 .است ابریشم تولید و رازگرفتن . منظور17 
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 فروردین ماه روایت در چند اختالفی با است، آمده دستنویس این در تهمورث از که توصیفی .مشابه19  
 .164 ، ص(1783)خسرو زاده، قلی:  ك.ن اینباره در. دارد وجود خرداد روز
 در که دانسته قرینه به حهفی را مفهوم این حاوی مصرع ،1793.م بخارایی رجایی احمدعلی . دکتر19  

 در شاهنامه، از دیگری پارۀ در ایآرایه چنین مشابه .است شده بیان «برنشست تیزروبارگی بر چو» آن امتداد
 مهراب دخت از من: »نوشت پدر برای رودابه عشق از زال که ایهنگامه دارد، وجود رودابه و الز داستان
 مصرع در مشبه حهف با شاعر نیز اینجا در( 1/61: 1783 فردوسی،) «شدم بریان تیز آتش بر شدم/چو گریان

 .است بخشیده صورتی چنین شعر به به،مشبه آوردن و
 این در. اندکرده معرفی هوشنگ اعقاب از یکی و ویونگهان پسر را ورثتهم نیز اسالمی منابع . عمدۀ16

 (.1/119: 1791 ؛ طبری،9: 1718 ؛ ثعالبی،11: 1796 اصفهانی، ؛ حمزه196: 1791 بیرونی، :ك. )ن زمینه:
؛ 19:1794اثیر، ؛ ابن111/  7: 1739مقدسی، ك:. )ن دارند: اشاراتی اسالمی منابع برخی باره این . در13
 .(9:1718لبی،ثعا
 و التواریخ مجمل)دید توانمی نیز التواریخمجمل در تهمورث، به دیوان ره آموزیخح . روایت18

 (74:1718القصد،
 ؛ حمزه116:1791، بلعمی) به: توانمی اسالمی متون در تهمورث زیناوند لقب مورد . در14

 .کرد اشاره(18:1767بلخی، ؛ ابن71ص:1794اصفهانی،
 هوم»  که اساطیری است درختی نام است، «گاو شاخ»  معنی به احتماالی «گُوکِرِنَ» پهلوی رد: . گوکرن11 

 برابر در «کر» ماهی و روییده« کرت فراخ»دریای میان در بندهش نوشته به و شودمی خوانده نیز «سفید
 .است آن اهریمن، نگاهبان آفریدگان و اهریمن گزندرسانی
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 «همورث با دیوان و اسارت آنها در شاهنامه طهماسبینگارۀ نبرد ت

The Shahnama of shah tahmasp ,THE PERSIAN BOOK OF KINGS . 

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART 

Introduction by sheila R.canby 

Accessiaon number : 1972.pp.96 – 99. Ill . pp . 97 -99,Folio 23V 
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 کتابنامه
 محمدتقی :فارسی نگار  و متن، آوانویسی تصحیح .دينکرد هفتم .(1784)وآذرباد.  آذرفرنبع-

 .فرهنگی و مطالعات انسانی علوم پژوهشگاه :ل. تهرانراشد محصّ
 .ایران فرهنگ بنیاد :نیکلسون. تهران آلنو لیسترانج گای اهتمام به فارسنامه. .(1767)بلخی.  ابن-
 فرهنگ بنیاد :شعار. تهران جعفر ۀ. ترجمشاهان و پيامبران تاريخ. ( 1796)اصفهانی، حمزه.  -

 .ایران
 :اثیر. تهران ابن الکامل از وترجمه استخراج اخبارايران. .(1794) پاریزی، محمدابراهیم. باستانی -

 .تهران دانشگاه
 .امیرکبیر :. تهرانهخامنشی هایدر نگاره دينیهای انديشه بازتاب .(1784)باقری، مهناز.  -
 کوشش به. (الشعراملک)بهار محمدتقی . تصحیحبلعمی تاريخ .(1791)بلعمی، محمد.  -

 .فرهنگ وزارت نگار  کل اداره :گنابادی. تهران محمدپروین
 .آگاه :. تهراناساطير ايران درپژوهشی . (1784)بهار، مهرداد.  -
 .نشرچشمه :. تهرانآسيايی اديان .(1741)مهرداد. ، بهار -
 ابن :داناسرشت. تهران اکبر ۀ. ترجمالخاليه القرونعن آثارالباقيه .(1791)بیرونی، ابوریحان.  -

 .سینا
 .امیرکبیر: . تهرانفار  و روستايی عشايری هایدستبافت .(1731) سیرو .، پرهام -

 . تهران: طهوری1. ج. هايشت (.1793پورداود،ابراهیم. ) -
 ایران. ترجمه سالطین تاریخ احوال . درشرحثعالبی شاهنامه .(1718)محمد.  بن ثعالبی، حسین -

 .مجلس چاپخانه :محمدهدایت. تهران
 .تو  انتشارات :مهرداد بهار. تهران . گزارندهبندهش. (1741) دادگی، فرنبغ. -
 .الزهرا دانشگاه انتشارات :. تهرانو هند ايران هایرهاسطو. (1789) دادور، ابوالقاسم. -
 انتشارات :. تهرانايرانی هایو سروده هامتن تريناوستا،کهن. (1741) دوستخواه، جلیل. -

 .مروارید

 انسانی علوم پژوهشگاه :. تهراندر اساطيرپيکرگردانی . (1787)رستگارفسایی، منصور.  -
 فرهنگی. ومطالعات

. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهرررران: نشر 1ج،التواريخاحسن (.1793بیگ. )روملو، حسن  -
 بابک 

 کامبیز عزیزی. تهران: مرکز. ۀ. ترجمايران ع ر صفوی(. 1731سیوری، راجر. ) -

فرهنگ اساطيری حماسی ايران به روايت منابع بعد از (. 1786دخت. )صدیقیان، مهین -
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .ج اول پیشدادیان. تهران:اسالم

 .ایران فرهنگ بنیاد: تهران .پاینده ابولقاسم ۀ. ترجمطبری تاريخ. (1791)جریر. طبری، محمدبن -
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های نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ نمونه(. 1784سن، آرتور امانوئل. )کریستن -
 تهران: نشر چشمه. .لیتفضّژاله آموزگار و احمد  ۀ. ترجمای ايرانافسانه

 نیاد :حبیبی. تهران عبدالحی اهتمام . بهاالخبارزين .(1793) اك.ضحّ بن گردیزی، عبدالحی -
 .ایران فرهنگ

-139.صد 8و9..  تاريخی های بررسی نشريه ،« مههبی نقو »  .(1791) مهدی.، غروی -
138. 

المعارف مرکز دائره :لقی مطلق. تهرانبه کوشش جالل خا .شاهنامه. (1786) فردوسی، ابولقاسم. -
 .بزرگ اسالمی

 . تهران: کتاب پارسه.متون پهلوی ةفرهنگ اساطير ايرانی بر پاي(. 1783زاده، خسرو. )قلی -
وجمشيد،  گرشاسب، تهمورث داستان .21او.م دستنويس بررسی. (1738)کتایون. مزداپور،  -

 .آگاه: . تهرانديگر های ومتن گِلشاه
 انتشاراتی فرهنگی موسسه :ویدا نداف. تهران کوشش . بهسخن چند. (1741)کتایون. ، رمزداپو -

  .فروهر

فخرایی. تهران: ۀ مهشید میر. ترجمفرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 1787دیوید نیل. ) مکنزی، -
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 کدکنی. تهران:  محمدرضا شفیعی ۀ. ترجموتاريخ آفرينش. (1794)طاهر. مقدسی، مطهر بن  -
 .ایران بنیادفرهنگ

 .ایران فرهنگ بنیاد انتشارات :لی. تهراناحمدتفضّ ۀترجم. (1799). خرد مينوی -
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