و

*

پدرام جم (استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد)

فارسی امروزی کـاربرد نـدارد 1.فرهنگهـای
دستگرد ( )dastgerdواژهای است کهن که در
ِ
معاصر فارسی که این واژه را مدخل کردهاند ،این معـانی را بـرای آن آوردهانـد :قریـه؛ زمـین
هموار؛ زمین و ملک زراعتی؛ بنایی مانند کوشک که گـرد آن خانـهها باشـد (دهصـدا ۷۳۱۱؛
معین  .)۷۳۱۲این فرهنگها بـرای ایـن معـانی شـاهدی ارائـه نکردهانـد .واژﮤ دسـتگرد را در
فرهنگهای کهن فارسی نمیتوان یافت .فرهنگ انجمنآرای ناصری (خاتمـۀ تـألیف ۷۵۱۱
هجری) ،نصستین فرهنگی است که واژﮤ دستگرد را آورده و اگرچه آن را مدخل مستقلی قرار
نداده ،اما ذیل مدخل دسکره ،به ارتبا دسکره و دسـتگرد اشـاره کـرده و دسـکره را مصفـف
ِ
دستگرد و دستگرده فارسی دانسته و دستگرد و دستگرده را «قلعه و حصار» معنـا کردهاسـت
(هدایت  .)۷۵۱۱فرهنگهای پیش از آن ،صورت دیگری از واژه را بهدست میدهند که مأخوذ
َ
َ ََ
َ ََ
ساکر) .واژﮤ اخیـر ،بـه میـانجیگری آرامـی،
از عربی است :دسکره (عربی :دسکرة ،جمع :د ِ
خود وا واژهای است از زبانهای کهن ایرانی.
در میان فرهنگهای کهن فارسی ،آنهایی کـه پـیش از نیمـۀ دو سـدﮤ یـازدهم هجـری
َ َ
نگاشته شدهاند دسک َره را «شهر» معنا کردهانـد (انجـو شـیرازی  ،۷۳۲۷ص ۷۳۰۳ــ۷۳۰۵؛ برهـان
* از دوست عزیز دانشمند  ،آقای دکتر احمدرضا قائممقامی ،که مقاله را خواند و نکات عالمانۀ سودمندی را متـذکر
شد ،سهاسگزاری میکنم.
 .1در حال حاضر حدود صد آبادی و شهر نا دستگرد  /دستجرد یا صورتهایی از آن را بر خود دارنـد (پـاپلی یـزدی
 ،۷۳۱۱ص  .)۵۵۱-۵۵۱ازآنجاکه صورت دسکره را نمیتوان در جاینا های معاصر ایرانی یافت ،صورت اخیر را،
ا
درصورتیکه در متون کهن برای جاینا های ایرانی بـهکـار رفتـه باشـد (مـثال دسـکرة عـراق عجـم نقلشـده توسـط
فرهنگنویسان) ،باید صورت ادبی و معیارشدﮤ دستگرد یا صورتهای مشـابه آن (دسـتگرده  /دسـتجرده  /دسـتجرد)
دانست.
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 ،۷۳۱۱ص ۱۱۵؛ تویسرکانی  ،۷۳۱۵ص  1)۳۷۱و بیت زیـر را از نـزاری قهسـتانی (متـوفی ۱۵۷
هجری) شاهد آوردهاند:
که بر دستـکاریش باد آفـرین
به کههـایه دار یکی دسکره
اگرچه در درستی استنبا معنای «شهر» از این بیت تردید شدهاسـت (سـروری  ،۷۳۳۱ج
 ،۵ص .)۲۱۵

فرهنگهایی که پس از نیمۀ دو سدﮤ یازدهم نگاشته شدهاند برای تکمیل معنای دسکره،
از قاموسالمحـی فیروزآبـادی (متـوفی  ۱۷۱هجـری) یـا ترجمـههای فارسـی آن اسـتفاده
ا
کردهاند .عبدالرشید حسینی تتـوی ،گردآورنـدﮤ فرهنـگ رشـیدی ( ۷۰۱۵هجـری) ،ظـاهرا
نصستین کسی است که معانی برشـمرده در قـاموس را بـه معـانی دسـکره در فرهنـگ خـود
افزودهاست .او عالوهبر «شهر» ،این معانی را برای دسکره آوردهاست :قریه؛ صومعه؛ زمـین
هموار؛ خانۀ بزر که گرد آن خانههای دیگر باشد؛ خانههای عجم که در آن شـراب و آلت
فارسی بعدی ،همچون انجمنآرای ناصری ،فرهنـگ آننـدراج (پایـان
غنا باشد .فرهنگهای
ِ
تألیف  ۷۳۰۱هجری) ،فرهنگ نظـام (۷۳۵۱ــ ۷۳۲۱هجـری) و فرهنـگ نفیسـی (انتشـار
 ۷۳۷۱شمسی) از او نقل کردهاند یا به پیروی از او ،از قـاموس یـا ترجمـههای آن (ترجمـان
اللغه ،منتهی األرب) برای این منظـور اسـتفاده کردهانـد (تتـوی  ،۷۱۱۲ج  ،۷ص ۳۷۱؛ هـدایت
 ،۷۵۱۱ص ۳۰۵؛ قاضی ابـراهیمبن نورمحمـد  ،۷۵۹۳ج  ،۷ص ۵۱۱؛ نفیسـی  ،۷۳۷۱ج  ،۵ص ۷۲۰۱؛
2
داعی السال  ،ج  ،۳ص .)۱۵

مستقل از این سنت فرهنگنویسی ،فرهنگهای عربی ـ فارسی (سدﮤ پـنجم هجـری بـه
بعد) نیز پیش از قدیمترین فرهنگهای فارسی ،دسـکره را مـدخل کردهانـد .یعقـوب کـردی
نیشابوری (متوفی  ۵۱۵هجـری) فراهمآورنـدﮤ البلغـه (نگـارش  ۵۳۱هجـری) ،کهنتـرین
فرهنگ عربی ـ فارسی شناختهشده ،دسکره را «کالته» معنـا کردهاسـت ( ،۵۲۳۲ص بیسـت و
ِ

 .1این فرهنگها نا شهری در عراق عجم را هم «دسـکره» ذکـر کـردهانـد (سـروری  ،۷۳۳۱ج  ،۵ص ۲۱۵؛ انجـو
شیرازی ۷۳۰۵-۷۳۰۳ ،۷۳۲۷؛ برهان ۱۱۵ ،۷۳۱۱؛ تویسـرکانی  )۳۷۱ ،۷۳۱۵و ایـن بیـت از لبیبـی (؟) را شـاهد
آوردهاند:
آب پیش آمد و مرد همه بر قن ره شد
کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد
 .2عالوهبراین ،فرهنگ رشیدی و انجمنآرای ناصری به پیروی از قاموس ،دسکره را نا چهار ِده دانستهاند و نا دو تـا
را ذکر کردهاند :دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغداد و واسط ،و دهی در خوزستان (تتـوی  ،۷۱۱۲ج  ،۷ص
۳۷۱؛ هدایت  ۷۵۱۱ص  .)۳۰۵فرهنگهای جدیدتر فارسی ،بهاستثنای هفتقلزم (خاتمۀ تألیف ۷۵۳۰ :هجری) و
فرهنگ آنندراج (خاتمۀ تألیف ۷۳۰۱ :هجری) (قبول احمـد  ،۷۵۳۰ص ۷۱۱؛ محمـد پادشـاه  ،۷۳۳۱ص ،)۷۱۱۵
دسکرﮤ عراق عجم را از قلم انداختهاند .برای موارد کاربرد صورت معرب واژه ،یعنی دستجرد ،بـهعنوان جاینـا ←
یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص .۲۱۵-۲۱۳
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دو) .ابوالفتح میدانی (متوفی در  ۲۷۱هجری) ،کرمینی (سدﮤ ششم هجری) ،مؤلف المرقـاة
ا
ا
(احتمال سدﮤ ششم یا آغاز سـدﮤ هفـتم هجـری) ،زنجـی سـجزی (احتمـال سـدﮤ هشـتم
هجری) و خ یب کرمانی (بین سدﮤ هشتم تا دهم هجری) همین تعریف را تکـرار کردهانـد

(میدانی  ،۷۳۵۲ص ۲۵۲؛ کرمینی  ،۷۳۱۲ص ۵۷۹؛ المرقاة ۷۲۵ ،۷۳۵۱؛ زنجـی سـجزی  ،۷۳۱۳ج ،۷
ص ۷۷۱؛ خ یــب کرمــانی  ،۷۳۱۵ص ۵۱؛ ← همچنــین صــادقی  ،۷۳۱۹ص ۷۱؛ همــو  ،۷۳۹۵ص
۵۷۰ـــ۵۷۷؛ دبیرســیاقی  ،۷۳۲۵ص  .)۳۳۳امــا ایــن معنــا بــرای دســکره ،بــه دور از توجــه

فرهنگنویسان فارسی باقی ماندهاست و تنها گهگاه ذیل معانی کالته ،دسکره را هم آوردهاند.
فرهنگهای فارسی کالته (مصغر کـالت) را «ده و قلعـۀ کوچـک» (در برابـر کـالت« :ده و
قلعــه») معنــا کردهانــد (انجــو شــیرازی  ،۷۳۲۷ص ۷۱۳۹؛ برهــان  ،۷۳۱۱ص  .)۷۱۱۱در میــان
فرهنگهای عربی ـ فارسی ،کرمینی عالوه بر معنای «کالته» ،تعریف خلیـلبن احمـد (←
بعد) از دسکره را هم نقل کردهاسـت .همـین تعریـف در ترجمـۀ فارسـی اإلبانـه بـه فارسـی
برگردانده شدهاست« :بنایی باشد چون کوشکی که گرداگرد او بناهـا باشـد» (کرمینـی ،۷۳۱۲
ص ۵۷۹؛ صــفیپوری  ،۷۵۹۱ص ۳۱۷؛ صــادقی  ،۷۳۱۹ص ۷۱؛ ← تاجاألســامی  ،۷۳۱۱ص .)۷۱۱
کرمینی ،بهعالوه ،به نقل از ابواألزهر بصاری ،دسکره را «بز » هـم معنـا کردهاسـت (،۷۳۱۲
ص .)۵۷۹
فرهنگهای معاصر فارسی این معانی را برای دسکره آوردهاند :قریه؛ معبد نصاری؛ زمین
هموار؛ بنایی مانند کوشک که گرد آن خانهها باشد؛ خانههایی که در آنهـا وسـایل عـیش و
طرب فـراهم کننـد (معـین )۷۳۱۲؛ ِده بـزر یـا شـهر (انـوری  .)۷۳۱۱در لغـتنامـۀ دهصـدا
مجموعهای از معانی فرهنگهای قدیمتر فارسی ،فرهنگهای عربی ـ فارسی و فرهنگهـای
عربی برای دسکره گرد آورده شدهاست (دهصدا و همکاران .)۷۳۱۱
چنانکه دیده میشود ،معناهایی که فرهنگهـای معاصـر فارسـی (معـین ،دهصـدا) بـرای
دستگرد بهدسـت دادهانـد ،تجمیـع و گزینشـی اسـت از معـانی ارائهشـده بـرای دسـکره در
فرهنگهای فارسی که از نیمۀ دو سدﮤ یازدهم هجری به بعد نگاشته شـدهاند .فرهنگهـای
جدید ،از یک سو ،استنبا فرهنگهای کهنتر در ارائۀ معنای شهر را بـه کنـار نهادهانـد و از
سوی دیگر ،معانی قریه ،زمین هموار و بنای کوشکمانند را با اتکا به فرهنگهـای متـأخرتر
فارسی ـ و اینها خود بـه نقـل از فرهنگهـای عربـی ـ بـرای واژﮤ دسـتگرد ذکـر کردهانـد.
فرهنگهای معاصر دو معنای منقول در فرهنگهای عربی ،یعنی «معبد نصاری» و «میصانه
و خانههای عجمیان که در آن شراب و مالهی باشـد» ،را هـم کنـار گذاشـتهاند .در مقابـل،
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ا
معنای «زمین و ملک زراعتی» ظاهرا براساس موارد کاربرد این واژه در متنهای کهن فارسی
(و فارسی میانه؟) استصراج شدهاست.
تنوب معنایی که فرهنگهای فارسی برای دستگرد و دسکره ارائـه کردهانـد ،مایـۀ شـگفتی
معنیهای ذکرشده برای دسـتگرد /
است .در س رهای
آینده ،در بصش نصست ،شواهد متنی ِ
1
دسکره بررسی میشود و تحول معنایی و ارتبـا میـان معنیهـای گونـاگون آنهـا م العـه
میگردد .در بصش دو  ،شاهدهای متنی واژﮤ دسـتگرد در متنهـای ایرانـی باسـتان و میانـه
بررسی میشود و در بصش سو  ،معنای اصلی واژه و توضیح متفاوتی برای معنای اصـلی آن
ارائه میگردد.
تنها موارد کاربرد واژﮤ دستگرد در متون کهن فارسی ـ که به نظر نگارنده رسیده ـ مربـو
به دیوان قوامی رازی است؛ یـک مـورد در قصـیدهای کـه عمـادی شـهریاری (سـدﮤ ششـم
هجری) در تکریم قوامی رازی سروده و در همان دیوان نقل شدهاست:
گند فضل خدای از بهر تو

کشته اندر دستگرد کبریاست
(در :قوامی رازی  ،۷۳۳۵ص )۷۵۹

و مورد دیگر ،در قصیدهای از خود قوامی رازی (سدﮤ ششم هجری):
منم که گند نان ل یف شعر مرا

به دستگرد فلک بر ،ستاره دهقان است
(قوامی رازی  ،۷۳۳۵ص )۷۵۹

در هر دو جا ،دستگرد بهمعنای «مزرعه و کشتزار» بهکار رفتهاست .چنانکه میتوان دید،
شواهد مستقیم متنی تنها یکی از معنیهای ارائهشده برای دستگرد در فرهنگهای معاصـر را
تأیید میکنند .ازآنجاکه دسکره در متون فارسی موارد کاربرد بیشتری داشـته ،چنانچـه بتـوان
نشان داد که دستکم در محیط زبانهای ایرانی ،این واژه بهمثابۀ صورت رسـمی و مکتـوب
دســتگرد یــا صــورتهای گویشــی گونــاگون آن (دســتجرد  /دســتگرده  /دســتجرده) بــهکار
رفتهاست ،معنیهای مترتب بر این واژﮤ اخیر در متنهـای فارسـی و حتـی متنهـای عربـی
مرتبط با ایران را هم میتوان بر معنای دستگرد افـزود .ایـن موضـوب در بصـش آتـی بررسـی
میشود.

 .1برای شواهد فارسی و عربی از برخی پیکرههای زبانی تاریصی ،همچون کتابصانه دیجیتال درج ،کتابصانۀ دیجیتـال
نور ،بایگانی مجالت تصصصی نور ،و مکتبة الشاملة ،نیز بهره گرفته شدهاست.
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دسکره را در تاریخ بیهق ،تاریخ قم ،و وقفنامۀ رشیدالدین فضـلالله همـدانی میتـوان
یافت .تاریخ قم میان دسکره و دیه و طسوج و رستاق تمایز قائل است 1و دسـکره و مزرعـه را
نیز متمایز از یکـدیگر ذکـر میکنـد .امـا در جـایی نـا مزرعـۀ دیـه انجیلـه را «دسـتجرده»
آوردهاست .معلو است که دسکرهها در نواحی روستایی واقع بودهاند ،اما نمیتوان آنها را با
دیه و آبادی برابر دانست .شمار دسکرهها بسی کمتر از شمار دیهها بودهاست و با قضاوت بر
اساس نا برخی از آنها ،میتوان گفت که دسکرهها به مالکان مشصصی تعلق داشتهاند.
علیبن زید بیهقی (متوفی در  ۲۱۲هجری) هم در تـاریخ بیهـق دو موضـع را بـا عنـوان
دسکره نا بردهاست :دسکرﮤ همایدر متعلق به ربع طبس ،و دسکرﮤ بیتالنار متعلق به ربـع
خسروجرد از ارباب دوازدهگانۀ بیهق در زمان عبداللهبن طاهر .او نیز میان دیه  /قریه و مزرعه،
از سویی و دسکره از سوی دیگر ،تمایز قائل اسـت (بیهقـی  ،۷۳۱۷ص  .)۳۱ ،۳۱در وقفنامـۀ
رشیدالدین فضلالله همدانی نیز چندین باغ یا بستان واقـع در دسـکرههای یـزد و نـواحی آن
ا
موضوب وقف قرار گرفتهاند ،مثال بـاغ کوشـک اژدرهـای و بـاغ دره هـر دو واقـع در دسـکرﮤ
ِ
جلیلآباد (افشار ۷۳۵۱ـ ،۷۳۵۹ص ۵۵۵ ،۵۵۰ ،۵۷۱ ،۵۷۰ ،۷۹۹ ،۷۱۱ ،۷۱۲ ،۷۲۵ــ۵۵۱؛ حسـینی
یـزدی  ،۷۳۵۰ص  .)۵۵۳ ،۵۵۷ ،۵۵۰ ،۵۳۹ ،۵۳۱در یــک مــورد ،موضــوب وقــف یــک ســهم از
«قنات دسکرﮤ هذرستان از دسکرههای قریۀ بارجین از قرای میبد» است (افشار ۷۳۵۱ـ،۷۳۵۹
ص  )۵۵۵که این نشان میدهد دسکرهها در مناطق روستایی واقع بودهاند و ممکن بـود جـزو
دیهی باشند ،اما هرگز برابر و معادل با دیه  /قریه نبودهاند.
ناصرالدین منشی کرمانی مؤلف سم ُ
العلی للحضرة العلیا ( ۱۷۱هجری) نیـز در ذکـر
ِ
فتح جیرفت توسط سهاه عرب ،دساکر را یک بار ،آن هم به همراه قری آورده ،اما این کـاربرد
ناشی از گرایش وی به نگارش نثر متکلف است (ناصرالدین منشی  ،۷۳۱۵ص .)۷۵
وقفنامۀ سید رکنالدین حسینی یزدی (متوفی  ۱۳۵هجـری) نیـز کـه بـهطور مفصـل و
مشروح موقوفات وی در ناحیۀ یزد را برمیشمرد ،اگرچه به عربی تنظیم شدهاست ،امـا از آن
جهت که اطالعات ما را از مفهو و کاربرد واژﮤ دسکره در ناحیۀ یزد تکمیل میکند ،باید در
اینجا بررسی شود .در میان موقوفات سید رکنالـدین ،باغهـای بسـیاری وجـود داشـتند کـه
بعضی از آنها در دسکرهها واقع بودند .این باغهای واقع در دسـکرهها ،همـراه بـا کوشـک،
دکان ،حجره یا خانۀ داخل آنها ،موضوب وقـف بودنـد (حسـینی یـزدی  ،۷۳۵۰ص ،۵۳۹ ،۷۰۳
 .1برای مثال ،در نواحی خورهد و مق عه و خزادجرد که هر سه جزو طسوج وازهکرود (وازکرود) بودند چندین دسکره
وجود داشت (← قمی  ،۷۳۱۷ص .)۷۳۱ ،۷۳۱ ،۷۵۷ ،۷۷۱ ،۷۷۱ ،۷۷۱ ،۷۷۲
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 .)۵۵۳ ،۵۵۷مساحت این باغها بین دو قفیز تا بیش از چهار جریب بودهاست .در زمان سـید
رکنالدین حسینی ممکن بود باغها ،حجرهها ،دکانها و خانههای واقـع در یـک دسـکره بـه
مالکان متعدد تعلق داشته باشند.
ا
این وقفنامه احتمال آخرین متنی است که در محیط ایرانی تنظیم شده و در آن دسـکره
ا
بهکار رفتهاست .در سدﮤ نهم هجری ظاهرا همان استفادﮤ محدود از دسکره هم متروک شـد.
جعفری (سدﮤ نهم هجری) ،مؤلف تاریخ یزد ،برخی از مواضـعی کـه وقفنامـۀ رشـیدی و
وقفنامۀ حسینی یزدی «دسکره» نامیدهاند ،ذکر کرده ،اما بـهجای آن ،لفـ محلـه را بـهکار
بردهاســـت (جعفـــری  ،۷۳۱۵ص ۷۱۰ ،۷۰۰ ،۹۱ ،۹۵ ،۱۵ ،۳۵ــــ .)۷۱۵توصـــیف جعفـــری از
ا
چگونگی بنای محلۀ باغ عالء که سابقا در وقفنامۀ سید رکنالدین با نا «دسکره باغ عالء»
ذکر شده بود ،خصوصیات آن را روشن میکند :مروان حمار یزد را به عالء طوفی داد و عالء
«در شهر یزد قصری بساخت و باغی مشهور به باغ عالء  ...و این زمان آن را محلۀ باغ عـالء
میخوانند» (جعفری  ،۷۳۱۵ص  .)۳۵توصیف جعفری از بنای محلۀ باغ عالء ،در مورد دیگـر
دسکرهها  /محلهها نیز صادق است .مسـتوفی بـافقی (سـدﮤ یـازدهم هجـری) روایتهـای
مشابهی دربارﮤ احداث مریاباد (مریمآباد) ،یعقوبی ،و نرسوباد بیان میکنـد (مسـتوفی بـافقی
 ،۷۳۱۲ج  ،۳ص ۱۰۹ـ ـ .)۱۷۷توصــیف مســتوفی از بالشــگرد ،از آن جهــت کــه ویژگیهــای
دستگردی باسـتانی را بازمینمایانـد ،جالـب توجـه اسـت« :در نزدیکـی شـهر شـاه بـالش
باغستانی بساخت و آب جاری کرد و قصـری عـالی بنـا کـرد و آتـشخانـه بسـاخت و آن را
بالشگرد نا نهاد و اکنون به ابوالعسکر مشهور است و مـرد بـدانجا رونـد و سـماب و طـبخ
کنند و مقا حیدریان است» (مستوفی بافقی  ،۷۳۱۲ج  ،۷ص .)۵۰
از موارد کاربرد واژﮤ دسکره در متون فارسی میتوان نتیجه گرفت کـه در محـیط ایرانـی،
دسکرهها متفاوت و متمایز از دیهها بودهاند ،در اصل مالکان مشصصی داشـتهاند ،و چهبسـا
به نا مالکان اصلی خود نامیده میشدهاند و دستکم در مواردی که چگونگی احداث آنها
معلو باشد ،مالکان آنها از بزرگان و اعیان و محتشمین بودهاند .دسکرهها ،دسـتکم آنهـا
ا
که در ناحیۀ یزد بودند ،دارای خانهها ،حجرهها ،دکانها ،باغستان و بستان بودنـد و احتمـال
دیواری پیرامونی حدود بصش مسکونی دسکره را مشص میکرد.
شواهد متنی نشان میدهد کـه اسـتنبا فرهنگنویسـان قـدیم (پـیش از نیمـۀ دو سـدﮤ
یازدهم هجری) در باب معنای دسکره که آن را با «شهر» برابر دانستهاند ،نادرسـت اسـت و
تردید سروری در درستی این معنا بجاست .همچنین معانی «قریه ،صومعه ،زمـین همـوار و
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خانههای عجم که در آن شراب و آلت غنا باشد» کـه فرهنگهـای پـس از نیمـۀ دو سـدﮤ
یازدهم برای دسکره آوردهانـد ،در متـون فارسـی سـابقهای نـدارد .تنهـا معنـایی کـه در ایـن
فرهنگها میتواند با شواهد متون فارسی م ابقت داشته باشد این معناست« :خانۀ بزر که
گرد آن خانههای دیگر باشد» .این معنای اخیر که از قاموس المحی به فرهنگهای فارسـی
وارد شده ،در حقیقت ،کهنترین معنایی است که در فرهنگهای عربـی بـرای دسـکره ارائـه
شدهاست .بررسی معنای دسکره در فرهنگهای عربی و ارتبا آن معـانی بـا شـواهد متـون
عرب ،سیر تحول معنای دسکره و ارتبا معانی گوناگون آن را آشکار میکند و برای شناخت
مفهو دسکره در زبان فارسی نیز سودمند است.
معانی ارائهشده در فرهنگهای جدیدتر فارسی همگی از قاموس گرفته شدهاند .تعاریف
گردآورندگان فرهنگهای پیشین عربی در مدت بیش
ارائهشده در قاموس خود نتیجۀ کوشش
ِ
ِ
از شش سده بود .فراهمآورندگان فرهنگهای عربـی ،بـهرغم کـاربرد کـم دسـکره در متـون
عرب ،شواهد کافی برای بهدست دادن معنای آن در اختیار داشـتهاند و از سـدﮤ دو هجـری
قمری به بعد آن را مدخل قرار دادهاند :خلیلبن احمد (متوفی  ۷۱۲هجری) ،مؤلـف کتـاب
َ
العین ،کهنترین فرهنگ عربیَ ،دسکره را چنین معنا میکند« :بناء ِشبه قصر ،حوله بیوت ،و
جمعه الدساکر ،تکون للملوک» (خلیلبن احمد  ،۷۵۰۲ج  ،۲ص  .)۵۵۱شیبانی (متوفی حـدود
ـدرک را
 ۵۷۰هجری) دسکره را «األر المستویة» معنا میکند و برای این معنا ،بیتـی از م ِ
شاهد میآورد (شـیبانی  ،۷۳۹۵ج  ،۷ص ۵۲۳؛ همچنـین ← یـاقوت ۷۱۱۱ــ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص ۲۱۲؛
برای این موضوب ← بعد) .ابن درید (متوفی  ۳۵۷هجری) عربی نبودن آن را متـذکر شدهاسـت
(ابن دریـد  ،۷۹۱۱ص  .)۷۷۵۱ازهری (متوفی  ۳۱۰هجـری) ،صـاحببن عبـاد (متـوفی ۳۱۲
هجری) و جوالیقی (متوفی  ۲۵۰هجری) تعریف خلیل را تکـرار کردهانـد (أزهـری  ،۷۵۵۷ج
 ،۷۰ص ۵۵۹؛ ابن عباد  ،۷۵۷۵ج  ،۱ص ۳۱۵؛ جوالیقی  ،۷۹۱۹ص  .)۷۹۱ابن سیده (متـوفی ۵۲۱
هجری) به این تعریف کهن« ،بیوت لألعاجم یکون فیها الشراب و المالهی» و «الصومعه»
را میافزاید (ابن سیده  ،۷۵۵۷ج ۷۱۷ ،۱ـ .)۷۱۵مداینی اصفهانی (متوفی  ۲۱۷هجـری) کـه بـه
جمعآوری الفاظ غریب قرآن و حـدی پرداختهاسـت ،در توضـیح واژﮤ دسـکره در داسـتان
هرقل و ابوسفیان (← بعد) ،به تعریف خلیل« ،فیها منازل و بیوت للصد و الحشم» را عالوه
میکند (مدینی اصفهانی  ،۷۵۰۱ج  ،۷ص  .)۱۲۱صغانی (متوفی  ۱۲۰هجری) و فیومی (متوفی
 ۱۱۰هجری) به تعریف خلیل« ،قریه» را اضافه کردهاند (صغانی  ،۷۹۱۷ج  ،۵ص ۲۷۳؛ فیـومی
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 ،۷۹۱۱ص  .)۱۵سرانجا  ،فیروزآبادی (متوفی  ۱۷۱هجری) بـه تجمیـع معـانی ذکرشـده در
1
فرهنگهای کهنتر عربی پرداختهاست.
چنان که گذشت ،معنایی که خلیل برای دسکره آورده (بنایی ماننـد کوشـک کـه گـرد آن
خانهها باشد ،متعلق به شاهان) ،کهنترین معنایی است که در فرهنگها ضـبط شدهاسـت،
اگرچه تصریح خلیل به تعلق دسکره به شاهان را نمیتوان م لق دانست .با این حال ،دسکره
به این معنا ،در حدیثی از پیـامبر اسـال  ،حـدیثی از علـیبـن ابیطالـب ،داسـتان هرقـل و
ابوسفیان ،سفرنامۀ ابودلف ،اشعار شـعرا (ابوالعتاهیـه ،ابـن حاجـب ،ابـن ابـار) ،مقامـات
بدیعالزمان همدانی و غرر اخبار ثعالبی بهکار رفتهاسـت .دسـکره در مـواع و زهـدیات در
شمار نشانههای شاهان ذکر میگردد و به ناپایداری این نشانهها و عبرت آدمیـان انـدرز داده
میشود .در حدیثی از پیامبر که سلسلۀ راویـان آن بنـا بـه روایتـی بـه ابـوهریره (متـوفی ۲۹
هجری) ،و بنا به روایـت دیگـر بـه فیـروز دیلمـی (متـوفی  ۲۳هجـری) میرسـد ،در ذکـر
نشانههای رستاخیز آمدهاست که «آن روز مادهشتری پالنـدار بهتـر از دسـکرهای اسـت کـه
صدهزار [کس] را در خود حمل میکند» 2.در خ بهای از علیبن ابیطالب نیز کـه سلسـلۀ
راویان آن به ابنعباس میرسد ،دربارﮤ ناپایداری دنیا سصن گفته میشود :کجاست کسی که
لشکرها جمع آورد و دسکرهها بنا کرد و بر منبرها نشست و خانهها سـاخت و بـر کوشـکها
کنگره نهاد و هزاران نفر را گـرد آورد (طوسـی  ،۷۵۷۵ص  .)۱۱۲در مقامـۀ وعظیـه بـدیعالزمان
همدانی (متوفی  ۳۹۱هجری) هم آمدهاست :چه بسیار صاحب عزت و قدرت و سهاهیان و
یاران را بدیدی که بر دنیا توانا شد و از آن به آرزویش رسید و کوشکها (قصور) و دسـکرهها
(دســاکر) ســاخت و نفــایس و ســهاهیان گــرد آورد؛ امــا دژهــایی کــه ســاخت و جویهــا و
گرداگرد آن بود مر را از او دور نکرد (بدیعالزمان همدانی  ،۵۰۰۲ص  .)۷۲۲در
دسکرههایی که
ِ
قصیدهای با مضمون مشابه ،ابوالعتاهیه (متوفی حدود  ۵۷۰هجری) مردمان را بـه انـدوختن
کردار نیک برای آخرت فرامیخواند ،مر را یادآوری میکند و میپرسد :چـرا از کسـی کـه
دسکرههایش ویران شد و اورنگ و منبر و شهرهایش از او تهی ماندند و سـهاهیانش پراکنـده
 .1او ،بهعالوه ،به پیروی از یاقوت (متوفی  ۱۵۱هجری) ،دسکره را نا دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغـداد
و واسط ،دهی به نهر الملک ،دهی نزدیک شهرابان و دهی در خوزستان دانستهاسـت (فیروزآبـادی  ،۷۳۰۳-۷۳۰۷ج
 ،۵ص ۵۱؛ همچنین ← ،یاقوت  ،۷۱۱۳-۷۱۱۱ج  ،۵ص ۲۱۲؛ صفیپوری شیرازی  ،۷۵۹۱-۷۵۹۱ص .)۳۱۷
« .2ناقة المقتبة یومئذ خیر من دسکرة تقل مائة ألف» (ابن حماد  ،۷۵۷۵ص )۹۵؛ همچنـین ← ،مقدسـی -۷۱۹۹
 ،۷۹۷۹ج  ،۵ص  ۷۱۳که مصدوش است و ترجمۀ هوار هم معنای درستی بهدست نمیدهد .مقایسه شود بـا ترجمـۀ
فارسی :مقدسی ،م هر بن طاهر ،۷۳۱۷ ،آفرینش و تاریخ ،ترجمـۀ محمدرضـا شـفیعی کـدکنی ،تهـران ،آگـاه ،ص
 ،۳۱۰یادداشت  ۳که صورت صحیح آن را از منبع دیگری نقل میکند.
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شدند ،عبرت نمیگیرید (ابوالعتاهیه  ،۷۱۱۱ص  .)۷۵۳در شعری با همین مضمون ،ابنحاجب
از ایوان کسری یاد میکند و میگوید :ای که بنیانی رفیع بنا میکنی ،آیا کار روزگار بـا ایـوان
کسری را فراموش کردی؟ این دژها و دسکرهها و بناها و کوشـکهای خسـرو مـا انوشـیروان
انگشتان حوادث ،بر تارک آن س رها نوشتهاند (یـاقوت
دست بال و سر
است که شبانگاهان ،با ِ
ِ
حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۷ص ۵۵۱ـ.)۵۵۱
دسکره را میتوان در متون غیراندرزی و بدون مضـامین زهـدآمیز نیـز بـه همـان معنـای
پیشین یافت .در داستان هرقل و ابوسفیان که بصاری (متوفی  ۵۲۱هجری) و طبری (متـوفی
 ۳۷۰هجری) آن را نقل کردهاند ،و سلسلۀ راویان آن به ابوسـفیانبن حـرب میرسـد ،هرقـل
پس از آنکه نامۀ پیـامبر را دریافـت کـرد ،بزرگـان رو را بـه دسـکرﮤ خـود در شـهر حمـ
فراخواند .سهس دستور داد همۀ درهای دسکره را قفل کنند ،و بعد ماجرای نامه را با آنهـا در
میان نهاد (بصاری  ،۷۳۷۷ص ۷۰؛ طبری ۷۱۱۵ـ ،۷۱۱۲س  ،۷ص ۷۲۱۱؛ همچنین ابـوالفرج اصـفهانی
 ،۷۵۷۲ج  ،۱ص  .)۵۱۹ایــن داســتان را ابوعوانــه اســفراینی (متــوفی  ۳۷۱هجــری) هــم در
المستخرج روایت کرده ،اما بهجای دسکره ،لف دار (سرای) آوردهاسـت (اسـفراینی  ،۷۵۷۹ج
 ،۵ص  1.)۵۱۱ابودلف خزرجی (سدﮤ چهـار هجـری) نیـز در توصـیف آثـار و ابنیـۀ قصـر
پرشمار بههمپیوسته و خلوتگاهها و گنجخانهها و کوشکها و طاقهـا
شیرین ،از «ایوانهای
ِ
و گردشــگاهها و مهتابیهــا و رواقهــا و میــدانها و شــکارگاهها و خانــههای کوچــک و
دسکرههایی» سصن میگوید که اندیشۀ مرد صاحب بیـنش را برمیانگیـزد (ابودلـف ،۷۹۱۰
ص ۱۰ــ .)۱۷در قصیدﮤ سینیةبن أبار قضاعی (متوفی  ۱۲۱هجری) نیز دسکره به همین معنـا
بهکار رفتهاست .ثعالبی (متوفی  ۵۵۹هجری) در ذکر عمـارات و آبادانیهـایی کـه شـاههور
ایجاد کرد ،پس از ذکر نا شهرها ،از کندن جویها و بستن پلهای کوچک و بـزر و بنـای
دیهها (القری) و دسکرهها (الدساکر) توسط او سصن میگوید (ثعالبی  ،۷۹۰۰ص  .)۲۵۹ایـن
کاربرد اخیر ،موارد مشابهی در متنهای فارسی میانه (کارنامۀ اردشیر بابکان ،شهرستانهای
ایرانشهر) دارد (← بعد).
 .1ابن عربشاه (متوفی  ۱۲۵هجری) که فرمان شاهر تیموری به اب ال قواعد چنگیزخانی و پیروی از قواعد شریعت
اسال را باور ندارد ،به استهزاء مضمون مشـابهی را در بـاب او بـهکار بـردهاسـت .بنـا بـه نظـر ابـن عربشـاه ،قواعـد
چنگیزخانی برای آنان همچون دینی آشکار و باوری درست بودهاست« :و اگر چنین روی مـیداد کـه او (= شـاهر )
مرزبانان (مرازبه) و موبدان (موابذه) را در دسکره گرد آورد و درهای آن را ببندد و از نظرگاه خود بر آنان آشکار شـود و
چیزی از این باب بر آنان بگشاید ،هر آینه همچون خران به سوی درها میگریصتند» (ابن عربشاه  ،۷۵۱۲ص .)۵۵۰
این بصش در ترجمۀ فارسی (زندگی شگفتآور تیمور ،ترجمۀ محمدعلی نجاتی) حذب شدهاست.
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ا
دسکره ظاهرا به همین معنا در اعـالم النبـوة علـیبن ربـن طبـری (متـوفی حـدود ۵۲۷
هجری) در بصش پیشگوییهای پیامبران پیشین در خصوص ظهور پیامبر اسال آمدهاسـت.
در آنجا ،به نقل از کتاب اشعیای نبی (باب  ،)۳۲به شـاد شـدن اهـالی تشـنۀ بیابـان و سـرور
خشکیها و بیابانها بشـارت داده میشـود ،چراکـه بـه احمـد نیکوییهـای لبنـان و نیکـی
دسکرهها و بوستانها (الریا ) اع ا خواهد شد (طبری  ،۷۳۹۳ص ۷۲۳؛ مقایسه شود با ماوردی
 ،۷۵۰۹ص  ۷۲۷و فصل سو کتاب اثبات نبوة النبی اثر المؤید در .)Schmidtke 2012, p. 237
برخالب مواردی که پیش از این ذکر شد ،در برخی متون ،تعلق دسکره به شاهان چنـدان
آشکار نیست .مقصود از آن بنایی کوشکمانند است؛ شاید متعلق به شاهان و شـاید متعلـق
به بزرگان و محتشمین .در بیتی که بهاخـتالب ،آن را بـه ابودهبـل جمحـی (عصـر امـوی)،
یزیدبن معاویه ،احوص و اخ ل نسبت دادهانـد ،گنبـدهای میـان دسـکره و درختـان زیتـون
گرداگرد آن ،که ثمرشان در حال رسـیدن اسـت ،توصـیف میشـود (جـاح  ،۷۵۵۵ج  ،۵ص
 .)۵۱۵تعلق دسکره در اینجا آشکار نیست .همین وضعیت را در کاربرد دسکره نـزد بـالذری
(متوفی  ۵۱۹هجری) میتوان دیـد .بـالذری در فتـوح البلـدان ،در فصـل مربـو بـه فـتح
شهرستانهای دجله (کو ِر ِدجلة) ،وضعیت پیشین ناحیهای را که بصره در آن به وجـود آمـد،
توصیف میکند :هفت دسکره در بصره بود؛ دو تا در ناحیۀ خریبه ،دو تا در زابوقـه ،و سـه تـا
در جایی که در روزگار بالذری داراألزد نامیده میشد .عتبةبن غزوان یـاران خـود را در آنهـا
پراکنده کرد و خود در خریبه فرود آمد که جایگاه سالحداران (مسلحه) ایرانیان بـود (بـالذری
 ،۷۱۱۱ص  .)۳۵۷دینوری (متوفی  ۵۱۵هجری) که این روایت را با کمی اختالب بازگو کرده،
بهجای دسکره ،واژﮤ منزل (خانه) را بهکار بردهاست (دینوری  ،۷۹۱۰ص  .)۷۷۱ابنفقیـه (نیمـۀ
دو سدﮤ سو و نیمۀ نصست سدﮤ چهار هجری) هم داستان مشابهی را روایت میکنـد :در
جایی پایین دجله کوشکی (قصر) بود که به آن خریبة گفته میشد و بصیره هم نـا داشـت و
دیدبانان (دیادبـة) ایرانیـان حضـور داشـتند (ابـن فقیـه  ،۷۵۷۱ص  1.)۵۵۱راعـی البـل
در آن،
ِ
(متوفی  ۹۰هجری) نیز در قصیدهای که در ابیاتی از آن ،شهرها و جایهای سوریه را وصف
کوه «حارث جولن»
میکند ،دسکره را به همین مفهو بهکار بردهاست :در بیتی ،اشارهای به ِ
شدهاست که اطراب خود را روشن میکند و دسکرههایی که گرد آنها برجها قرار دارند (راعی
 ،۷۵۰۷ص ۵۲؛ مقایسه شود با یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص .)۷۲۹
 .1بالذری واژﮤ دسکره را یک بار ،آن هم در همینجا ،استفاده کرده ،اما لف مسلحه را در جاهـای دیگـر هـم بـهکار
بردهاست .آشکار است که در هیچ جا بین دسکره و مسلحه ارتبا خاصی وجود ندارد.
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دسکره در معنایی نزدیک به آنچه خلیل آورده در دیگر متـون دیـده میشـود ،بیآنکـه بـا
ا
شاهان یا بزرگان نسبتی داشته باشد .در این متون ،دسـکره معمـول مـالز قریـه (دیـه) ،امـا
متمایز از آن است .متون فقهی موارد جالبی از این کاربرد را بهدست میدهند .عالمـه حلـی
(متوفی  ۱۵۱هجری) ،در باب مبیع ،بناها و فراخنای میان خانهها و نیز راههای درون قریـه و
دسکره را داخل در آنها میداند (عالمه حلی  ،۷۵۷۱ج  ،۵ص ۱۵؛ همچنین ← ،شهید اول ،۷۵۳۰
ج  ،۷۷ص  .)۷۱۱فصرالدین طریحی (متوفی  ۷۰۱۲هجری) که به جمعآوری واژههای قـرآن و
الفاظ بهکاررفتـه در احادیـ امامـان شـیعه پرداختهاسـت ،تعریـف خلیـل از دسـکره را بـا
نکتههایی که ابندرید و مداینی به آن افزودهاند ،در توضیح مفهو دسکره در متون فقه شـیعه
آوردهاست« :دسکره بنایی اسـت بـه شـکل کوشـک (قصـر) کـه در آن ،منـازل و خانـههای
چاکران (خد ) و خدمتکار ِان خاص (حشم) باشد و عربی خال نیسـت» (طریحـی ،۷۳۱۲
ج  ،۳ص ۳۰۵؛ ← همچنین :عـاملی  ،۷۵۵۲ج  ،۷۵ص  .)۲۱۷در روایتی از علیبن موسـیالرضـا
نیز که سلسلۀ راویان آن به ابنسعد اشعری قمی (نیمۀ دو سدﮤ دو ـ نیمۀ نصست سدﮤ سو
هجری) میرسد ،در باب حکم خوردن گوشت و تصم ماکیانی که در دسکره پرورش مییابد
پلیدی مردمـان منـع نمیشـود ،پرسـش میشـود (کلینـی  ،۷۳۱۵ج  ،۱ص .)۵۲۵
و از خوردن
ِ
ذوالرمه (متوفی  ۷۷۱هجری) ،شاعر عصر امـوی ،در هجـو هشـا المرئـی ،از بسـته شـدن
درهای دسکرههای قریۀ مرأة (دیهی که هشـا در آن سـکونت داشـت) در هنگـا ورودش و
دریغ سایههای آن از کار نیک میگوید (ذو الرمه  ،۷۹۷۹ص  .)۲۵۵سرودﮤ ذوالرمه بـهصـورت
دیگری هم روایت شده که در آن ،بهجای دساکر ،مخادع (خانهها) بهکار رفتهاست (ابـوالفرج
اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۷۱ص  .)۵۱۷ابونصر باهلی (متوفی  ۵۳۷هجـری) بـه روایـت ابوالعبـاس
ثعلب ،و خ یب تبریزی (متوفی  ۲۰۵هجری) بر شروحی که بر دیوان ُ
ذوالر ّمـه نگاشـتهاند،
دساکر را در اینجا «قری» (دیهها) معنا کردهاند (ابونصر باهلی  ،۷۳۹۷ص ۲۲۳؛ خ یـب تبریـزی
 ،۷۵۷۱ص  .)۵۰۰در جای دیگر ،ذوالرمه از نگریستن بـا نگـاه شـوق بـه فراسـویش ،پـس از
شدن درﮤ جی (اصفهان) و دسکرهها سـصن میگویـد (ذو الرمـه  ،۷۹۷۹ص  .)۵۵۳امـا
آشکار ِ
شارحان دیوان او در اینجا دساکر را «بیـوت» معنـا کردهانـد (ابونصـر بـاهلی  ،۷۳۹۷ص ۷۰۷۱؛
ِ
خ یب تبریزی  ،۷۵۷۱ص  .)۳۲۲ابوحیان توحیدی (سدﮤ چهار هجری) نیز آوردهاسـت کـه از
ابن ِلسان الحمره (سدﮤ نصست هجری) پرسیدند کدا گوشت نیکوتر است و او پاسـخ داد:
پهلوی بزغاله که در دکانهای گوشت در دسکرههای وسـیعی کـه در آنهـا صـدایی شـنیده
نمیشود مگر به بانگ بلند ،نگاه دارند (ابوحیان توحیدی  ،۷۵۰۱ج  ،۵ص .)۱۵
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فرزدق (متوفی  ۷۷۰هجری) در قصیدهای دسکره (در مـتن :دسـاکر) را بـه همـین معنـا
بهکار بردهاست (فرزدق  ،۷۱۱۰ص  .)۷۰۵فرزدق برای دیدار معشـوقهاش شـبانه بـه دسـکرﮤ او
میرود .دسکره دیوار بلندی دارد که عقابها به بالیش نمیرسـند .د ِر آن را قفـل کردهانـد و
دربانی آن را میپاید .فرزدق ناگزیر است برای دیدار یار ،با رسن بـه درون سـرای فـرود آیـد
(فرزدق  ،۷۱۱۰ص ۹۹ـ .)۷۰۵در شعری از بشاربن برد (متوفی  ۷۱۱هجـری) هـم دسـکره بـه
چنین مفهومی بهکار رفتهاست (ابوالفرج اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۳ص .)۷۷۱
تمایز میان قریه (دیـه) و دسـکره در االعـالق النفیسـة ابـن رسـته (متـوفی پـس از ۵۹۰
هجری) ،تاریخ مدینة الصنعاء احمدبن عبدالله رازی صنعانی (متوفی حدود  ۵۱۰هجری)،
المسالک و الممالک بکری (متوفی  ۵۱۱یا  ۵۹۱هجری) ،نزهة المشتاق ادریسـی (متـوفی
 ۲۱۰هجری) و روض المعطار حمیری (متوفی  ۹۰۰هجری) دیده میشود .ابـنرسـته ایـن
تفاوت را به روشنترین شیوه بیان میکند .او در توصیف ناحیۀ هرات میگویـد« :چهارصـد
دیه (قریه) بزر و کوچک دارد و در میان این دیهها ،چهلوهفت تا دسکرهاند ،که هـر کـدا
ده تا بیست نفر جمعیت دارد» (ابن رسته  ،۷۱۹۷ص  .)۷۱۳بکری دربـارﮤ شـهر ذمـار در یمـن
میگوید دارای بستانهای فراوان و مزرعهها و دیهها (قری) و دسکرهها (دساکر) است (بکری
 ،۷۹۹۵ج  ،۷ص  .)۳۱۵او جای دیگر در توصیف شهر حلی (متن :جلی) در یمـن ،میگویـد
دیهها (قری) و مساکن و دسکرهها دارد (بکری  ،۷۹۹۵ج  ،۷ص  .)۳۱۹ادریسی هم در توصیف
سغد ،از نهر پنجیکنت (متن :کینجک ) میگوید که از قـری و دسـاکر میگـذرد و رسـتاق
پنجیکنت و دیگر جایها را سیراب میکند (ادریسی  ،۷۵۰۹ج  ،۷ص .)۵۹۹
وصـف بـرب
ابومعمر اسماعیلی جرجانی (سدﮤ چهـار هجـری) در قصـیدهای کـه در
ِ
نیکـویی زمسـتان و سـرمایش
سروده ،دساکر را به همین معنا بهکار بردهاست :بهراسـتی کـه
ِ
خداوندان دسکرهها و دیهها (قری) (ثعـالبی ،۷۵۰۳
برای همگان است؛ بلی ،بهخصوص برای
ِ
ج  ،۵ص .)۲۰
دسکره در مواردی که ذکر شد ،عمارتی بود که در خارج از شهرها سـاخته میشـد .ایـن
عمارت اتاقهایی برای بندگان و خدمه داشت و بوسـتان یـا بـاغی پیرامـون آن بـود .دیـواری
دفاعی آن را در میان میگرفت و دروازهای داشت .ممکن بود به شـاهان ،بزرگـان و اعیـان یـا
اشصاص عادیتر تعلق داشته باشد .چنان که گذشت ،در متـون عـرب ایـن معنـای دسـکره
شواهد محکمی از سدﮤ نصست هجری دارد.
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از سدﮤ دو هجری دسـکره بـا مفـاهیم جدیـدی در زبـان عـرب پیونـد یافـت :بهسـبب
سصتگیریهایی که در شهرهای سواد اعمال میشد ،جوانان (فتیان) خوشگذران برای فـراهم
آوردن و نوشیدن شراب به محالت غیرمسلمانان ،یا به خانههای ییالقی (دسـکرهها) متعلـق
به ترسایان و یا دیرها و منازل مجاور آنها در خارج از شهرها روی آوردند .ارتبا یافتن ایـن
عمــارات بــا عــیش و طــرب جوانــان ،معنــای ضــمنی جدیــدی را بــه واژﮤ دســکره بصشــید:
«خانههای عجمیان که در آن شراب و مالهی باشد» .دیرها و بناهای وابسته به آنها هـم کـه
از حی ظاهر شبیه دسکرهها بودند ،در همین زمینـۀ معنـایی و در ارتبـا بـا میگسـاری و
عیش جوانان ،در اشعار شعرا و متون ادبی به نا دسکره یاد شدهاند .بدین ترتیـب دسـکره بـا
ا
سه موضوب جدید پیوند یافت .۷ :خانههای متعلق به غیرمسلمانان (تقریبا همیشه متعلـق بـه
ترسایان) که در آن شراب و آلت لهو باشد؛  .۵دیر ترسایان؛  .۳محفل جوانان خوشگذران.
دو معنای نصست از سدﮤ پنجم هجری به معانی دسکره در فرهنگهای عربی افزوده شـدند،
اما مفهو سو راهی به فرهنگها نیافت ،مگر شاید در تعریف «بز » برای دسکره در فرهنگ
عربی ـ فارسی تکملةاألصناف (← قبل) .بااینحال ،باید افزود که کاربرد دسـکره بـه مفهـو
«دیر و صومعه» به متنهای ادبی با مضمون میگساری و عیش جوانان محدود بود و مردمان
ساکن در دیرها و آشنایان با این دیرها ،در گفتار عادی روزمره ،دسـکره را بـه معنـای «دیـر و
صومعه» بهکار نمیبردند .دسکره به مفهو محفل جوانان ،در تشکیالت سازمانیافتۀ جوانان
اعصار بعد که به نا فتیان (جوانمردان) شـناخته شـد ،تحـول یافـت و بـه مفهـو محفـل و
مجلس فتیان در برخی آثار مرتبط با فتوت هم بهکار رفت (← بعد).
خانۀ عجمیان که در آن شراب و آالت لهو باشد .کاربرد دسکره به این مفهو  ،در اشـعار
شعرا و آثار ادبا (ابونواس ،عبداللهبن معتز ،ابوبکر صنوبری ،ابوالفرج اصـفهانی ،شـیرجی،
حریــری )... ،ســابقه دارد .در خمریــات ابونــواس (متــوفی حــدود  ۷۹۹هجــری) بهتــرین
نمونههای این کاربرد را میتوان یافت .ابونواس در قصیدهای که در آن به مواری کهن ایرانی
مـی
تفاخر میکند ،از دسکرههایی سصن میگوید که خسرو در سرزمین خود بنا کردهاستِ .
ناب ،به ادعای ابونواس ،تنها در سرزمین ایرانیان (بنو احرار) فراهم میآید (ابونـواس  ،۷۵۰۱ج
 ،۳ص  .)۳۵۵او در طلب می به جستوجوی دسکرهها برمیآیـد و بـه نهـانیترین منـزل راه
میبرد (ابونواس  ،۷۵۰۱ج  ،۳ص  ،)۵۳۱سبکسار بهسوی می و بادهگسـاری دسـکرهها و منـزل
دهقان میشتابد (ابونواس  ،۷۵۰۱ج  ،۳ص  ،)۷۵۱شب را در دسکرهها سهری میکنـد (ابونـواس
 ،۷۵۰۱ج  ،۳ص  )۹۷و می را «بنت الدسکرة» میخواند (ابونواس  ،۷۵۰۱ج  ،۳ص .)۵۷۱
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در خمریات عبداللهبن معتز (متوفی  ۵۹۱هجری) که خمریات ابونـواس در آن نفـوذی
آشکار دارد ،دسکره به مفهومی مشابه اشعار ابونواس بهکار رفتهاست .ابـن معتـز بـا تعبیـری
شبیه به آنچه ابونواس بهکار آورده بـود ،مـی (قهـوة) را «عـروس دسـاکر» و شـراب سـر را
«عجوز دسکرة» مینامد (صولی  ،۵۰۰۵ج  ،۳ص ۷۱۱؛ رقیق قیروانی  ،۷۹۱۹ص  .)۲۹۱تصویری
از دسکرههای سدﮤ سو هجری را میتوان در ماجرای ورود ابوحشیشه تنبورنواز ،به دسـتگاه
ابراهیمبن مهدی (متوفی  ۵۵۵هجری) دید .ابوحشیشه در این باره میگوید که او (ابـراهیم)
در دسکره بود ،پس به من خوشامد گفت و مرا نزدیک خـود گردانیـد و بـه نبیـذ فراخوانـد و
خادمان خود را فرمان داد ،پس با من بنشستند و نوشیدند و مرا نوشانیدند .و به هـر چـارهای
کوشید تا مرا به سرود گفتن وادارد (ابوالفرج اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۵۳ص  .)۱۵مورد اخیر ،ارتبا
میان دسکرهها ـ که در آنها میگساری و نواختن موسیقی صورت میگرفت ـ بـا گروههـای
ممتاز اجتماب سواد همچون خلیفهزادگان را در اوائل سدﮤ سو هجری قمری نشان میدهد.
رفتن رشید به خانۀ کنیزکان آوازخوان (بیـوت القیـان) کـه فضـلبن سـهل (متـوفی ۵۰۵
هجری) ادعا میکرد عبداللهبن مالک آن را گفته ،مورد جالب دیگری از این کاربرد بهشـمار
میآید .دراینباره ثمامه اعتقاد داشت کـه فضـل دروغ میگفـت و فضـل خـود بـه خرابـات
(مواخیر) و دسکرهها (دساکر) میرفت و خویشـتن را از آن بازنمیداشـت و از بـدی آن ابـا
نداشت و آبروی خود را از پلیدی آن حفـ نمیکـرد .ثمامـه کـه در مجلـس فضـل حضـور
داشت و از تأیید ادعای فضل خودداری کرده بود ،در پاسخ به یکی از دوستانش کـه او را بـه
خاطر سر باز زدن از تأیید ادعای فضل نکوهش میکرد ،گفت فضل در سصنش از او گواهی
نصواست و سصن به زبان نراند ،مگر در جایی که تردید در آن بود ،یا ذکـر دسـکره یـا منـزل
غالمان و کنیزکان آوازخوان (منزل مقین أو مقینه) (جهشیاری  ،۷۳۲۱ص ۵۲۱ـ.)۵۲۱
چنین دسکرههایی در ناحیۀ سواد فراوان بود .ابوالحسن جوهری جرجانی (متوفی حـدود
 ۳۱۰هجری) در قصیدهای که در مدح صاحببن عباد سرودهاست ،اشتیاق خـود را نسـبت
به دسکرهها و شراب ناب بغداد بیان میکند (ثعالبی  ،۷۵۰۳ج  ،۵ص  .)۳۱اما محمدبن احمـد
شیرجی ،برخالب ستایشگر ِان باده و می و دسـکرهها ،در بیتـی بـه رهـا کـردن «دسـکرهها و
چرخشتها و جادوزنان و نایزنان» فرامیخواند (ثعالبی  ،۷۵۰۳ج  ،۲ص .)۵۱۲
ا
حریری (متوفی  ۲۷۱هجری) توصیف نسبتا متفاوتی از دسکرهای در شهر عانه بهدسـت
میدهد .او در مقامه دوازدهم درمورد ابوزید سروجی ،قهرمان خیالی قصههایش ،میگویـد
پس از جستوجوی حارث ،راوی داستان ،به او گفتند ابوزیـد از زمـانی کـه بـه شـهر عانـه
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هیئت ناشناس بـه دسـکره رفـت و
رسیدهاست از میصانه (حانة) جدا نشدهاست .حارث در ِ
شیخ (ابوزید) را در لباس زردرنگ ،میان خمها و چرخشت یافت ،درحالیکـه گرداگـرد او،
روشنی رخسار گوی از همدیگر میربودند ،شمعها نورافشانی میکردند و مورد و
ساقیان در
ِ
ا
یاسمن ،و نای و بربط بود (حریری ۷۱۵۱ـ ،۷۱۲۳ص  .)۷۵۰در اینجا دسکره تقریبا متـرادب بـا
ا
«میصانه» بهکار رفتهاست و ظاهرا انتصاب آن بیتأثیر از الزا گزینش واژههای مقفـی در نثـر
فارسی مقامات ،به پیروی از سنت فرهنگهـای دوزبانـۀ
برگردان کهن
مسجع نبودهاست .در
ِ
ِ ِ
کهن عربی ـ فارسی ،دسـکره بـه «کالتـه» ترجمـه شدهاسـت (حریـری  ،۷۳۱۲ص ۱۵ــ)۱۲؛
ترجمهای که بیشتر منظری ایرانی از واژﮤ دسکره را بازتاب میدهد .ابن خیـا (متـوفی ۲۷۱
هجری) ،شاعر دمشقی ،در قصیدهای در وصف نرد که شـماری کلمـات فارسـی دخیـل در
زبان عرب هم در آن دیده میشود ،دسکره را به همین معنا بـهکار بردهاسـت (عمـاد اصـفهانی
 ،۷۳۱۱ص ۵۵۳ـ.)۵۵۵
دیرها و بناهای پیوسته به آن .در سدههای نصسـتین هجـری دیرهـای ترسـایان در ناحیـۀ
سواد در شمار مهمترین مکانهایی بودند که در آنها شراب فراهم میآمـد و بـه خواسـتاران
بیرون از اجتماب دیرها هم عرضه میشد .بکربن خارجه (سـدﮤ دو هجـری) در شـعری بـه
ترک بوستانهای مورد و سیب دعوت میکند و بـه دسـکرهها و دیـر روبـهروی آن ،دیـر ابـن
وضاح در اکیراح ،فرامیخواند (یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۷ص ۳۵۲ـ .)۳۵۱بکر به حرفـۀ
وراقی اشتغال داشت و بیشتر آنچه بهدست میآورد ،صرب نبیـذ میکـرد .محمـدبن حجـاج
میگوید هر روز او را با دو سبوی شراب در راه خرابـهای از خرابـههای حیـره میدیدهاسـت.
بکر به صدای شانهبهسری که در آن خرابه خانه داشت مینوشـید تـا مسـت میشـد ،سـهس
بازمیگشت (ابوالفرج اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۵۳ص  .)۷۳۹ابوبکر صنوبری (متوفی  ۳۳۵هجری)
هم دیر ترسایان را دسکره خواندهاست و می را به عروسی تشبیه کـرده کـه پـردﮤ پوشـش آن،
ِ
شکم خم است و در دسکرههای راهبان روزگار گذراندهاست (قیروانی ،ج  ،۷ص .)۷۲۹
ِ
محفل جوانمردان .ارتبا دسکره با ِفتیان (جوانمردان) ،هم در آثار فتیـان (خرت ِبرتـی) ،و
هم در آثار مصالفین و معارضین آنها (ابنتیمیه) منعکس شدهاست .در تحفه الوصـایا ،اثـر
احمدبن الیاس خرتبرتی ،دسکره به مفهو محفل فتیان بهکار رفتهاست ( apud Taeschner 1934,
ِ
 .)p. 38از ابنتیمیه (متوفی  ۱۵۱هجری) در ضمن پرسشی در باب فتوت و جماعت فتیـان،
دربارﮤ مجلسـی کـه فتیـان در آن گـرد میآینـد و آن را دسـکره میخواننـد ،سـؤال میشـود.
ابنتیمیه در پاسخ میگوید« :دسکره از کلماتی نیست که در شریعت بر آن اصلی باشد و بر
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آن ستایش یا نکوهشی پیوسته باشد ،اما در عرب مرد از آن به مجـامع تعبیـر میشـود و بـه
گردآمدگان در مجلس شراب گفته میشود که آنها در دسکرهاند ،و به این کلمه مدح و ذمی
پیوسته نیست؛ اما به ذ نزدیک است ،چراکه اغلب در عرب مرد آن را بر اجتماب برای زنا و
شراب و غنا اطالق میکنند» (ابنتیمیه  ،۷۵۵۱ج  ،۷۷ص ۲۷ـ .)۲۱پاسخ ابنتیمیه نشان میدهد
که حتی در سدﮤ هشتم هجری ،ارتبا دسکره با اجتماب لهو و لعب و میگسـاری ،ارتبـاطی
جنبی بوده و معنای صریح دسکره تلقی نمیشدهاست .ابنتیمیه با تعبیر دسکره بـه اجتمـاب
ا
ظاهرا به کاربردهای کهنی ،همانند حدی هرقل و ابوسفیان ،نظر داشتهاسـت .بـااینحـال،
کاربرد دسکره به این مفهو در متون فتوت عمومیت ندارد.
ا
سرانجا معنای «زمـین همـوار» کـه شـیبانی بـهدسـت داده ،ظـاهرا محصـول اسـتنبا
نادرست او از بیتی از مدرک است 1و شاید در ایـن اسـتنبا  ،واژﮤ َدسـت (مـأخوذ از دشـت
فارسی« :صحرا و بیابان») بیتأثیر نبوده باشد (← دهگـان  ،۷۳۳۳ص  .)۷۹۹بـااینحـال ،ایـن
معنا به فرهنگهای عربی پس از آن راه یافتهاست .تنها مورد کاربرد دسکره بهمعنـای «زمـین
هموار» که به نظـر نگارنـده رسـیده ،مربـو بـه فاکهـة الخلفـاء و مفاکهـة الظرفـاء اسـت.
ابنعربشاه که در عجائب المقدور دسکره را به معنایی که خلیل آورده بهکار برده بود (← ص
 ،۷۱۰یادداشت  ،)۷در نثر مسجع فاکهة الخلفاء ،در بیان اقـدامات نـاگزیر کسـی کـه سـودای
ریاست و پادشاهی در سر دارد ،دساکر را بههمراه فیافی (بیابانهای بیآب) بهسبب هموزنی
و مقفی بودن با عساکر بهکار بردهاست« :تردیدی نیست که حرکت لشکرها (عساکر) ،و طی
بیابانها و دسکرهها (دساکر) ،و روی آوردن به مبارزه با کسی که در میان اهل خود سـاکن و
در اقلیم و دروازﮤ خود محصور است و در دژهایش پنـاه گرفتـه و بـه سـهر بازدارنـده مجهـز
2
است ،به صرب اموال و از جای برانگیصتن مردان نیاز دارد.
دستگرد در ایرانی باستان و ایرانی میانه

 .1شیبانی این بیت از مدرک را شاهد معنا آوردهاست:
ُّ
«بدسکره للحفر فیها عجاجة  /و للموت اخری ل ِیبل طعینها»
بیت بال به نحو دیگری در معجمالبلدان ضبط شدهاست:
ُّ
لیبل طعینها» (یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص )۱۱۱
«بدایبة للحفر فیها عجاجة  /و للموت اخری ِ
« .2و ل شک أن حرکة العساکر ،و ق ع الفیافی و الدساکر ،و التوجه إلی قتال من هو ساکن فـی سـربه ،محتـا فـی
إقلیمه و دربه ،متحصن فی قالعه ،متدرق بحجفة امتناعه ،یحتاج فی األموال إلی إخراج ،و فی الرجال إلی إزعاج »...
(ابن عربشاه  ،۷۱۳۵ص .)۷۲۵
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فرهنگهای پارتی و فارسی میانه واژﮤ دستگرد را « ِملک» (فرهوشی  ،۷۳۱۷ص ۷۳۱؛ Abrahamyan
;”1965, p. 100: “domain”; Mackenzie 1971, p. 25: “estate”; Nyberg 1974, p. 59: “landed estate

”،)Gignoux 1972, p. 22, 50: “domaine, propriété”; Durkin-Meisterernst 2044, p. 142: “estate
«عمـارت» (”« ،)Durkin-Meisterernst 2044, p. 142: “mansionبلـوکِ ،ده» (فرهوشـی  ،۷۳۱۷ص
۷۳۱؛  )Abrahamyan 1965, p. 119و «قصبه» (فرهوشی  ،۷۳۱۷ص  )۷۳۱معنا کردهاند.
ا
واژﮤ دستگرد احتمال در فارسی باسـتان بـا صـورت  )[dasata]karata( *dastakṛtaبـهکار
رفتهاست .این احتمـال ،مشـرو بـه درسـتی بازسـازی واژهای اسـت از کتیبـۀ صـدمهدیدﮤ
داریوش هصامنشی در شـوش ( .)DSeدر ایـن کتیبـه ،واژهای مرکـب بـهکار رفتـه کـه جـزء
نصست آن از میان رفتهاست ،امـا جـزء دو آن  -krtamخوانـده میشـود .بـه یـاری تحریـر
عیالمی این کتیبه که در موقعیـت مشـابه اصـ الح  =( ŠU-MEŠ-ma huttuqqaدر دسـت
ِ
ساختهشــده) را دارد ،واژﮤ نــاق ِ فارســی باســتان را  )Weißbach 1937, p. 85( dastakrtaیــا
موقعیـت مشـابه
 )Herzfeld 1938, p. 136-138( dastākrtaبازسازی کردهاند .تحریـر بـابلی در
ِ
« dul-lu-umکــار ،اثــر» خوانــده میشــود 1.داریــوش در ایــن کتیبــه میگویــد« :بــه ل ــف
اهورهمزدا ،بسی  [dasta]krtaکه پیش از آن به جـای نبـود ،آن را مـن در جـاﻳ[ش] سـاختم.
دژ آن دراثر کهنسالی فروریصته و پیشتر تعمیرنشده ،از آن پس دژی دیگـر
شهری به نا ِ ِ ،...
ساختم» (←  .)Kent 1953, p. 142واژﮤ بازسازیشدﮤ  dastākrta/dastakrtaرا «دستساخته»
(”Weißbach 1937, p. 85: “mit der Hand gemacht؛ ”Kent 1953, p. 142, 190: “handiwork؛ Schmitt
”« ،)2009, p. 126: “von Hand Geschaffenesکـار دسـتان» (Herzfeld 1938, p. 136: “hände-

ِ

”« ،)werkســکونتگاهها ،بناهــا ،تأسیســات ،زمینهــای کشــاورزی» (
 )Siedlungen, Bauten, Anlagen, landwirtschaftliche Güterو «بنــا» ( 233:
” )“constructionمعنا کردهاند.

Hinz 1973, p. 133:
Lecoq 1997, p.

صورت پارتی واژﮤ دستگرد ،در کتیبهها (( )dstkrt/dstkrtyتحریر پارتی کتیبـۀ شـاههور
در کعبۀ زرتشـت و کتیبـۀ نرسـه در پـایکولی) و متنهـای مـانوی dsṯygyrd / ( dastegird
 )dstygyrdدیده میشود .در سرودﮤ پارتی انگدروشنان چنین آمده« :هـر دسـتگردی  ...کـه
برپا شدهاست همگی گشوده خواهد شد و بر روی آنها فروخواهد ریصت» ( Boyce 1954, p.

 .1برای اص الح عیالمی ←  Hinz & Koch 1987, p. 735, 1173و برای واژﮤ بـابلی ←
.173ff

Gelb et al, 1959, p.
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 .)161این مورد اخیر بیشباهت به کاربرد دسکره در زهدیات و ادبیات اندرزی دورﮤ اسالمی
نیست (← قبل).
صـورت فارسـی میانـۀ دسـتگرد ،)dstklt / dstkrty / dstkrt'( dastgird ،در کتیبـهها
(کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت ،کتیبۀ نرسه در پایکولی ،کتیبۀ بندیان و کتیبـۀ مقصـودآباد) و
متون فارسی میانه (زند وندیداد ،زند یسنا ،کارنامۀ اردشیر بابکان ،شهرستانهای ایـران ،زنـد
بهمن یسن ،ارداویرازنامه ،مادیان هزار دادستان و زبور پهلوی) ضبط شدهاست.
کتیبههای پـارتی و فارسـی میانـه .مهمتـرین مـوارد کـاربرد واژﮤ دسـتگرد در کتیبـههای
ساسانی مربو به کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت است .در این کتیبه ،واژﮤ دستگرد ()dstkrt
در تحریر پارتی ،چهار بار (سـ رهای  ۵۹ ،۷۱ ،۷۱و  )۳۰بـهطور مسـتقل و یـک بـار هـم
بهصورت جزء سازندﮤ یک عنوان مرکـب (سـ ر  )۵۲بـهکار رفتهاسـت 1.دسـتگرد در کتیبـۀ
شاههور هم بر انسان اطالق شدهاست و هم بر غیر انسان .هنگـامی کـه دسـتگرد بـر انسـان
اطالق شده ،به راب ۀ میان شاه و ایـزدان اشـاره دارد .شـاههور در ایـن کتیبـه ،پـس از شـرح
ســـومین لشکرکشـــی و بـــه اســـارت درآوردن والریـــانوس قیصـــر و ذکـــر ســـرزمینهای
بهتصربدرآمده ،میگوید (تحریر پارتی :س ر ۷۲ـ۷۱؛ یونانی :س ر ۳۵ـ« :)۳۱مردمانی که مـا از
سرزمین رومیان ،از انیران آوردیم در ایرانشهر ،به پـارس ،پـارت ،خوزسـتان و آسورسـتان و
دیگر سرزمینها ،جایی کـه مـا و پـدران مـا و نیاکـان مـا و پیشـینیان مـا دسـتگرد (یونـانی:
 )κτισματαداشتیم ،آنجا نشاندیم» ( )Back 1978, pp. 324-326و (تحریر پارتی :س ر ۷۱؛ یونانی:
س ر ۳۱ـ« )۳۱به خاطر آنکه ایزدان ما را آنگونه دستگرد (یونـانی )δαστικερτας :کردنـد و
ما به یاری ایزدان چنان سرزمینهای بسیار را خواسـتیم و در تصـرب آوردیـم ،بـدان سـبب،
بسیار آتش بهرا در سرزمینها نشاندیم» ( .)Back 1978, pp. 328-330شاههور در ادامه به ذکـر
آتشکدههایی میپردازد که برای روان خود و اعضای خاندانش برپا کـرده و نـذوراتی کـه بـه
روان خویش یا اعضای خاندان سل نتی اختصاص دادهاست .در میان اشـصاص معاصـر بـا
شاههور ،که نذوراتی برای ایشان اختصاص یافته بود ،یکی نیز (تحریر پارتی :سـ ر ۵۲؛ یونـانی:
دینک ( )Dēnakدستگردشاههور (تحریر یونانیδαστικιρτ :
س ر ۱۰؛ فارسی میانه :س ر ِ « )۳۰
 ،)Σαπωρملکۀ میشان» بود ( .)Back 1978, p. 355در بصش پایانی کتیبه ،شاههور بر این نکته
 .1تحریر فارسی میانه برابر با س رهای  ۷۱و  ۷۱پارتی آسیب دیده و واژﮤ دستگرد در این بصش از میان رفتهاسـت .در
بصش پایانی کتیبه ،تحریر فارسی میانه با تحریر پارتی (س رهای  ۵۹و  )۳۰تفاوت دارد و واژﮤ دستگرد در این بصش
از تحریر فارسی میانه نیامدهاست.
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تأکید میکند که این سرزمینها را به یاری ایزدان به تصرب درآوردهاست (تحریر پـارتی :سـ ر
دسـتگرد
۵۹ـ۳۰؛ یونانی :س ر ۱۱ـ« :)۱۰اکنون چون ما به کار و خدمت ایـزدان میکوشـیم و
ِ

(یونانی )κτισμα :ایزدان هستیم ،و بـه یـاری ایـزدان همـۀ ایـن سـرزمینها را جسـتیم و در
تصرب آوردیم ... ،کسی که پس از ما باشد و نیکبصت باشـد ،او بـه کـار و خـدمت ایـزدان
بکوشد ،که ایزدان یاور او باشند و او را دستگرد ( )δαστικιρτηνکنند» (Back 1978, pp. 368-
.)371
واژﮤ ( κτισμαاز « κτιζεινنشاندن مرد (در یک سرزمین) و ساختن خانه و شهر در آن؛
بنیان نهادن ،ساختن (شهر)؛ تولید کردن ،ساختن ،آفریدن») که در تحریر یونـانی در دو جـا
برگردان دستگرد قرار گرفته ،به معنای «کلنی ،بنیاد؛ مصلوق ،آفریده» است .ترجمۀ دسـتگرد
به ( κτισμαجمع )κτισματα :در جایی که برای غیـر انسـان بـهکار رفتـه ،برگردانـی اسـت
مناسب؛ اما برای انسان و در اشاره به راب ۀ شاه و ایزدان ،مناسبتی ندارد .دبیـری کـه تحریـر
یونانی را نگاشته ،از سه مورد که دستگرد به راب ۀ میان شاه و ایـزدان دللـت دارد ،یـک جـا
(بند  κτισμα )۱۱را بهطور مکانیکی معادل دستگرد آورده ،اما در دو جای دیگر (بنـد  ۳۱و
 )۱۰به آوانویسی آن به خط یونانی بسنده کردهاست .معنای «بنیاد و کلنی» برای راب ۀ میـان
شاه و ایزدان بهکل نامناسب است و «آفریده و مصلوق» هم معنای من قی بهدست نمیدهد؛
زیرا آدمیان همگان آفریدگان ایزداناند و تصریح شاههور به کامیـابیاش بـا آفریـده شـدن از
سوی ایزدان و نیز دعای او به یاور بـودن ایـزدان و آفریـده کـردن جانشـینانش بیمعناسـت.
ا
مفهو زایش دوباره هم آنگونه که مثال در مسیحیت بدان باور دارند ،در زمینۀ فرهنـگ کهـن
ایرانی موضوعیت ندارد.
تعیین معنای دستگرد ،هنگامی که به راب ۀ میـان شـاه و ایـزدان اشـاره دارد ،بـا مقایسـۀ
موردی مشابه در اندرز پوریوتکیشان ممکن میشود .در متن اخیر آمدهاست که هر مرد کـه
به پانزدهسالگی رسد این چند چیز را باید بداند که «چه کسـی هسـتم و متعلـق بـه کـها ...
متعلق به هرمزد یا اهریمن ،متعلق به ایزدان هستم یا دیوان ،متعلق به نیکانم یا بدتران»:
kē hēm ud kē xwēš hēm … ohrmazd xwēš hēm ayāb ahreman, yazdān

xwēš hēm ayāb dēwān, wehān xwēš hēm ayāb wattarān … . (Jamasp)Asana 1897-1913, p. 41
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 yazdān xwēš hēmدر انــدرز پوریوتکیشــان 1بــا dastgird hēm

 yazdānدر کتیبـۀ

شاههور قابل مقایسه است.
در اینجا تأکید شاههور به تعلق دستگردها بـه او و پـدران ،نیاکـان و پیشـینیان او ،نشـان
دستگرد شاهی بودهاند و مـال خاصـۀ شـاه و نیاکـان او محسـوب
میدهد که این دستگردها
ِ
میشدهاند و چنانچه واژﮤ دستگرد به معنای واقعی آن بهکار رفته باشد ،منظور اسکان رومیان
در جاهایی است که ملک خاصۀ او بهشمار میآمدهاند .ازآنجاکه رومیان اسیر در شـهرهایی
مانند گندیشاههور اسکان داده شدند که شاههور خود بانی آنهـا بـود ،ایـن شـهرها را بایـد
ا
ملک خاصۀ شاه ساسانی بهشمار آورد 3.این موضوب احتمال درمورد همۀ شـهرهایی کـه در
اجزای سازندﮤ نا آنها ،نـا شـاهان ساسـانی (و پـیش از آن ،اشـکانی) بـهکار رفتهاسـت،
ا
ا
مصداق دارد .بنابراین ،احتمال نمیتوان این شهرها را صـرفا شـهرهای کهـن بـا نامگـذاری
جدید دانست .حتی در جایی که نا هـای جدیـد جـایگزین نا هـای کهـن شـدهاند ،بیشـتر
احتمال میرود نا های نو مربو به شهرهای جدیدی باشد کـه پیرامـون شـهرهای کهـن در
زمینهای شاهی بنا میشدهاند .منابع ارمنی هم موارد مشابهی از دستگردهایی که بانی آنها
4
شاهان ارمنستان بودند و شهرها به نا آنها نامیده میشدند ،بهدست میدهند (← بعد).
2

انعکاسی  xwēšبه مفهو مالکیت ← .Skjærvø 2009, p. 226
 .1برای کاربرد ضمیر
ِ
 .2ساخت و مفهو مشابهی را شروو در کتیبههای فارسی باسـتان یـادآور شـدهاسـت ( Skjærvø 1999, p. 40, no.
.)56
 .٩لوکونین پیش از این نتیجۀ مشابهی گرفتهاست؛ ←  .Lukonin 1983, p. 724لوکونین پیش از آن ،دسـتگرد را در
معنای عا تری بهکار بردهاست .بهزعم او ،سرزمینهایی که در جنگهای ایران و رو در دورﮤ شاههور به تصرب سـهاه
ایران درآمدند ،به دستگرد شاهنشاه تبدیل شـدند و شـهرهای شـاهی در ایـن دسـتگردها (سـرزمینها) بنـا گردیدنـد
(لوکونین  ،۷۳۲۰ص ۹۱ـ .)۷۰۵لوکونین همـین تعبیـر را درمـورد بصشـی از ارمنسـتان کـه بـهزعـم وی ،در خـالل
سالهای  ۵۲۳-۵۵۵میالدی به تصرب ایران درآمد ،و درمورد کرمان که به باور او در اواخـر دورﮤ شـاههور اسـتقالل
خود را از دست داد ،بهکار بردهاست ( ،۷۳۲۰ص  .)۷۰۰ ،۱۹به عقیدﮤ لوکونین ،دستگردها سرزمینهایی بودنـد کـه
دستگاه مرکزی ساسانی آنها را اداره میکرد و شصصی از دودمان ساسانی بر آنها فرمانروایی داشت .واضح است که
توضیح مترجم فارسی که دستگرد را بهتقریب برابر با کلمۀ اقطاع دانسته ،درسـت نیسـت (لوکـونین  ،۷۳۲۰ص ،۹۱
پانوشت) .روبین بر این باور است که اص الح دستگرد با «عـادت شـاهی ساسـانیان بـه وانمـود کـردن بـه سـاخت
قلمرو شاه با تغییر ظاهری شهرهای موجود ،آن هم با ساخت چند بنا و تغییر نـا آن» ارتبـا دارد
شهرهای جدید در
ِ
(.)Rubin 2002, p. 286
روانداکرت ( )Ervandakertکه ِارواند ،شـاه ارمنسـتان ،آن را بنـا کـرد (← Hübschmann
دستگرد ِا
 .4برای مثال،
ِ
ِ
ِ .)1904, p. 426; Geiger 1935, p. 126اروانداکرت در تملک خاندان شاهان اشکانی ارمنسـتان بـود تـا آنکـه در
سدﮤ چهار میالدی تیرداد کبیر آن را به خاندان کمسرکان ( )Kamsarakanکه با خانـدان اشـکانی ارمنسـتان پیونـد
داشت ،بصشید .نیز والرشاوان ( ،)Hübschmann 1904, p. 375و آرشاکاوان که آرشاک در سدﮤ چهار مـیالدی آن
را بنا کرد (.)Hübschmann 1904, p. 406
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در کتیبۀ نرسه در پایکولی ،دستگرد ( )dstkrtyدر هر دو تحریر پارتی (س ر  )۳و فارسـی
ا
میانه (س ر  )۵در جایی بهکار رفته که مضمون آن ،ظاهرا پیغا وهنا به بزرگان اسـت .وهنـا
بزرگان را به پذیرفتن پادشاهی بهرا اندرز داده و مصالفان را تهدید کردهاست .آسیبی کـه بـه
کتیبه وارد آمده ،دریافت مفهو دقیق متن را با دشواری روبهرو میکند .تلفیقی از بصشهای
پارتی و فارسـی میانـه ،م ـابق بازسـازی ِشـروو ،چنـین اسـت« :و از خـانوادﮤ (؟) خـود و
گرمیگان  ...دستگرد کنم و هنگامی که دستگرد خویش استوار کرد  ،آنگاه  ...سکانشـاه را
نابود کنم» ( .)Humbach & Skjærvø 1983, part 3.1متأسـفانه تعیـین مفهـو دسـتگرد در اینجـا
1
ممکن نیست.
بندیان درگز از این جهت کـه بنـای مکشـوفه را
در میان کتیبههای ایرانی میانه ،کتیبههای
ِ
دســتگرد ( )dstkltyمعرفــی میکننــد ،اهمیــت بســیار دارنــد ( .)Gignoux 1998, p. 253در
کاوشهای بندیان بنایی از دورﮤ ساسانی ،با تالری ستوندار ،تعـدادی اتـاق و یـک آتشـدان
کشف شدهاست ( .)Rahbar 1998, 2004بر دیوار تالر سـتوندار ،گچبریهـای زیبـایی وجـود
دارد با نقشهایی از رز  ،بز  ،شکار و مراسم آیینی .بر سر ماهیت بنای درگـز اخـتالب نظـر
وجود دارد (← رهبر ۷۳۱۹ـ۷۳۹۰؛ .)Gignoux 2008
در روستای مقصودآباد بر صصرهای از کوه رحمت ،دو کتیبۀ فارسی میانه وجـود دارد کـه
کیفیت
موضوب یکی از آنها ،تعلق دستگردی است به شصصی ( .)de Menasce 1956ماهیت و
ِ
این دستگرد آشکار نیست ،اما ازآنجاکه موضوب کتیبۀ دیگر ،تعلـق چـاهی اسـت بـه همـان
ا
شص  ،احتمال این دستگرد کاربرد زراعی داشتهاست (← بعد ،موارد مادیان هزار دادستان).
متنهای فارسی میانه .دابار پیش از این واژﮤ دستگرد را در متنهای فارسی میانه بررسـی
کردهاست ( .)Dhabhar 1930با گذشت بیش از هشت دهـه از زمـان انتشـار مقالـۀ او ،اگرچـه
موارد بیشتری به کاربرد این واژه در فارسی میانه افزوده شده (کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت،
کتیبۀ مقصودآباد ،کتیبۀ بندیان و زبور پهلوی) ،اما موارد کاربرد دستگرد در متنهای فارسـی
میانۀ زرتشتی ،تا آنجا که نگارنده آگاهی دارد ،همانهایی است کـه او گـرد آوردهاسـت 2.از
آنجا که مقالۀ او در زمانی نوشته شد که موارد کاربرد «دسـتگرد» بـرای انسـان در زبانهـای
 .1شروو دو تفسیر را برای این بند ممکن میداند :اینکه «من [فالن سرزمین را] دارایی (ملکی) [خود] خواهم کرد» یا
«من [بهمان کس  /کسان را] دارایی (= تابع ،واسال) [خود] خواهم کرد» ( Humbach & Skjærvø 1983, part 3.2,
 .)p. 32هرتسفلد معنای اصلی دستگرد را «اردوگاه» میداند (”.)Herzfeld 1924, p. 164: “castrum, camp
 .2اگرچه دیگر نمیتوان مورد دادستان دینی را که دابار در میان شواهد گردآوردﮤ خود آورده ،در این فهرست بـهشـمار
آورد (← ص  ،۷۱۹یادداشت .)۵
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ایرانی ناشناخته بود ،تعریفی که او برای دستگرد ارائه کرده (← بعد) ،تنها مرتبط با کـاربرد آن
در متنهای فارسی میانۀ زرتشتی است و همان هم دقیق نیسـت (.)cf. Geiger 1935, p. 123ff.
تعریفی دقیق که قابل ان باق بر همۀ بافتهای معنایی باشـد ،بـازنگری شـاهدهای فارسـی
میانه را ضروری میکند.
در زند یسنا  ،۷۰بند  ،۱و نیز در زند وندیـداد  ،۲بنـد  ،۷۰دسـتگرد ()dstkrt'/dastgird
شـرح واژﮤ  )Av. vis( wisقـرار گرفتهاسـت ( Dhabhar 1949, p. 71, 194; Anklesaria 1949, p.
 .)101دابار  wisرا «دیه» معنا کردهاست ( )Dhabhar 1930, p. 38و این معنایی است که اغلـب
برای این واژه در فارسی میانه در نظر گرفتهانـد 1،امـا در تعریفـی دقیـقتر بایـد آن را خانـه و
2
عمارتی دانست که یک خانوادﮤ گسترده با خد و حشم خود در آن زندگی میکند.
بنا بر مادیان هزار دادستان ،دستگرد میتواند موضوب بصشش (هبه) واقع شـود و در ایـن
صورت ،دستگرد و نیز همۀ آنچه به آن تعلق دارد ،منتقل میشود .اگر هبهکننـده بگویـد کـه
«این دستگرد و هرچه در این دستگرد هست به تو داد » ستور و بـردهای ( )anšahrīgکـه در
آنجا کار میکند ،نیز منتقل میشود ( .)Modi 1901, p. 18: 9-10و اگر بگوید که «این دسـتگرد
همراه با هرچه در آن است متعلق به تـو» سـندی کـه متعلـق بـه آن دسـتگرد اسـت و مـالی
( )xwāstagکه در جای دیگر به واس ۀ سند میتوان داشت و کاریزی که از آنجـا عبـور داده
شدهاست و در جای دیگر کار میکند (= آبرسانی میکند) ،منتقل خواهد شد ( Modi 1901,
 .)p. 18: 10-13; cf. Anklesaria 1912, p. 34: 3-5و اگر بگوید که «این دستگرد را بـا هرچـه در آن
هست به تو ،و آن دستگرد را به تو (دیگری) داد » ایـن دسـتگرد بـه او ،و آن دسـتگرد بـه او
(دیگری) داده میشود .سندی که برای این دستگرد تنظیم شدهاست و مال آن دسـتگرد را بـه
واس ۀ آن میتوان نگاه داشت و کاریزی که از آن عبور داده شدهاست و در آنجا کار میکنـد،
نیمی به او و نیمی به او (دیگری) داده میشود ( .)Modi 1901, p. 18: 13-17اگر دستگرد و بـرده
دادن (= بازپرداخت) مال (= پول) در زمان مشص شده را و ایـن را نیـز بـا آن
را گرو کند و ِ
مرد پیمان کند که «پس از سهریشدن آن زمان ،اگر آن مال (= پول) را نهردازد ،آن دسـتگرد و
برده ،بهجای آن مال ،متعلق به تو» و پیش از زمـان مقـرر بـرده بمیـرد ،بنـابر نظـر سـیاوش،
MacKenzie 1971, p. 91 ← .1؛ اما مقایسه شود با  Nyberg 1974, p. 214که سوای «دیه» ،تعریف «خانۀ اربابی
با روستای مجاور» را هم دادهاست.
 .2مقایسه شود با  Bartholomae 1904, col. 1455-1457که  vī̆sرا در اوستا «خانۀ اربابی ،قلعـۀ اربـابی ،عمـارت
اعیانی» ( )Herrenhaus, Herrenburg, adeliger Hofو البته «مجموعهای از خانههای متعلـق بـه یـک عمـارت
اربابی ،دیه ،روستا ،اجتماب کوچک روستایی» معنا میکند.
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گروگاندار مصتار است که مال را به ملکیت ( )xwēšīhیا به گـرو بگیـرد (
 .)13-17اگر دستگرد را گرو کند ،افزایش سرو و چنار نه ،بلکه آنچـه فروشکسـته ،متعلـق بـه
Modi 1901, p. 38:

درخـت
گروگاندار است ،زیرا حکم دستگردی که به یکهارچگی [داده شـده] باشـد هماننـد
ِ
مثمر است ( .)Modi 1901, p. 38: 17-39: 2دستگرد میتواند موضوب ارث واقع شود و بـرای آن
سرپرست ( )stūrتعیین گردد (.)Modi 1901, p. 51: 6-16; 105: 5-10
کاربردی مشابه در زند بهمن یسـن و ارداویرازنامـه دیـده میشـود .در زنـد بهمـن یسـن
دستگرد در ردیف اموالی از بهدینان ذکر شدهاست که در سدﮤ دهم از هزارﮤ زرتشت به انیران
میرســد« :دژ و ثــروت و آبــادی و ِده و دوده و خواســته و دسـتگرد و کــاریز و رود و چشــمۀ
بهدینان ایران به انیران رسد» ( .)Cereti 1995, p. 102-103, 139, 157در ارداویرازنامه ،ارداویـراز
در بهشت ،روان کدخـدایان و دهقانـانی را نشسـته بـر تصتهـای زریـن میبینـد کـه «ده و
دودمان و میهن و دستگرد و جای ویران را آبادان کردهاند» (ژینیـو  ،۷۳۱۵ص  .)۹۹ ،۹۱ ،۲۱در
هر دو مورد اخیر ،دستگردها وجه زراعی داشتهاند.
در مقابل موارد پیشین ،مواردی که در کارنامۀ اردشیر بابکان و شهرستانهای ایران بـهکار
رفته ،بر عمارتی سل نتی یا اعیانی دللت دارند.
در کارنامۀ اردشیر بابکان آمدهاست که اردشیر پس از پیـروزی بـر اردوان و بازگشـت بـه
پارس «بس ِده ،دستگرد در آنجا آباد کرد و بس آتـش بهـرا آنجـا فرمـود بنشـانند» ( Sanjana
ِ
 .)1896, p. 25; cf. Antia 1900, p. 23در جای دیگری اردشیر به سـهاه هفتانبوخـت کر خـدای
دستگرد گولر ،آنجا کـه
برخورد ،و مال و خواسته و بنۀ سواران اردشیر را گرفت و به گذاران،
ِ
کر بنه داشت ،آورد ( .)Sanjana 1896, p. 27; cf. Antia 1900, p. 25-26اگرچه دستگرد همراه با ِده
بهکار رفته ،اما واضح است که دستگرد اردشیر بابکان نمیتوانسته ق عه زمینی کشاورزی بـا
بناهای مرتبط با آن (سکونتگاه مالک و زارعان) باشد .در شهرستانهای ایران آمدهاسـت کـه
خسرو قبادان «دیواری که  ۷۱۰فرسنگ (!) درازا و  ۵۲ارش شاهی ارتفاب داشت و  ۷۱۰در و
کوشک و دستگرد در آن بود ،فرمود بسازند» ( .)Jamasp-Asana 1897-1913, p. 20آمدن دسـتگرد
بههمراه کوشک کاربرد این نوب دستگرد را آشکار میکند .نمونۀ بسیار مشـص از ایـن نـوب
دستگردها« ،
دستگرد خسرو» بود که خسرو پرویز چندین سال در آنجـا اقامـت داشـت (←
ِ
.)Nöldeke 1879a, p. 295, no. 1
بررسیهای باستانشناسی نمونههای جالبی از نوب اخیر دسـتگردها را معرفـی میکننـد.
خانۀ اربابی حاجیآباد ( )Azarnoush 1993با بصشهای دینی ،آیینی ،مسکونی و پذیرایی آن ،و
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بنای بندیان نمونههایی از این نوب دستگردهای ساسانی هسـتند ( .)vide Rahbar 1998, 2004از
طریق پوستنوشتههای پهلوی اطالعات مفیدی از سازوکار درونـی دسـتگردهای ساسـانی
قابل حصول است (برای مثال ← .)Weber 2008
دابار دستگرد را در متنهای فارسی میانۀ زرتشتی به معانی «قصبه ،شهر کوچک ،روستا،
کولونی ،و سکونتگاه» دانستهاست ( Dhabhar 1930, p. 38-40: “borough, town, village, colony,
” .)settlementاما گایگر با انتقاد از او ،دستگرد را «ملک مزروعـی و بناهـای پیوسـته بـه آن»
معنا کردهاست (” .)Geiger 1935, p. 125: “Landgutتعریف گایگر از دستگرد متکی بر شـواهد
مادیان هزار دادستان است و بر موارد زند بهمن یسن و ارداویرازنامه هم ت بیـق میکنـد ،امـا
نمیتوان آن را به دیگر متون تعمیم داد.
تنها مورد کاربرد واژﮤ  dastgirdبهمعنای «دستساخته» ،مربو به ترجمۀ فارسی میانـۀ
کرد
ـت مردمــان ،ســیمین و زریــن ،دســت ِ
زبــور اســت .در زبــور  ۷۲ .۷۳۵آمدهاســت« :بـ ِ
( )dstkltyمردمان است» .)Andreas & Barr 1933, p. 113, 126( 1در اینجا دستکرد ترجمهای
تقلیدی از  ʿbd ʾ̈ydyʾسریانی است (مقایسه شود با ترجمۀ سبعینیه.)ἔργα χειρῶν :
شاهدهای فارسی میانه نشان میدهد که تفاوت مهمی میان مفهـو دسـتگرد در فارسـی
میانۀ متقد (کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت) و فارسی میانۀ متـأخر (متنهـای فارسـی میانـۀ
زرتشتی) وجود دارد .درحالیکه دستگرد در متنهای فارسـی میانـۀ زرتشـتی دارای مفـاهیم
تصصی یافتهای است (← بعد) ،در کتیبۀ کعبۀ زرتشت ،معنـای عمـومی «مـال خاصـه» و
«متعلق» ،چه برای انسان و چه غیر انسان دارد .به این معنا که آنچه از سوی شاههور دستگرد
خوانده شده ،هنگامی که بر غیر انسان دللت میکند ،میتواند هر نوب دارایی ارضی بـا هـر
ا
کارکردی باشد؛ مثال عمارت و باغ ،دیه ،و شهر .در کاربرد کتیبۀ شـاههور ،منظـور شـهرهای
شاهی است.
دستگرد در متنهای فارسی میانـۀ زرتشـتی بـا تصصـی حـوزﮤ معنـایی بـر گونـههای
متفاوتی از «عمارت و زمین» اطالق شدهاست .۷ :آنهایی که کـاربرد کشـاورزی داشـتند و
زمین وجه بارز آنها بود؛  .۵آنهایی که محل سکونت دائم یا موقت شاهان ،بزرگان و اعیان
بودند و استفادﮤ کشاورزی نداشتند و عمارت ،ویژگی برجستۀ آنها بود .بهترین موارد کاربرد
نصست را میتـوان در مادیـان هـزار دادسـتان یافـت .در ایـن مـورد ،بصـش اصـلی ،زمـین
کشاورزی یا باغ بود ،ولی بناهایی برای سکونت مالک و خد وحشم او هم به آن پیوسته بود.
1. uzdēs ī ramān, asēmēn ud zarrēn. dast-kird ī mardōmān.
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در مورد دو  ،ساختمان و عمـارت بصـش اصـلی بـود و بـاغ یـا زمینهـای پیرامـون ،جـزو
متعلقات آن بود.
دســتگرد از زبانهــای کهــن ایرانــی وارد زبــان ارمنــی ( )dastakertو آرامــی تلمــود
( )dsqrtʾ/dysqrtʾشدهاست .در ارمنی کالسیک  ،dastakertهمچون پارتی و فارسـی میانـۀ
متقد (کتیبۀ شاههور بر کعبۀ زرتشت) ،با مفاهیمی مشابه ،هم بر انسان 1و هم بر غیر انسان
اطالق میشود dastakert .در معنای غیر انسان ،سیر تحول معنایی مشـابه تحـول از ایرانـی
میانۀ متقد (کتیبۀ شاههور) به متأخر (متـون فارسـی میانـۀ زرتشـتی) داشتهاسـت .در میـان
دستگردهای ارمنستان ،نا شماری که شناختهتر هستند با اجزای سـازندهای همچـون avan
(شهر کوچـک ،روسـتای بـزر ) ترکیـب شدهاسـت (← ص  ،۷۱۷یادداشـت  )۵و ایـن نشـان
میدهد که این دستگردها ،حتی در زمان تأسیس ،وضعیتی همچون شهر یا روستا داشتهاند.
اما در معنای اخ و تحدیدیافته ،موقعیت دستگرد در سلسلهمراتب سـکونتگاههای ارمنـی
چنین است :شهر ،روستای بـزر ِ ،ده ،دسـتگرد ( Hübschmann 1897, p. 135; vide Hübschmann
.)1904, p. 375
در آرامی  dsqrtʾ/dysqrtʾبهمعنای «دارایی ارضـی» بـهکار رفتهاسـت 2.در تلمـود بـابلی
 dsqrtʾ d-ryš glwtʾبر دارایی ارضی رأس الجالوت اشـاره دارد ( )Sokoloff 2002, p. 344-345و
 dsqrtʾ d-ʿbdyبه دستگردی اطالق میشود که بردگان در آن کار میکنند (← Geiger 1935, p.
 .)124; Macuch 2010, p. 102در اعمــال شــهدای نص ـرانی آمدهاســت کــه مهرانگشنس ـ
(گیورگیس بعدی) ،که از خاندان نجبای بزر بود ،برای در امـان مانـدن از طـاعونی کـه در
ماحوزه شیوب داشت ،از ماحوزه گریصت و بـه یکـی از دسـتگردهای خـود رفـت ( Hoffmann
 .)1880, p. 94-95در اینجا دستگرد به مفهو اقامتگاه اعیانی و متمایز از دیه است.
ساخت و معنای اصلی دستگرد

از لحاظ ساخت تاکنون چندین توضـیح بـرای واژﮤ دسـتگرد پیشـنهاد شدهاسـت :نصسـت؛
باسـتانی آن را  dastakrtaدانسـتهاند و ایـن واژﮤ اخیـر را تتپوروشـای بـایی
اغلب صورت
ِ
( )instrumental tatpurushaمحسوب کردهاند .بنا بر این توضیح ،معنای اصـلی واژه «بـا

 .1برای کاربرد واژﮤ  dastakertبا چنین مفهومی در ارمنی ← .Perikhanian 1997, p. 348-351
Sokoloff 2002, p. 344: “landed estate”; cf. Jastrow 1903, p. 303. .2
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باستانی دستگرد را  dastākrtaتصور کرده
دست ساختهشده» است 1.دو ؛ هرتسفلد صورت
ِ
و جزء نصست واژﮤ اخیر را در حالت مثنی ( )dasta → dastāپنداشـته و واژه را در مجمـوب
کار دستان» ( )hände-werkمعنا کردهاست .هینـتس و نـوبری هـم از او پیـروی کردهانـد
« ِ
سنتی
( .)Herzfeld 1938, p. 136; Hinz 1973: p. 133; Nyberg 1974, p. 59سو ؛ پریصانیان توضیح ِ
نگـارش
«با دست ساختهشده» را مشـکوک میدانـد و ارتبـا دسـتگرد بـا «دسـت» را کـه
ِ
هزوارشی  YDEkrtآن را تأیید میکند ،ناشی از ریشهشناسی عامیانـه میپنـدارد .او نیـز
نیمه
ِ
صورت اصلی واژه را  dasta-kṛtaبازسازی میکند ،اما جزء نصست این ترکیب را از √danh
(= توانا بودن ،شایسته بودن ،محق بودن) و جزء دو را از  =( √karکردن) یا  =( √karاعـال
کــردن) میپنــدارد و واژه را «(کــس یــا چیـ ِـز) مجــاز  /محــق  /صاحبصــالحیتشــده یــا
اعال گردیده» معنـا میکنـد ( .)Perikhanian 1997, p. 348-351چهـار ؛ اسکالمووسـکی جـزء
نصست واژه را صفت مفعولی از ریشۀ هندوایرانی ( √dhāنشاندن ،قرار دادن؛ نگـاه داشـتن،
حف کردن) به مفهو «حفاظـتشـده» و «مسـتحکم» میدانـد و جـزء دو را همـان جـزء
فر ( -kṛt-از  )√karبا مفهو کنشـگرانه و بـهمعنـای «سـازندﮤ» ،در
سازندهای میداند که با ِ
ترکیبات اسمی سنسکریت بهکار میرود .او در نهایت ،کل ترکیب را هممعنا با fortificatio
مفهو «تأسیسات دفاعی» میپندارد ( .)Skalmowski 1993, p. 159پنجم؛ بـه نظـر
در لتین و به ِ
سیمز ویلیامز آن دسته از فر های ایرانی واژه که معنای «دارایی ملکی» دارند و همچنین واژﮤ
ـوی  *dastay(ā)-kṛta-در
ـب نحـ ِ
 λιστιγιρδο/λιστηγιρδοدر زبــان بلصــی ،بــه کلمـۀ مرکـ ِ
ایرانی باستان بازمیگردند که معنای ریشهشناختی آن(« ،چیز یا کس) نهادهشـده در دسـتان
(کســی)» اســت .بــه نظــر وی ،از ایــن معنــای اصــلی ،معنیهــای « ِملــک» ( )estateو
«تحتالحمایه و فرزندخوانـده» کـه بـهزعم او در کتیبـههای پـارتی دیـده میشـود ،نتیجـه
شدهاست .سیمز ویلیامز ،دستگرد بهمعنای «دستساخته» ( )handiworkرا نماینـدﮤ کلمـۀ
مرکب دیگری در ایران باستان ،یعنی  *dasta-kṛta-میدانـد ( Sims-Williams 2000, p. 201 apud
2
.)Ciancaglini 2008, p. 154

1. cf. Hübschmann 1895, p. 135; Dhabhar 1930, p. 40; Maricq 1958, p. 314, no. 3; Gignoux 1994,
;p. 105

تفضلی ( dast-kārīhمینوی خرد ،پرسش  )۵۳را با دستگرد مقایسه کردهاست (تفضلی  ،۷۳۵۱ص .)۷۱۱
 .2روبین و چانکالینی در درستی ایـن توضـیح تردیـد روا داشـتهاند ( Rubin 2002, p. 286, no. 35; Ciancaglini
.)2008, p. 153-154
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توضیح سنتی واژﮤ دستگرد به مفهو «با دست سـاختهشـده» چنانکـه کـاربرد ایـن واژه
نشان داد ،جز یک مورد که ساختی جدید و ترجمهای تقلیدی است ،سابقهای ندارد .تحـول
معنایی از مفهو «با دست ساختهشده» به مفاهیمی که در کتیبهها و متنهـای ایرانـی میانـه
بهکار رفته ممکن نیست ( )contra Ciancaglini 2008, p. 154و به فر ممکنبـودن ایـن تحـول
معنایی ،معلو نیست چرا تنها تعداد محدودی از آبادانیها و سکونتگاهها به این نـا متمـایز
شدهاند .نظریۀ پریصانیان که برای توضیح کاربرد دستگرد برای انسان در ارمنی و ایرانی میانه
بیان شده ،کاربردهای دیگر واژﮤ دستگرد را از نظر دور مـیدارد و در توضـیح کیفیـت راب ـۀ
انسان و خدا/ایزدان هم قانعکننده نیست .توضیح اسکالمووسکی نیز گرهـی را نمیگشـاید،
1
بلکه خود به دشواریهای مسـأله میافزایـد .گذشـته از ِاشـکال در سـاخت پیشـنهادی او،
معنایی که وی به دست میدهد (تأسیسات دفاعی) با شواهد ایرانی میانه سازگار نیست.
سیر تحول معنایی دسـتگرد نشـان میدهـد کـه معنـای واژه ،نـه «دستسـاخته» ،بلکـه
«متعلق ،مال» بودهاست و همین مفهو  ،هـم بـرای انسـان و هـم بـرای غیـر انسـان ،بـهکار
میرفتهاست .این موضوب نشان میدهد که صورت باستانی واژﮤ دستگرد ،یعنی dasta-kṛta
را ،نه تتپوروشای بایی ،بلکـه تتپوروشـای دری ( )locative tatpurushaبایـد دانسـت.
همچنـین فر هـای مـانوی ( ،)dsṯygyrd / dstygyrdآوانگـار یونـانی ( δαστικερτας /
ثانوی
 )δαστικιρτ / δαστικιρτηνو نیز فر های بلصی ( ،)λιστιγιρδο / λιστηγιρδοفر
ِ
 dastaē-kṛtaبا حال دری در جزء سازندﮤ نصست (همسان با ترکیباتی همچـون raθaēštar-
در اوستا) را محتمل میکند 2.معنای اصلی  dasta-kṛtaو فر های ثـانوی احتمـالی آن «در
ـب ” “haste √kṛiدر
دست گرفته» ،و معنای مجازی آن «متعلق ،مال» بودهاست.
فعـل مرک ِ
ِ
*
سنسکریت بهمعنای «در دست گرفتن» و «صاحب شدن» 3صورت مشابه اوسـتایی daste
مرکـب ” “pad dast kardanدر فارسـی میانـه و «بـه دسـت
 √karرا نشان میدهـد و فعـل
ِ
ِ
کردن» در فارسی دری ،ادامۀ این کاربرد را نشان میدهد.
 .1برای نقد ساخت واژه ← Schmitt 1994, p. 290-291
ا
 .2هنگامی که تحریر نصست این مقاله تقریبا به پایان رسـیده بـود ،نگارنـده از طریـق  Ciancaglini 2008و
 2002با نظر سیمز ویلیامز که در مجلد نصست  Bactrian Documentsم رح شده ،آشنا شـد .چنانکـه مالحظـه
ا
میشود ،دستکم بصشی از نظر نویسنده با نظر سیمز ویلیامز اشتراک دارد .ازآنجاکه نگارنده فعـال کتـاب مـذکور را
در اختیار ندارد و به شواهد و استدلل سیمز و یلیامز ـ جز آنچه چانکالینی و روبـین نقـل کردهانـد ـ آگـاهی نـدارد،
ترجیح داد استدلل و نظر خود را بدون تغییر نگاه دارد.
”3. Monier-Williams 1960, p. 1294: “to take into the hand”; “get possession of
Rubin
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مرکب  pad dast kardanمعنای «در دست گرفتن» دارد و اگرچه بـه
در ایرانی میانه فعل ِ
معنای «با دست ساختن» در ایرانی میانه دیده شدهاست 1،اما معنای اخیر مربـو بـه متنـی
ترجمهشده از سریانی است و به نظر میرسد کاربرد آن به این معنا ،تقلیـدی و تحـت تـأثیر
زبانهای مبدأ صورت گرفتهاست 2.در مقابل ،معنـای «در دسـت گـرفتن» ادامـۀ کـاربردی
 .1این معنا در متنهای متأخر پارتی و فارسی میانه دیده میشود .در ترجمۀ پارتی بصشی (انجیـل مـرقس  )۲۱/۷۵از
دیاتسارون سریانی چنین آمدهاست:

ādag hēm ku im *appaδan wigānān *kē pad dast kird, ud pad hrē rōzān karān kē dast nē kird
(Boyce 1975, p. 129).
در اینجا  pad dast kirdساختی تقلیدی از اصل سریانی است؛ مقایسه شود با دیاتسارون فارسـی« :مـن تـوانم ایـن
کنشت خراب کنم و بسی [= به سه] روز دیگر باز آبادان کنم بی دست آدمی» ( ،)Messina 1951, p. 340عهد جدید
یونـانیἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον :
 ،)NA26, p. 141( ἀχειροποίητον οἰκοδομήσωدیاتسارون عربی« :بـأنی انقـض هـذا هیکـل اللـه المعمـول
باألیدی و أبنی اخر لم یصنع بالیدی بعد ثالثة ایا » (.)Ciasca 1888, Arabic Text, p. 186
 .2تأیید مورد دیگری از کاربرد فعل مرکب  pad dast kardanبدین مفهو در روایت پهلـوی ( Dhabhar 1913, p.
ِ
 ،)159دادسـتان دینـی ( )Anklesaria, P. K. 1958, p. 173و بنـدهش ( )Anklesaria 1956, p. 268-269بـا

سـیاوش
دشواریهایی همراه است .در فصل چهلونهم روایت پهلوی ،سـصن از کنگـدز بـه میـان میآیـد و اینکـه «
ِ
دست  /فر ِه ( )YDE/GDEخویش و نیروی اورمـزد
کردن کنگدز را به ِ
کاووسان به ِ
دست  /فر ِه ( )YDE/GDEکیانِ ،
و امشاسهندان بر سر [دیوان] ترتیب داد» .در بصش اخیر این جمله ،دابار از میان دو هزوارش همنویسۀ YDE/GDE
ِ
غیرهزوارشـی '( dstامـا ← نسـصهبدلها) بـهکار
ائت ( YDEدست) را با مقایسۀ جملۀ بعدی که در آن ،صـورت
قر ِ
ِ
رفتـه ،برگزیـدهاسـت (Dhabhar 1930, p. 43؛ همچنـین ← ،میرفصرایـی  ،۷۳۹۰ص  .)۳۵۱در جملـۀ بعـدی،
کیصسرو به مینوی کنگ میگوید« :خواهر مـن هسـتی ،مـن بـرادر تـو هسـتم .چـه سـیاوش تـو را بـه دسـت ('dst؛
نسـصههای  MR1و  )dstk' :Jکـرد و مـرا بـه  gwyکـرد» ( xwah ī man hē ud man brād ī tō hēm, čē tō
 .)Syāwaxš pad YDE/GDE kard hē, u-š man pad gwy kard hēmعبـارتی مشـابه روایـت پهلـوی ،در
پرسش هشتادونهم دادستان دینی آمدهاست« :کنگدز روشن را سیاوش آزاده به دست  /فـره کـرد ( Anklesaria, P. K.
 .)1958, p. 173مورد اخیر را وست «به فـره کـرد» خوانـدهاسـت ( West 1882, p. 257: formed through his
دستگرد سیاوش آزاده است» خوانده که این قرائت ناممکن است ( Dhabhar 1930,
 ،)gloryاما دابار «کنگدز که در
ِ
 .)p. 42-43انتصاب  pad dast kardanو تعبیر آن به «با دست ساختن» در جمالت یادشده زمانی دشوار میگـردد
عنوان «دربارﮤ مانهایی که کیان به دسـت /
که با مورد مشابهی در بندهش مقایسه شود .در فصل سیودو بندهش با ِ
فره کردند» ( ،)abar mānīhā ī kayān kard pad YDE/GDEدر کنار شصصیتهای اسـاطیری همچـون جـم و
مالک؟ اقامتگـاهی اسـاطیری اسـت .در اینجـا،
سیاوش ،ضحاک و افراسیاب هم نا برده شدهاند که هریک بانی؟ ِ /
هـزوارش
دو
میـان
از
،
»
گویند
آن
از
شگفتی
بیشتر بهسبب تفسیری که بهدنبال عنوان فصل آمده ،یعنی «که به افدی و
ِ
ائت ( GDEفره) برگزیـده شـدهاسـت (پـاکزاد  ،۷۳۱۵ص ۳۲۹؛ بهـار  ،۷۳۱۹ص ۷۳۱؛
همنویسۀ  YDE/GDEقر ِ
 .)Anklesaria 1956, p. 268-269بنابر این قرائت ،ضحاک و افراسیاب هم صاحب فره محسوب شـدهاند کـه البتـه
ائت ( YDEدست) را برگزیدهاست و kard pad
پذیرش این نیز ناممکن است .ایتو برای اجتناب از این دشواری ،قر ِ
 dastدر عنوان فصل سیودو بندهش را گسترشی از واژﮤ دستگرد دانستهاست ( .)Ito 1960, p. 39اما در این مورد،
تعبیر «با دست ساخت» نیز معنای من قی بهدست نمیدهد .مایۀ شگفتی است که قهرمانان اساطیری ،همچون جم،
کیصسرو ،افراسیاب و ضحاک ،اقامتگاهی «با دستان خود» بنا کنند! به نظر میرسد نویسندگان متنهای پهلوی هـم،
دستکم در ویرایش متأخر متنهای کهن ،نسبت به قرائـت  pad YDE/GDE kardبـا دشـواری روبـهرو بودهانـد؛
چنانکه توضیح نویسندﮤ بندهش در دنبالۀ عنوان فصل سیودو  ،انتصاب او برای قرائت ( GDEفره) را نشان میدهـد
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ـب  pad dast kardanدر فرگـرد سـو
باستانی را نشان میدهد .در فارسـی میانـه ،فعـل مرک ِ
نیرنگستان به همین معنا بهکار رفتهاست .در اینجـا ،پـس از شـرحی دربـارﮤ برسـم و شـمار
شاخههای آن ،آمدهاست:
79.8) … nēm ham-ciyōn barsom pad dast kardan nē nērang, be
)wēzišn (Kotwal & Kreyenbroek 2009, p. 56

*

ب ـرای در دســت گــرفتن نیمــی (از شــاخهها) همچــون (= بــهعنوان) برســم نیرنگ ـی (=
دستورالعمل ویژهای) وجود ندارد ،به جز انتصاب کردن.

در فارسی دری هم فعل «به دست کردن» در اصل به همین معنا است .فرخی سیسـتانی
در بیت زیر «به دست کرده» را به مفهو «در دست گرفته» آوردهاست:
من چون چنان بدید جستم ز جای خواب
بتی به دست کنم من ازین بتان بهار
لبزنانی را کردی به دست

باهو به دست کرده بر اشتر شدم فراز
(فرخی سیستانی  ،۷۳۹۳ص )۵۲۵
به حسن پیشرو نیکوان ترکستان
(فرخی سیستانی  ،۷۳۹۳ص )۵۱۳
کایشان گفتند جهان زان ماست
(فرخی سیستانی ،۷۳۹۳ ،ص )۷۹

ظهیری سمرقندی نیز «به دست کرد» را به همین معنا بهکار بردهاست« :پـس روز دیگـر
بر شکل زاهدهای تعویذها برگرفت و عصا و رکـوه بـه دسـت کـرد و بـه خانـه آن زن رفـت»
(ظهیری سمرقندی  ،۷۳۱۷ص ۷۳۱ـ.)۷۳۹
و تالش میکند آن را توضیح بدهد .در مقابل ،خ اب کیصسرو به مینوی کنگدژ ،انتصاب ویراستار روایـت پهلـوی را
به قرائت ( YDEدست) در جملۀ قبلی آن نشان میدهد .به نظر میرسد در مورد اخیر ،خ اب کیصسـرو ،گسترشـی
عامیانـه از تلقـی  pad dast kardبـه مفهـو تصورشـدﮤ «بـا دسـت سـاخت» باشـد .ازآنجاکـه فعـل مرکـب pad
ِ
ِ
 YDE/GDE kardبهجز ترجمۀ تقلیدی ذکرشده در بال (همچنین ← ،ص  ،۷۱۷یادداشت  ،)۷تنهـا در ارتبـا بـا
همین اقامتگاههای اساطیری بهکار رفتهاست ،یک سناریوی محتمل میتواند چنین باشد :در اصل اقامتگاه قهرمانـان
«دستگرد  »dastakṛta /نامیده میشدهاست .در زمانی کـه ویـرایش نهـایی متنهـا صـورت گرفـت ،معنـای اصـلی
دستگرد فراموش شده بود و تعبیر جدیدی از معنای اصلی واژه ،نزدیک به مفهومی کـه در زبـور پهلـوی بـهکار رفتـه،
تعبیر (عامیانه) جدید ،چنین تصور شد که گویـا قهرمانـان ،اقامتگاههـای اسـاطیری را بـا دسـت
پدیدار شد .در این ِ
خویش بنا کردهاند .ازآنجاکه این تفسیر جدید هم دشواریهای خود را بهوجـود آورد ،برخـی نویسـندگان ،همچـون
نویسندﮤ بندهش pad YDE (dast) kardan ،را بهسبب همسانی در نوشتار هزوارش  YDE/GDEبهصـورت pad
ِ
جمکـرد نتیجـه گرفتـهاسـت کـه ور،
 GDE (xwarrah) kardanقرائت و تفسـیر کردنـد .بیلـی کـه از توصـیف ور
ا
دستگردی با خانهها و اص بلها و کشتزارها برای مرد ساکن در آن بودهاست ،احتمـال همـین برداشـت را از عنـوان
فصل سـیودو بنـدهش در ذهـن داشـتهاسـت ( .)Bailey 1971, p. 222; cf. Ito 1960, p. 35-39ویلیـامز pad
 YDE/GDE kard hēمتن روایت پهلوی را بـه  pad *dastgird kard hēتصـحیح کـردهاسـت ( Williams 1990,
.)vol. 1, p. 190-191, 264, vol. 2, p. 88
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و نیز انوری:

کاغذ به دست کرد و برداشتم قلم

والوده کرد نوک قلم را به مشگ ناب
(انوری  ،۷۳۳۱ج  ،۷ص )۵۹

درست بهمانند کاربرد فعل مرک ِب  haste √kṛiدر سنسکریت ،فعل «به دست کردن» در
ِ
فارسی معنی مجازی «صاحب شدن ،تملک کردن» هم دارد .مسعود سعد سـلمان در بیتـی
همین مفهو را بهکار بردهاست:
نه سعد سلمان پنجاه سال خدمت کرد

به دست کرد به رنج این همه ضیاب و عقار
(مسعود سعد سلمان  ،۷۳۱۵ص )۵۲۱

راست چو چیزی به دست کرد و قوی گشت

گر تو بدو بنگری چو شیر بغرد
(ناصر خسرو  ،۷۳۲۱ص )۲۵۰

اگــر به دسـت کند باغبـان چنیـن سـروی

چه جای چشمه که بر چشمهاش بنشاند
(سعدی  ،۷۳۹۰ص )۵۷۰

ناصرخسرو نیز «چیزی به دست کرد» را به مفهو «چیزی به دست آورد؛ مالی تحصـیل
کرد» بهکار بردهاست .او در قصیدهای مرد سفله را به گربهای تشبیه کردهاست کـه در زمـان
گرسنگی و خواری به زاری مینالد و همچون فرزند مهربانی از تو جدا نمیشود ،اما:
در تاریخ سیستان هم آمده« :و لی هرچه به سیستان به دسـت کـردی طعـا سـاختی و
عیاران سیستان را مهمان کردی و خلعت دادی» (تاریخ سیستان  ،۷۳۱۷ص .)۷۱۱
سعدی در غزلی «به دست کردن» را بهمعنای «به دست آوردن» بهکار بردهاست:
و این مفهو را در مورد «یار» هم بهکار بردهاست:
یاری به دست کن که به امید راحتش

1

واجب کند که صبر کنی بر جراحتش
(سعدی  ،۷۳۹۰ص )۷۰۱

***
ا
دستگرد در لغت بهمعنای «دردستگرفته» ،و مجازا به مفهو «تملکشده ،متعلـق» اسـت.
این معنای اولیه ،در پارتی (همچنین دخیل در ارمنی) و فارسی میانۀ متقد  ،هم بر انسـان و
هم بر غیر انسان اطالق میشد :درمورد انسان ،این مفهو دستگرد به لحاظ تحول معنایی با
متعلق» در فارسی قابل مقایسه است .در ارتبا با غیـر انسـان ،دسـتگرد،
واژههای «خاصهِ ،
بهطور کل ،در متنهای پارتی و فارسی میانه بر مال (غیرمنقول) شصصی اطالق میشود.
 .1برای موارد بیشتر ← دهصدا ،ذیل «دست ← به دست کـردن»؛ همچنـین مقایسـه کنیـد بـا «بـه دسـت شـدن»
بهمعنای «به دست آمدن» (انجو شیرازی  ،۷۳۲۷ج  ،۳ص .)۷۷۲
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دستگرد به مفهومی که بر انسانها اطالق میشد به زبان فارسـی نرسـید .امـا در معنـای
دو آن ،با تحدید معنایی در متون ایرانی میانۀ متأخر ( .۷زمین زراعی و بناهای پیوسته به آن؛
 .۵عمارت اعیانی و زمینهای پیرامون آن) ،در واژههای دستگرد و دسکره به فارسی و عربـی
رسیدهاســت .تنهــا مــورد کــاربرد واژﮤ دســتگرد در فارس ـی دری ،تحــول در مســیر معنــای
محدودشدﮤ نصست را نشان میدهد .در این مورد دستگرد «معنـای» مزرعـه دارد .امـا واژﮤ
دسکره هر دو مفهو اخیر را در متنهای فارسی و متون متقد عربی دارد.
با محدود شدن کاربرد واژﮤ دستگرد در فارسی دری ،واژهها و اص الحات جدیدی برای
بیان آن مفهو بهکار گرفته شد .در متنهای فارسی و عربـی کـه منشـأ فارسـی میانـه دارنـد،
واژههایی همچون قریه ،ضیاع و عقار به مفهومی بهکار رفتهاند که یادآور معنـای تحدیدشـدﮤ
نصست است .برای مثال ،هنگامی که طبری از دیههایی (قری) سصن بـه میـان مـیآورد کـه
ا
مهرنرسی برای خود و سه تن از پسرانش بنا نهاده بود (طبری ۷۱۱۵ـ ،۷۱۱۲ص  ،)۱۱۰احتمال
قریه را بهجای دستگرد در متن اصلی فارسی میانه استفاده میکنـد« .نشسـتگاه و بـاغ» یـا
«باغ و سرای» داستان سهاهسالر و پیرزن ،منقول در سـیرالملوک ،کـه سهاهسـالر در حـوالی
شهر بنا کرد (طوسی  ،۷۳۱۳ص  ،)۵۱نیز همین وضعیت را دارد و یادآور «دسـتگرد» باسـتانی
است.
منابع
ابنتیمیه ،تقیالدین احمد ( ۷۵۵۱هجری  ،)۵۰۰۲ /مجموعة الفتاوی لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ،اعتنی بهـا
و خرج أحادیثها عامر جزار و أنور الباز ،المنصورة ،دار الوفاء.
ابنحماد ،ابوعبدالله نعیم ( ۷۵۷۵هجری  ،)۷۹۹۷ /کتاب الفتن ،تحقیـق سـمیربن أمـین الزهیـری ،قـاهره،
مکتبة التوحید.
ابندرید ،ابوبکر محمدبن حسن ( ،)۷۹۱۱جمهرة اللغه ،حققه و قد له رمزی منیـر بعلبکـی ،بیـروت ،دار
العلم المالیین.
ابنرسته ،ابوعلی احمدبن عمر ( ،)۷۱۹۷کتاب االعالق النفیسة ،به تصحیح دوخویه ،لیدن ،بریل.
ابنسیده ،علیبن اسماعیل ( ۷۵۵۷هجـری  ،)۵۰۰۰ /المحکـم و المحـی األعظـم ،تحقیـق عبدالحمیـد
هنداوی ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
ابنعربشاه ،احمدبن محمد ( ۷۵۱۲هجری) ،عجائب المقدور فی أخبار تیمور ،قاهره ،م بعة وادی النیل.
ابنعربشاه ،احمدبن محمد ( ،)۷۱۳۵فاکهة الخلفاء و مفاکهة الظرفاء ،غیورغ ولهلم فریتغ ،بن.
ابنفقیه ،ابوعبدالله احمدبن محمدبن اسـحاق ( ۷۵۷۱هجـری  ،)۷۹۹۱ /کتـاب البلـدان ،تحقیـق یوسـف
الهادی ،بیروت ،عالم الکتب.
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ابوالعتاهیه ،اسماعیلبن قاسم ( ،)۷۱۱۱األنوار ّ
الزاهیة فی دیوان أبی العتاهیة ،جمعه احد اآلبـاء الیسـوعیین
نقال عن روایة النمـری و کتـب مشـاهیر الدبـاء کالصـفهانی و المبـرد و ابـن عبـد ربـه و المسـعودی و
الماوردی و الغزالی و غیرهم ،بیروت ،الم بعة الکاثولیکیة.
ابوالفرج اصفهانی ،علیبن حسین ( ،)۷۵۷۲کتاب األغانی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
ابوحیان توحیـدی ،علـیبن محمـدبن العبـاس ( ۷۵۰۱هجـری  ،)۷۹۱۱ /البصـائر والـذخائر ،حققـه وداد
القاضی ،بیروت ،دار صادر.
ابودلف خزرجی ،مسعربن مهلهل ( ،)۷۹۱۰الرساله الثانیه ألبی دلـف ،تحقیـق ب ـرس بولغـاکوب و أنـس
خالدوب ،ترجمه و تعلیق محمد منیر مرسی ،قاهره ،عالم الکتب.
ابونصر باهلی ( ۷۳۹۷هجری  ،)۷۹۱۷ /دیوان ذی ُّ
الرمـه ،شـرح المـا أبینصـر احمـدبن حـاتم البـاهلی
صاحب األصمعی روایة الما أبیالعباس ثعلب ،حققه و قد لـه و علـق علیـه عبدالقـدوس ابوصـالح،
بیروت ،مؤسسة اإلیمان.
ابونواس ،حسنبن هانی ( ۷۵۰۱هجری  ،)۷۹۱۱ /دیوان أبی نواس الحسنبن هانی الحکمی ،تحقیق ایفالد
فاغنر و غریغور شولر ،بیروت ،دار صادر.
ادریسی ،ابوعبدالله محمدبن محمد ( ۷۵۰۹هجری  ،)۷۹۱۹ /نزهة المشتاق فی اختـراق اآلفـاق ،بیـروت،
عالم الکتب.
أزهری ،ابومنصور محمدبن احمد ( ۷۵۵۷هجـری  ،)۵۰۰۷ /تهـذیب اللغـه ،علـق علیهـا عمـر سـالمی و
عبدالکریم حامد ،بیروت ،دار اإلحیاء تراث العربی.
اسفراینی ،ابوعوانه یعقوببن اسحاق ( ۷۵۷۹هجـری  ،)۷۹۹۱ /مسـند أبیعوانـه ،تحقیـق ایمنبـن عـارب
دمشقی ،بیروت ،دارالمعرفة.
افشار ،ایـرج (۷۳۵۱ــ« ،)۷۳۵۹اوقـاب رشـیدی در یـزد» ،فرهنـگ ایـران زمـین ،جلـد  ،۷۱صـفحههای
۷۵۹ـ.۵۵۱
انجو شیرازی ،میر جمالالدین حسینبن فصرالـدین حسـن ( ،)۷۳۲۷فرهنـگ جهـانگیری ،ویراسـتۀ رحـیم
عفیفی ،مشهد ،دانشگاه مشهد.
انوری ،حسن ( ،)۷۳۱۱فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سصن.
انوری ( ،)۷۳۳۱دیوان انوری ،به اهتما محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
بصاری ،ابوعبدالله محمدبن إسمعیل ( ،)۷۳۷۷الصحیح البخاری ،بولق ،الم بعة الکبری المیریة.
بــدیعالزمان همــدانی ،ابوالفضــل احم ـدبن الحســین ( ۷۵۵۱ / ۵۰۰۲هجــری) ،مقامــات بــدیع الزمــان
الهمذانی ،قد لها و شرح غوامضها شیخ محمد عبده ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی ( ،)۷۳۱۱برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،تهران ،امیرکبیر.
بکری ،عبداللهبن عبدالعزیز ( ،)۷۹۹۵المسالک و الممالک ،حققه و قد لـه ادریـان فـان لیـوفن و انـدری
فیری ،بیروت ،الدار العربیة للکتاب.
بالذری ،احمدبن یحیی ( ،)۷۱۱۱کتاب فتوح البلدان ،به تصحیح دوخویه ،لیدن ،بریل.
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بالذری ،احمدبن یحیی ( ،)۷۳۱۵فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران) ترجمۀ آذرتـاش آذرنـوش ،تهـران،
سروش.
بیهقی ،علیبن زید ( ،)۷۳۱۷تاریخ بیهق ،با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار ،تهران ،فروغی.
پاپلی یزدی ،محمدحسین ( ،)۷۳۱۱فرهنگ آبادیها و مکانهای مـذهبی کشـور ،مشـهد ،بنیـاد پژوهشـهای
اسالمی.
تاج األسامی (تهذیب األسماء) ( ،)۷۳۱۱به تصحیح علی اوسط ابراهیمی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
تاریخ سیستان ( ،)۷۳۱۷به تصحیح محمدتقی بهار ،تهران ،معین.
تتوی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور حسینی ( ،)۷۱۱۲فرهنگ رشیدی ،به تصـحیح و تحشـیه مولـوی ابوطـاهر
ذوالفقار علی مرشدآبادی ،کلکته ،بهتست مشن پریس.
تتوی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور حسینی ،منتخب اللغات شاهجهانی ،نسصۀ خ ی به شـمارﮤ قفسـۀ ،۱۲۷۷
کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی.
تفضلی ،احمد ( ،)۷۳۵۱واژهنامۀ مینوی خرد ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
تویسرکانی ،محمد مقـیم ( ،)۷۳۱۵فرهنـگ جعفـری ،بـه تصـحیح سـعید حمیـدیان ،تهـران ،مرکـز نشـر
دانشگاهی.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ( ،)۷۹۰۰غرر أخبار ملوک الفرس و سیرهم ،به تصحیح و ترجمـۀ زوتنبـر ،
پاریس ،چاپصانۀ ملی.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ( ۷۵۰۳هجری  ،)۷۹۱۳ /یتیمـة الـدهر فـی محاسـن أهـل العصـر ،شـرح و
تحقیق مفید محمد قمیحه ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
جاح  ،ابوعثمان عمروبن بحر ( ،)۷۵۵۵کتاب الحیوان ،وضع حواشیه محمد باسل عیـون سـود ،بیـروت،
دار الکتب العلمیه.
جعفری ،جعفربن محمدبن حسن ( ،)۷۳۱۵تاریخ یزد ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،علمی و فرهنگی.
جوالیقی ،ابومنصور موهوببن احمدبن محمدبن خضـر (ُ ،)۷۹۱۹
الم َع َّـرب مـن الکـالم األعجمـی علـی
حروف المعجم ،بتحقیق و شرح احمد محمد شاکر ،قاهره ،دار الکتب.
ُ
ّ
جهشیاری ،ابوعبدالله محمدبن عبدوس ( ۷۳۲۱هجری  ،)۷۹۳۱ /کتـاب الـوزراء و الکتـاب ،بتصـحیح و
تحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی ،قاهره ،دار الصاوی.
حریری ،ابومحمد قاسمبن محمد (۷۱۵۱ـ ،)۷۱۲۳المقامات الحریری ،مع شرح مصتار تألیف سلوسـتری
دساسی ،تحقیق  .رنو و ِ .د ِرنبور  ،باریز ،م بع الملکی المعمر.
حریری ،ابومحمد قاسمبن محمد ( ،)۷۳۱۲مقامات حریری ترجمۀ فارسی ،پژوهش علی رواقی ،تهـران،
مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی.
حسینی یزدی ،سید رکنالدین (« ،)۷۳۵۰جامع الصیرات» ،به کوشش محمدتقی دانشپژوه و ایرج افشـار،
فرهنگ ایران زمین ،جلد  ،۹صفحههای ۱۰ـ.۵۱۱
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خ یب تبریزی ( ۷۵۷۱هجری  ،)۷۹۹۱ /دیوان ذی الرمه شرح الخطیب التبریزی ،کتب مقدمته و حوامشـه
و فهارسه مجید طراد ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
ّ
خ یب کرمانی ،حسن ( ،)۷۳۱۵ملخص اللغات ،بـه اهتمـا محمـد دبیرسـیاقی و غالمحسـین یوسـفی،
تهران ،علمی و فرهنگی.
خلیلبن احمد فراهیـدی ،ابوعبـدالرحمان ( ،)۷۵۰۲کتـاب العـین ،تحقیـق مهـدی المصزومـی و ابـراهیم
السامرائی ،قم ،دار الهجره.
داعی السال  ،آقا سید محمدعلی (بیتا) ،فرهنگ نظام ،حیدرآباد دکن ،اعظم استیم پریس چهارمنار.
دبیرسیاقی ،محمد ( ،)۷۳۲۵فهرست الفبائی لغات و ترکیبات فارسی ّ
السـامی فـی االسـامی ،تهـران ،بنیـاد
فرهنگ ایران.
دهصدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۷۳۱۱لغتنامه ،تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا.
دهگان ،ابراهیم (« ،)۷۳۳۳دسکره» ،یغما ،شمارﮤ  ،۱۳صفحههای ۷۹۹ـ.۵۰۵
دینوری ،ابوحنیفه احمدبن داود ( ،)۷۹۱۰اخبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر ،قاهره ،دار احیـاء الکتـب
العربیة.
َّ
ُّ
ذو الرمة ،غیالنبن عقبة العدوی ( ۷۳۳۱ / ۷۹۷۹هجری) ،دیوان شعر ذی الرمة ،عنی بتصـحیحه و تنقیحـه
کارلیل هنری هیس مکارتنی ،کمبریج ،م بعة الکلیة.
الراعی ُ
راعی نمیری ( ۷۵۰۷هجری  ،)۷۹۱۰ /دیوان ّ
الن َمیری ،جمعه و حققه راینهرت فـایهرت ،بیـروت ،دار
النشر فرانتس شتاینر بفیسبادن.
رقیق قیروانی ،ابو اسحاق ابراهیم ( ،)۷۹۱۹قطب السرور فی أوصـاف الخمـور ،تحقیـق احمـد الجنـدی،
دمشق ،مجمع اللغة العربی.
رهبر ،مهدی (۷۳۱۹ـ« ،)۷۳۹۰آتشکدﮤ بندیان درگز؛ یک بار دیگر» ،پژوهشهای باستانشناسـی مـدرس،
سال دو و سو  ،شمارﮤ  ۵و  ،۲صفحههای ۷۱۱ـ.۷۱۱
َ
ّ
ُ
ُ
زنجی سجزی ،محمودبن عمـر (ُ ،)۷۳۱۳مهـذ ُب األسـماء فـی مرتـب الحـروف و األشـیاء ،بـه تصـحیح
محمدحسین مص فوی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
ژینیو ،فیلی ( ،)۷۳۱۵ارداویرافنامـه (ارداویرازنامـه) حرفنویسـی آوانویسـی ترجمـۀ مـتن پهلـوی
واژهنامه ،ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار ،تهران ،انتشارات معین ـ انجمن ایرانشناسی فرانسه.
سروری ،محمدقاسمبن حـاجی محمـد کاشـانی ( ،)۷۳۳۱فرهنـگ مجمـع الفـرس ،بـه کوشـش محمـد
دبیرسیاقی ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
سعدی ،مصلحبن عبدالله (ّ ،)۷۳۹۰
غزلیات سعدی ،به تصحیح حبیب یغمایی ،به کوشش مهدی مدائنی،
تهران ،پژوهشگاه علو انسانی و م العات فرهنگی.
شهید األول ،محمدبن مکی ( ،)۷۵۳۰موسوعة الشهید األول ،قم ،مرکز العلـو و الثقافـه اإلسـالمیة ،مرکـز
إحیاء التراث اإلسالمی.
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شیبانی ،ابوعمرو ( ،)۷۳۹۵کتاب الجیم ،حققه ابـراهیم األبیـاری ،قـاهره ،الهیئـه العامـه لشـؤون الم ـابع
األمیریه.
صاحببن عباد ( ۷۵۷۵هجری  ،)۷۹۹۵ /المحی فی اللغه ،بتحقیق محمدحسن آ ل یاسین ،بیروت ،عـالم
الکتب.
ّ
صادقی ،علیاشرب ( ،)۷۳۱۹ترجمۀ فارسی االبانة شرح السامی فی االسامی میدانی ،ضـمیمۀ شـماره ۷۰
نامۀ فرهنگستان ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۹۵پژوهشهای لغوی» ،فرهنگنویسی ،ش  ۲و  ،۱ص ۵۰۱ـ.۵۵۵
صغانی ،حسنبن محمدبن حسن ( ،)۷۹۱۷التکملة و الذیل و ّ
ّ
الصلة لکتاب تاج اللغـة و صـحاح العربیـة،
حققه ابراهیم اسماعیل األبیاری ،راجعه محمد خلف الله احمد ،قاهره ،م بعة دار الکتب،
صفیپوری ،عبدالرحیمبن عبدالکریم (۷۵۹۱ـ ،)۷۵۹۱منتهی االرب ،تهران ،م بع کربالیی محمدحسین.
صولی ،ابوبکر محمدبن یحیی ( ،)۵۰۰۵کتاب األوراق ،تحقیق ج .هیورث دن ،قاهره ،الهیئه العامه لقصور
الثقافه.
طبری ،ابوجعفر محمدبن جریر (۷۱۱۵ـ ،)۷۱۱۲تأریخ الرسل و الملوک ،دوخویه ،سری  ،۷ج  ،۳بریل.
طبری ،علیبن ربن ( ۷۳۹۳هجری  ،)۷۹۱۳ /الدین و الدولة ،حققه و قد له عـادل نـو یهض ،بیـروت ،دار
الفاق الجدیدة.
طریحی ،فصرالدین ( ،)۷۳۱۲مجمع البحرین ،تحقیق السید احمد الحسینی ،تهران ،مرتضوی.
طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ( ،)۷۵۷۵األمالی ،قم ،دار الثقافه.
طوسی ،خواجه نظا الملک ( ،)۷۳۱۳سیر الملوک (سیاستنامه) ،به اهتما هیوبرت دارک ،تهران ،علمـی
و فرهنگی.
ظهیری سمرقندی ( ،)۷۳۱۷سندبادنامه ،به تصحیح محمدباقر کمالالدینی ،تهران ،میـراث مکتـوب ،مرکـز
بینالمللی گفتگوی تمدنها.
عاملی ،سید محمدجواد ( ،)۷۵۵۲مفتـاح الکرامـة فـی شـرح قواعـد عالمـة ،حققـه و علـق علیـه الشـیخ
محمدباقر الصالصی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.
عالمه حلی ،ابومنصور حسنبن یوسف األسدی ( ،)۷۵۷۱قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحـرام ،قـم،
مؤسسة النشر اإلسالمی.
عماد اصفهانی ( ۷۳۱۱هجری  ،)۷۹۱۱ /خریدة القصر و جریدة العصر ،بدایة قسم الشعراء الشا  ،شـعراء
دمشق و الشعراء األمراء من بنی ایوب ،تحقیق شکری فیصل ،دمشق ،الم بعة الهاشمیة.
فرخی سیستانی ،علیبن جولوغ ( ،)۷۳۹۳دیوان حکیم فرخـی سیسـتانی ،بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی،
تهران ،زوار.
فرزدق ( ،)۷۱۱۰دیوان الفرزدق الذی امأله محمدبن حبیب عن ابن العرابی ،چاپ بوشه ،پـاریس ،آدلـف
لبیت.
فرهوشی ،بهرا ( ،)۷۳۱۷فرهنگ زبان پهلوی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
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فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبن یعقوب (۷۳۰۷ـ ،)۷۳۰۳القاموس المحی  ،بولق ،م بعة األمیریة.
فیومی ،احمدبن محمدبن علی ( ،)۷۹۱۱المصباح المنیر ،بیروت ،مکتبة لبنان.
قاضی ابراهیمبن نورمحمد ( ،)۷۵۹۳شمس اللغات ،بمبئی ،م بع حیدری.
قبول احمد ( ۷۵۳۰هجری) ،هفت قلزم ،لکهنو ،م بع نامی گرامی منشی نولکشور.
قمی ،حسنبن محمدبن حسن ( ،)۷۳۱۷تاریخ قم ،ترجمۀ حسنبن علی قمی ،به تصحیح سید جاللالدین
طهرانی ،تهران ،توس.
قوامی رازی ،بدرالدین ( ،)۷۳۳۵دیوان شرفالشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمۀ اول قرن ششـم،
به تصحیح و اهتما میرجاللالدین حسینی ارموی ،تهران ،چاپصانۀ سههر.
کردی نیشابوری ،ادیب یعقوب ( ،)۵۲۳۲کتاب البلغه ،مقابله و تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچـی،
تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
کرمینی ،علیبن محمدبن سعید ادیب ( ،)۷۳۱۲تکملةاألصناف فرهنـگ عربـی ـ فارسـی از قـرن ششـم
هجری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
کلینی ،ابوجعفر محمدبن یعقوببن اسـحاق ( ،)۷۳۱۵الفـروع مـن الکـافی ،بتصـحیح و مقابلـه و تعلیـق
علیاکبر الغفاری ،تهران ،دار الکتب السالمیه.
لوکونین ،ولدیمیر گریگورویچ ( ،)۷۳۲۰تمدن ایران ساسانی ایران در سـدههای سـوم تـا پـنجم مـیالدی،
ترجمۀ عنایتالله رضا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ماوردی ،علیبن محمد ( ۷۵۰۹هجـری  ،)۷۹۱۹ /أعـالم النبـوة ،شـرح و تحقیـق سـعید محمـد اللحـا ،
بیروت ،دار و مکتبة الهالل.
محمد پادشاه ( ،)۷۳۳۱فرهنگ آنندراج ،زیر نظر محمد دبیرسیاقی ،تهران ،کتابصانه خیا .
مدینی اصفهانی ،ابوموسی محمدبن ابی بکر ( ۷۵۰۱هجری  ،)۷۹۱۱ /المجموع المغیث فی غریبی القرآن
و الحدیث ،تحقیق عبدالکریم عزباوی ،مکه ،جامعة ا القری.
المرقاة (منسوب به بدیعالزمان ن نزی) ( ،)۷۳۵۱به تصحیح سید جعفـر سـجادی ،تهـران ،بنیـاد فرهنـگ
ایران.
مستوفی بافقی ،محمد مفید ( ،)۷۳۱۲جامع مفیدی ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،اساطیر.
مسعود سعد سلمان ( ،)۷۳۱۵دیوان مسعود سعد سلمان ،به تصحیح رشید یاسمی ،تهران ،امیرکبیر.
معین ،محمد ( ،)۷۳۱۲فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
مقدسی ،م هربن طاهر (۷۱۹۹ـ ،)۷۹۷۹کتاب البدء و التأریخ ،چاپ کلمان هوار ،پاریس ،ارنست لرو،
میدانی ،ابوالفتح احمدبن محمد ( ،)۷۳۵۲السامی فی االسامی ،عکس نسصۀ مکتوب به سال  ۱۰۷هجری
قمری محفوظ در کتابصانه ابراهیم پاشا ترکیه ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
میرفصرایی ،مهشید ( ،)۷۳۹۰روایت پهلوی ،تهران ،پژوهشگاه علو انسانی و م العات فرهنگی.
ناصر خسرو ( ،)۷۳۲۱دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی ،به اهتما مجتبی مینوی و مهـدی محقـق،
تهران ،موسسه م العات اسالمی دانشگاه مکگیل.
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. اساطیر، تهران، به تصحیح عباس اقبال، سم العلی للحضرة العلیا،)۷۳۱۵( ناصرالدین منشی کرمانی
. شرکت چاپ رنگین، تهران، فرهنگ نفیسی،)۷۳۷۱(  علیاکبر،نفیسی
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