
 

 *و  

 )استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد(پدرام جم 

هن( واژهdastgerd) دستگرد هـای فرهنگ 1نـدارد. کـاربرد که در فارسِی امروزی ای است ک 
انـد: قریـه؛ زمـین اند، این معـانی را بـرای آن آوردهکرده مدخلمعاصر فارسی که این واژه را 

؛ ۷۳۱۱)دهصـدا ها باشـد هموار؛ زمین و ملک زراعتی؛ بنایی مانند کوشک که گـرد آن خانـه
را در  دسـتگرد ۀژانـد. واارائـه نکردهها بـرای ایـن معـانی شـاهدی . این فرهنگ(۷۳۱۲معین 

 ۷۵۱۱تـألیف  ۀ)خاتمـ آرای ناصریفرهنگ انجمنتوان یافت. های کهن فارسی نمیفرهنگ
تقلی قرار را آورده و اگرچه آن را مدخل مس دستگرد ۀژ(، نصستین فرهنگی است که واهجری

را مصفـف  دسـکره اشـاره کـرده و دسـتگردو  دسکره، به ارتبا  دسکرهنداده، اما ذیل مدخِل 
 اسـتهمعنـا کرد «قلعه و حصار»را  دستگردهو  دستگردفارسی دانسته و  دستگردهو  دستگرد
دهند که مأخوذ دست میهای پیش از آن، صورت دیگری از واژه را به. فرهنگ(۷۵۱۱)هدایت 

َکَرهاز عربی است:  َکَرة)عربی:  َدس  اخیـر، بـه میـانجیگری آرامـی،  ۀژ(. واَدساِکر، جمع: َدس 
 های کهن ایرانی.ای است از زبانواژهخود وا 

یـازدهم هجـری  ۀددو  سـ ۀهایی کـه پـیش از نیمـهای کهن فارسی، آندر میان فرهنگ
َکَرهاند نگاشته شده ؛ برهـان ۷۳۰۵ــ۷۳۰۳، ص ۷۳۲۷)انجـو شـیرازی انـد معنا کرده« شهر»را  َدس 

                                                      
عالمانۀ سودمندی را متـذکر  تاو نک را خواند، که مقاله مقامیدکتر احمدرضا قائم، آقای عزیز دانشمند از دوست  *

 .کنمی می، سهاسگزارشد
پـاپلی یـزدی هایی از آن را بر خود دارنـد )یا صورت دستجرد / دستگردو شهر نا   در حال حاضر حدود صد آبادی .1

انی یافت، صورت اخیر را، های معاصر ایرنا توان در جایرا نمی دسکره(. ازآنجاکه صورت ۵۵۱-۵۵۱، ص ۷۳۱۱
شـده توسـط عـراق عجـم نقل دسـکرةکـار رفتـه باشـد )مـثالا های ایرانی بـهنا کهن برای جای که در متوندرصورتی

( دسـتجرد / دسـتجرده / دسـتگردههای مشـابه آن )یا صورت دستگرد ۀشدصورت ادبی و معیارنویسان(، باید فرهنگ
 دانست.
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 ۷۵۱و بیت زیـر را از نـزاری قهسـتانی )متـوفی  1(۱۷۳، ص ۵۱۷۳؛ تویسرکانی ۵۱۱، ص ۱۱۷۳
 :اند( شاهد آوردههجری

 ینرـباد آف یشکارـکه بر دست  دسکره یکیدار   یهاـکهه به
، ج ۷۳۳۱)سـروری  اسـتهاز این بیت تردید شد «شهر»اگرچه در درستی استنبا  معنای 

 .(۲۱۵، ص ۵
، دسکرهاند برای تکمیل معنای یازدهم نگاشته شده ۀددو  س ۀهایی که پس از نیمفرهنگ

های فارسـی آن اسـتفاده ( یـا ترجمـههجـری ۱۷۱فیروزآبـادی )متـوفی  المحـی قاموساز 
(، ظـاهراا هجـری ۷۰۱۵)فرهنـگ رشـیدی  ۀداند. عبدالرشید حسینی تتـوی، گردآورنـکرده

فرهنـگ خـود  در دسـکرهرا بـه معـانی  قـاموسنصستین کسی است که معانی برشـمرده در 
: قریه؛ صومعه؛ زمـین استهآورد دسکره، این معانی را برای «شهر»بر . او عالوهاستهافزود

های عجم که در آن شـراب و آلت های دیگر باشد؛ خانهبزر  که گرد آن خانه ۀهموار؛ خان
)پایـان  فرهنـگ آننـدراج، آرای ناصریانجمنهمچون  ،های فارسِی بعدیغنا باشد. فرهنگ

)انتشـار  فرهنـگ نفیسـی( و هجـری ۷۳۲۱ــ۷۳۵۱) فرهنگ نظـام(، هجری ۷۳۰۱تألیف 
ترجمـان های آن )یـا ترجمـه قـاموساند یا به پیروی از او، از ( از او نقل کردهشمسی ۷۳۷۱
؛ هـدایت ۳۷۱، ص ۷، ج ۷۱۱۲)تتـوی انـد ( برای این منظـور اسـتفاده کردهمنتهی األرب ،اللغه

؛ ۷۲۰۱، ص ۵، ج ۷۳۷۱؛ نفیسـی ۵۱۱، ص ۷، ج ۷۵۹۳نورمحمـد بن قاضی ابـراهیم؛ ۳۰۵، ص ۷۵۱۱
 2.(۵۱، ص ۳داعی السال ، ج 

ت فرهنگ پـنجم هجـری بـه  ۀدهای عربی ـ فارسی )سنویسی، فرهنگمستقل از این سن 
انـد. یعقـوب کـردی دهکررا مـدخل  دسـکرههای فارسی، ترین فرهنگاز قدیم بعد( نیز پیش

تـرین (، کهنهجـری ۵۳۱)نگـارش  البلغـه ۀدآورنـ( فراهمهجـری ۵۱۵نیشابوری )متوفی 
، ص بیسـت و ۵۲۳۲) اسـتهمعنـا کرد« کالته»را  دسکرهشده، فرهنگ عربی ـ فارسِی شناخته

                                                      
؛ انجـو ۲۱۵، ص ۵، ج ۷۳۳۱انـد )سـروری ذکـر کـرده «دسـکره»ها نا  شهری در عراق عجم را هم این فرهنگ .1

( و ایـن بیـت از لبیبـی )؟( را شـاهد ۳۷۱، ۷۳۱۵؛ تویسـرکانی ۱۱۵، ۷۳۱۱؛ برهان ۷۳۰۵-۷۳۰۳، ۷۳۲۷شیرازی 
 اند:آورده

 آب پیش آمد و مرد  همه بر قن ره شد  کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد 
اند و نا  دو تـا را نا  چهار ِده دانسته دسکره، قاموسبه پیروی از  آرای ناصریانجمنو  فرهنگ رشیدی این،برعالوه .2

، ص ۷، ج ۷۱۱۲اند: دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغداد و واسط، و دهی در خوزستان )تتـوی را ذکر کرده
( و هجری ۷۵۳۰ :تألیف ۀ)خاتم قلزمهفتاستثنای های جدیدتر فارسی، به(. فرهنگ۳۰۵ص  ۷۵۱۱؛ هدایت ۳۷۱

(، ۷۱۱۵، ص ۷۳۳۱؛ محمـد پادشـاه ۷۱۱، ص ۷۵۳۰( )قبول احمـد هجری ۷۳۰۱ :تألیف ۀ)خاتم فرهنگ آنندراج
ب واژه، یعنی عراق عجم را از قلم انداخته ۀدسکر  ←نـا  عنوان جای، بـهدستجرداند. برای موارد کاربرد صورت معر 

 .۲۱۵-۲۱۳، ص ۵، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱حموی یاقوت 
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 ةالمرقـامؤلف (، هجریششم  ۀ(، کرمینی )سدهجری ۲۷۱در ابوالفتح میدانی )متوفی  .دو(
هشـتم  ۀدزنجـی سـجزی )احتمـالا سـهفـتم هجـری(، ۀ ششم یا آغاز سـدۀ )احتمالا سد

انـد کرده( همین تعریف را تکـرار هجریهشتم تا دهم  ۀد( و خ یب کرمانی )بین سهجری
، ۷، ج ۷۳۱۳؛ زنجـی سـجزی ۷۲۵، ۷۳۵۱ ةالمرقا؛ ۵۷۹، ص ۷۳۱۲؛ کرمینی ۲۵۲، ص ۷۳۵۲)میدانی 

ــانی ۱۷۷ص  ــب کرم ــادقی  ←؛ ۱۵، ص ۵۱۷۳؛ خ ی ــین ص ــو ۱۷، ص ۹۱۷۳همچن ، ص ۵۹۷۳؛ هم
ــ۵۷۰ ــیاقی ۵۷۷ـ ــرای (۳۳۳، ص ۷۳۲۵؛ دبیرس ــا ب ــن معن ــا ای ــکره. ام ــه دس ــه دور از توج ، ب

اند. را هم آورده دسکره، کالتهگاه ذیل معانی تنها گه است ونویسان فارسی باقی ماندههنگفر
ر  کالتههای فارسی فرهنگ ده و : »کـالت)در برابـر « ککوچـ ۀده و قلعـ»( را کـالت)مصغ 

ــه ــا کرده«( قلع ــد معن ــیرازی ان ــو ش ــان ۷۱۳۹، ص ۷۳۲۷)انج ــان (۷۱۱۱، ص ۷۳۱۱؛ بره . در می
 ←) بن احمـدخلیـل، تعریف «کالته»های عربی ـ فارسی، کرمینی عالوه بر معنای فرهنگ

بـه فارسـی  اإلبانـهفارسـی  ۀ. همـین تعریـف در ترجمـاسـتهرا هم نقل کرد دسکرهاز  بعد(
 ،۷۳۱۲)کرمینـی « کی که گرداگرد او بناهـا باشـدبنایی باشد چون کوش: »استهبرگردانده شد

ــفی۹۷۵ص  ــادقی ۷۱۳، ص ۱۹۵۷پوری ؛ ص ــامیتاج ←؛ ۱۷، ص ۹۱۷۳؛ ص . (۱۱۷، ص ۱۱۷۳ األس
، ۷۳۱۲) اسـتههـم معنـا کرد« بز »را  دسکرهعالوه، به نقل از ابواألزهر بصاری، کرمینی، به

 .(۵۷۹ص 
اند: قریه؛ معبد نصاری؛ زمین آورده دسکرههای معاصر فارسی این معانی را برای فرهنگ

هـا وسـایل عـیش و هایی که در آنها باشد؛ خانههموار؛ بنایی مانند کوشک که گرد آن خانه
دهصـدا  ۀنامـلغـتدر . (۷۳۱۱)انـوری ه بـزر  یـا شـهر ؛ دِ (۷۳۱۲)معـین طرب فـراهم کننـد 

هـای های عربی ـ فارسی و فرهنگتر فارسی، فرهنگهای قدیمنی فرهنگاز معاای مجموعه
 .  (۷۳۱۱دهصدا و همکاران ) استه شدهگرد آورد دسکرهعربی برای 

بـرای  )معـین، دهصـدا(هـای معاصـر فارسـی معناهایی که فرهنگ ،شودکه دیده میچنان
در  دسـکرهشـده بـرای میـع و گزینشـی اسـت از معـانی ارائهانـد، تجدسـت دادهبه دستگرد
هـای اند. فرهنگیازدهم هجری به بعد نگاشته شـده ۀددو  س ۀهای فارسی که از نیمفرهنگ

انـد و از معنای شهر را بـه کنـار نهاده ۀتر در ارائهای کهنجدید، از یک سو، استنبا  فرهنگ
هـای متـأخرتر مانند را با اتکا به فرهنگکوشکسوی دیگر، معانی قریه، زمین هموار و بنای 

انـد. ذکـر کرده دسـتگرد ۀژبـرای وا هـای عربـی ـها خود بـه نقـل از فرهنگو اینـ فارسی 
میصانه »و « معبد نصاری» ، یعنیهای عربیدو معنای منقول در فرهنگ های معاصرفرهنگ
اند. در مقابـل، ر گذاشـتهرا هـم کنـا ،«ی باشـدب و مالههای عجمیان که در آن شراو خانه
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های کهن فارسی اساس موارد کاربرد این واژه در متنظاهراا بر« زمین و ملک زراعتی»ی معنا
 .استه)و فارسی میانه؟( استصراج شد

شـگفتی  ۀانـد، مایـارائـه کرده دسکرهو  دستگردهای فارسی برای معنایی که فرهنگتنوب 
 / دسـتگردشده برای های ذکراهد متنی معنِی بصش نصست، شواست. در س رهای آینده، در 

ا م العـه هـگونـاگون آن هـاینیو تحول معنایی و ارتبـا  میـان مع 1شودبررسی می دسکره
هـای ایرانـی باسـتان و میانـه در متن دسـتگردۀ ژمتنی وا هایاهدگردد. در بصش دو ، شمی

برای معنای اصـلی آن در بصش سو ، معنای اصلی واژه و توضیح متفاوتی  شود وبررسی می
 گردد.ارائه می

در متون کهن فارسی ـ که به نظر نگارنده رسیده ـ مربـو   دستگرد ۀژتنها موارد کاربرد وا
ششـم  ۀدای کـه عمـادی شـهریاری )سـاست؛ یـک مـورد در قصـیده دیوان قوامی رازیبه 

 :استه( در تکریم قوامی رازی سروده و در همان دیوان نقل شدهجری
 کشته اندر دستگرد کبریاست  خدای از بهر تو گند  فضل

 (۷۵۹، ص ۷۳۳۵)در: قوامی رازی 
 (:هجریششم  ۀدای از خود قوامی رازی )سو مورد دیگر، در قصیده

 به دستگرد فلک بر، ستاره دهقان است  ل یف شعر مرانان منم که گند  
 (۷۵۹، ص ۷۳۳۵)قوامی رازی 

توان دید، که میاست. چنانکار رفتهبه« مزرعه و کشتزار»معنای به دستگرددر هر دو جا، 
های معاصـر را در فرهنگ دستگردشده برای های ارائهشواهد مستقیم متنی تنها یکی از معنی

در متون فارسی موارد کاربرد بیشتری داشـته، چنانچـه بتـوان  دسکرهکنند. ازآنجاکه تأیید می
مثابۀ صورت رسـمی و مکتـوب های ایرانی، این واژه بهکم در محیط زباننشان داد که دست

کار ( بــهدســتجرده/  دســتگرده/  دســتجردهای گویشــی گونــاگون آن )یــا صــورت دســتگرد
هـای عربـی هـای فارسـی و حتـی متناخیر در متنۀ های مترتب بر این واژاست، معنیرفته

افـزود. ایـن موضـوب در بصـش آتـی بررسـی  دستگردتوان بر معنای ا ایران را هم میمرتبط ب
 شود.می

                                                      
، همچون کتابصانه دیجیتال درج، کتابصانۀ دیجیتـال های زبانی تاریصیپیکرهاز برخی برای شواهد فارسی و عربی  .1

 است.نور، بایگانی مجالت تصصصی نور، و مکتبة الشاملة، نیز بهره گرفته شده
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تـوان می الله همـدانیرشیدالدین فضـل ۀناموقف، و تاریخ قم، تاریخ بیهقرا در  دسکره
و دسـکره و مزرعـه را  1میان دسکره و دیه و طسوج و رستاق تمایز قائل است تاریخ قمیافت. 

« دسـتجرده»دیـه انجیلـه را  ۀکنـد. امـا در جـایی نـا  مزرعـنیز متمایز از یکـدیگر ذکـر می
ها را با توان آناند، اما نمیها در نواحی روستایی واقع بوده. معلو  است که دسکرهاستهآورد

و با قضاوت بر  استهها بودها بسی کمتر از شمار دیهدیه و آبادی برابر دانست. شمار دسکره
 اند.ها به مالکان مشصصی تعلق داشتهتوان گفت که دسکرهها، میاساس نا  برخی از آن

دو موضـع را بـا عنـوان  تـاریخ بیهـق( هم در هجری ۲۱۲در زید بیهقی )متوفی بن علی
 النار متعلق به ربـعبیت ۀردر متعلق به ربع طبس، و دسکهمای ۀر: دسکاستهدسکره نا  برد

قریه و مزرعه،  / طاهر. او نیز میان دیهبن بیهق در زمان عبدالله ۀگانخسروجرد از ارباب دوازده
 ۀنامـوقف. در (۳۱، ۳۱، ص ۷۳۱۷)بیهقـی از سویی و دسکره از سوی دیگر، تمایز قائل اسـت 

های یـزد و نـواحی آن واقـع در دسـکره یا بستان نیز چندین باغ الله همدانیرشیدالدین فضل
 ۀربـاغ دره هـر دو واقـع در دسـک اژدرهـای ومثالا بـاِغ کوشـک  ند،اموضوب وقف قرار گرفته

؛ حسـینی ۵۵۱ــ۵۵۵، ۵۵۰، ۵۷۱، ۵۷۰، ۷۹۹، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۲۵، ص ۷۳۵۹ـ۷۳۵۱)افشار آباد جلیل
. در یــک مــورد، موضــوب وقــف یــک ســهم از (۵۵۳، ۵۵۷، ۵۵۰، ۵۳۹، ۵۳۱، ص ۷۳۵۰یـزدی 

، ۷۳۵۹ـ۷۳۵۱)افشار است « بارجین از قرای میبد ۀهای قریهذرستان از دسکره ۀرقنات دسک»
اند و ممکن بـود جـزو ها در مناطق روستایی واقع بودهدهد دسکرهکه این نشان می (۵۵۵ص 

   اند.قریه نبوده / دیهی باشند، اما هرگز برابر و معادل با دیه
هجری( نیـز در ذکـر  ۱۷۱) العلیا ةِسم  الُعلی للحضرناصرالدین منشی کرمانی مؤلف 

آورده، اما این کـاربرد  قریرا یک بار، آن هم به همراه  دساکرفتح جیرفت توسط سهاه عرب، 
 . (۷۵، ص ۷۳۱۵)ناصرالدین منشی ناشی از گرایش وی به نگارش نثر متکلف است 

ـ( نیـز کـه بـههجـری ۱۳۵)متوفی  الدین حسینی یزدیسید رکن ۀناموقف  ل وطور مفص 
آن ، امـا از استهشمرد، اگرچه به عربی تنظیم شدیزد را برمی ۀدر ناحی ویمشروح موقوفات 

کند، باید در یزد تکمیل می ۀدر ناحی دسکره ۀژاز مفهو  و کاربرد وارا که اطالعات ما جهت 
ند کـه هـای بسـیاری وجـود داشـتالـدین، باغاینجا بررسی شود. در میان موقوفات سید رکن

ها، همـراه بـا کوشـک، های واقع در دسـکرهند. این باغها واقع بودها در دسکرهآنبعضی از 
، ۵۳۹، ۷۰۳، ص ۷۳۵۰)حسـینی یـزدی نـد موضوب وقـف بود ها،آنۀ داخل دکان، حجره یا خان

                                                      
بودند چندین دسکره  کرود )وازکرود(برای مثال، در نواحی خورهد و مق عه و خزادجرد که هر سه جزو طسوج وازه .1

 .(۷۳۱، ۷۳۱، ۷۵۷، ۷۷۱، ۷۷۱، ۷۷۱، ۷۷۲، ص ۷۳۱۷قمی  ←) وجود داشت
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. در زمان سـید استهها بین دو قفیز تا بیش از چهار جریب بودمساحت این باغ .(۵۵۳، ۵۵۷
های واقـع در یـک دسـکره بـه ها و خانهها، دکانها، حجرهود باغالدین حسینی ممکن برکن

 د. نمالکان متعدد تعلق داشته باش
 دسـکرهاحتمالا آخرین متنی است که در محیط ایرانی تنظیم شده و در آن نامه این وقف

 هم متروک شـد. دسکرهمحدود از  ۀدنهم هجری ظاهراا همان استفا ۀد. در ساستهرفت کاربه
و  رشـیدی ۀنامـوقف، برخی از مواضـعی کـه تاریخ یزد(، مؤلف هجرینهم  ۀدجعفری )س

کار بـهرا  محلـهجای آن، لفـ  اند، ذکر کرده، اما بـهنامیده« هدسکر» حسینی یزدی ۀناموقف
توصـــیف جعفـــری از  .(۷۱۵ــــ۷۱۰، ۷۰۰، ۹۱، ۹۵، ۱۵، ۳۵، ص ۷۳۱۵)جعفـــری  اســـتبرده

« دسکره باغ عالء»با نا   الدینسید رکن ۀناموقفکه سابقاا در  باغ عالء ۀچگونگی بنای محل
کند: مروان حمار یزد را به عالء طوفی داد و عالء ذکر شده بود، خصوصیات آن را روشن می

باغ عـالء  ۀدر شهر یزد قصری بساخت و باغی مشهور به باغ عالء ... و این زمان آن را محل»
باغ عالء، در مورد دیگـر  ۀتوصیف جعفری از بنای محل .(۳۵، ص ۷۳۱۵)جعفری « خوانندمی

هـای ( روایتهجـرییـازدهم  ۀدها نیز صادق است. مسـتوفی بـافقی )سـمحلهها / دسکره
ریاباد )مریم ۀرمشابهی دربا )مسـتوفی بـافقی  کنـدآباد(، یعقوبی، و نرسوباد بیان میاحداث م 

هــای از آن جهــت کــه ویژگی . توصــیف مســتوفی از بالشــگرد،(۱۷۷ـــ۱۰۹ ، ص۳ج  ،۷۳۱۲
شـهر شـاه بـالش  یکـیدر نزد»نمایانـد، جالـب توجـه اسـت: دستگردی باسـتانی را بازمی

را  خانـه بسـاخت و آنبنـا کـرد و آتـش یعـال یکرد و قصـر یبساخت و آب جار یباغستان
اکنون به ابوالعسکر مشهور است و مـرد  بـدانجا رونـد و سـماب و طـبخ  و بالشگرد نا  نهاد

 .(۵۰، ص ۷، ج ۷۳۱۲)مستوفی بافقی « است یدریانو مقا  حکنند 
توان نتیجه گرفت کـه در محـیط ایرانـی، در متون فارسی می دسکره ۀژاز موارد کاربرد وا

بسـا اند، و چهاند، در اصل مالکان مشصصی داشـتهها بودهها متفاوت و متمایز از دیهدسکره
ها کم در مواردی که چگونگی احداث آناند و دستشدهبه نا  مالکان اصلی خود نامیده می

هـا کم آنها، دسـتاند. دسکرهاعیان و محتشمین بوده ها از بزرگان ومعلو  باشد، مالکان آن
ها، باغستان و بستان بودنـد و احتمـالا ها، دکانها، حجرهیزد بودند، دارای خانه ۀکه در ناحی

 کرد.دیواری پیرامونی حدود بصش مسکونی دسکره را مشص  می
 ۀددو  سـ ۀنویسـان قـدیم )پـیش از نیمـدهد کـه اسـتنبا  فرهنگشواهد متنی نشان می

اند، نادرسـت اسـت و برابر دانسته« شهر»که آن را با  دسکره( در باب معنای هجرییازدهم 
روری در درستی این معنا بجاست. همچنین معانی  قریه، صومعه، زمـین همـوار و »تردید س 
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 ۀددو  سـ ۀهـای پـس از نیمـکـه فرهنگ« های عجم که در آن شراب و آلت غنا باشدخانه
ای نـدارد. تنهـا معنـایی کـه در ایـن انـد، در متـون فارسـی سـابقهآورده دسکره یازدهم برای

بزر  که  ۀخان»این معناست:  هد متون فارسی م ابقت داشته باشدتواند با شواها میفرهنگ
های فارسـی به فرهنگ قاموس المحی این معنای اخیر که از «. های دیگر باشدگرد آن خانه

ارائـه  دسـکرههای عربـی بـرای ترین معنایی است که در فرهنگوارد شده، در حقیقت، کهن
معـانی بـا شـواهد متـون های عربی و ارتبا  آن در فرهنگ دسکره. بررسی معنای استهشد

 برای شناخت کند وگوناگون آن را آشکار میو ارتبا  معانی  دسکرهسیر تحول معنای  عرب،
 سودمند است. در زبان فارسی نیز دسکرهمفهو  

تعاریف اند. گرفته شده قاموسهای جدیدتر فارسی همگی از شده در فرهنگعانی ارائهم
های پیشین عربی در مدت بیش کوشِش گردآورندگاِن فرهنگ ۀخود نتیج قاموسشده در ارائه

در متـون  دسـکرهرغم کـاربرد کـم های عربـی، بـهآورندگان فرهنگاز شش سده بود. فراهم
دو  هجـری  ۀداند و از سـدست دادن معنای آن در اختیار داشـتههعرب، شواهد کافی برای ب

 کتـاب(، مؤلـف هجری ۷۱۲)متوفی  بن احمدخلیلاند: قمری به بعد آن را مدخل قرار داده
َکرهترین فرهنگ عربی، ، کهنالعین صر، حوله بیوت، و »کند: را چنین معنا می َدس  بناء ِشبه  ق 

ه  مع  ساکر، تکون للملوکج  . شیبانی )متوفی حـدود (۵۵۱، ص ۲، ج ۷۵۰۲احمد بن )خلیل« الد 
ـدرِک را کند و برای این معنا، بیمعنا می« ةاألر  المستوی»را  دسکره( هجری ۵۷۰ تـی از م 

؛ ۲۱۲، ص ۵، ج ۳۱۱۷ــ۱۱۱۷یـاقوت  ←همچنـین  ؛۳۲۵، ص ۷، ج ۵۹۷۳)شـیبانی آورد شاهد می
 اسـته( عربی نبودن آن را متـذکر شدهجری ۷۵۳. ابن درید )متوفی بعد( ←برای این موضوب 

 ۳۱۲عبـاد )متـوفی بن (، صـاحبهجـری ۳۱۰. ازهری )متوفی (۷۷۵۱، ص ۷۹۱۱)ابن دریـد 
، ج ۷۵۵۷)أزهـری انـد هجری( تعریف خلیل را تکـرار کرده ۲۵۰قی )متوفی ( و جوالیهجری

 ۵۲۱. ابن سیده )متـوفی (۷۹۱، ص ۷۹۱۹؛ جوالیقی ۳۱۵، ص ۱، ج ۷۵۷۵؛ ابن عباد ۵۵۹، ص ۷۰
« الصومعه»و « بیوت لألعاجم یکون فیها الشراب و المالهی»( به این تعریف کهن، هجری

( کـه بـه هجـری ۲۱۷. مداینی اصفهانی )متوفی (۷۱۵ـ۷۱۷، ۱، ج ۷۵۵۷)ابن سیده افزاید را می
در داسـتان  دسـکره ۀژتوضـیح وا، در اسـتهآوری الفاظ غریب قرآن و حـدی  پرداختجمع

را عالوه « فیها منازل و بیوت للصد  و الحشم»، ، به تعریف خلیلبعد( ←)فیان هرقل و ابوس
ومی هجری ۱۲۰. صغانی )متوفی (۱۲۱، ص ۷، ج ۷۵۰۱)مدینی اصفهانی کند می )متوفی ( و فی 

ـومی ۲۷۳، ص ۵، ج ۷۹۱۷)صغانی اند را اضافه کرده« قریه»، هجری( به تعریف خلیل ۱۱۰ ؛ فی 
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( بـه تجمیـع معـانی ذکرشـده در هجری ۱۷۱. سرانجا ، فیروزآبادی )متوفی (۱۵، ص ۷۹۱۱
 1.استهتر عربی پرداختهای کهنفرهنگ

آورده )بنایی ماننـد کوشـک کـه گـرد آن  دسکرهبرای  خلیل چنان که گذشت، معنایی که
ق به شاهان(، کهنخانه ، اسـتهها ضـبط شدترین معنایی است که در فرهنگها باشد، متعل 

ق دسکره به شاهان را نمی تصریح خلیلاگرچه   دسکرهتوان م لق دانست. با این حال، به تعل 
طالـب، داسـتان هرقـل و بـن ابیبه این معنا، در حدیثی از پیـامبر اسـال ، حـدیثی از علـی

ـار(،  ۀسفرنامابوسفیان،   مقامـاتابودلف، اشعار شـعرا )ابوالعتاهیـه، ابـن حاجـب، ابـن اب 
. دسـکره در مـواع  و زهـدیات در اسـتهرفت کاربهثعالبی  غرر اخبارالزمان همدانی و بدیع

ن انـدرز داده ها و عبرت آدمیـاگردد و به ناپایداری این نشانههای شاهان ذکر میهشمار نشان
 ۲۹راویـان آن بنـا بـه روایتـی بـه ابـوهریره )متـوفی  ۀشود. در حدیثی از پیامبر که سلسلمی

در ذکـر  ،رسـد( میهجـری ۲۳(، و بنا به روایـت دیگـر بـه فیـروز دیلمـی )متـوفی هجری
ای اسـت کـه شتری پالنـدار بهتـر از دسـکرهآن روز ماده»که  استههای رستاخیز آمدنشانه

 ۀطالب نیز کـه سلسـلبن ابیای از علیدر خ به 2«.کند]کس[ را در خود حمل میصدهزار 
شود: کجاست کسی که ناپایداری دنیا سصن گفته می ۀررسد، درباعباس میراویان آن به ابن

ها ها سـاخت و بـر کوشـکها بنا کرد و بر منبرها نشست و خانهلشکرها جمع آورد و دسکره
الزمان وعظیـه بـدیع ۀ. در مقامـ(۱۱۲، ص ۷۵۷۵)طوسـی  کنگره نهاد و هزاران نفر را گـرد آورد

احب عزت و قدرت و سهاهیان و : چه بسیار صاسته( هم آمدهجری ۳۹۱همدانی )متوفی 
ها ها )قصور( و دسـکرهیاران را بدیدی که بر دنیا توانا شد و از آن به آرزویش رسید و کوشک

هــا و )دســاکر( ســاخت و نفــایس و ســهاهیان گــرد آورد؛ امــا دژهــایی کــه ســاخت و جوی
. در (۷۲۲، ص ۵۰۰۲الزمان همدانی )بدیع هایی که گرداگرِد آن بود مر  را از او دور نکرددسکره
( مردمان را بـه انـدوختن هجری ۵۷۰ای با مضمون مشابه، ابوالعتاهیه )متوفی حدود قصیده

پرسد: چـرا از کسـی کـه کند و میخواند، مر  را یادآوری میکردار نیک برای آخرت فرامی
ه هایش ویران شد و اورنگ و منبر و شهرهایش از او تهی ماندند و سـهاهیانش پراکنـددسکره

                                                      
(، دسکره را نا  دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغـداد هجری ۱۵۱عالوه، به پیروی از یاقوت )متوفی او، به .1

، ج ۷۳۰۳-۷۳۰۷)فیروزآبـادی  اسـتو واسط، دهی به نهر الملک، دهی نزدیک شهرابان و دهی در خوزستان دانسته
 (.۳۱۷، ص ۷۵۹۱-۷۵۹۱پوری شیرازی ؛ صفی۲۱۲، ص ۵، ج ۷۱۱۳-۷۱۱۱یاقوت  ←، ؛ همچنین۵۱، ص ۵
اد « ألف ةتقل مائ ةیومئذ خیر من دسکر ةالمقتب ةناق» .2 -۷۱۹۹مقدسـی  ←، (؛ همچنـین۹۵، ص ۷۵۷۵)ابن حم 

 ۀدهد. مقایسه شود بـا ترجمـدست نمیهوار هم معنای درستی به ۀکه مصدوش است و ترجم ۷۱۳، ص ۵، ج ۷۹۷۹
گـاه، ص  ،محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، تهـران ۀ، ترجمـآفرینش و تاریخ، ۷۳۱۷فارسی: مقدسی، م هر بن طاهر،  آ

 کند.که صورت صحیح آن را از منبع دیگری نقل می ۳، یادداشت ۳۱۰
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حاجب ابن در شعری با همین مضمون، .(۷۵۳، ص ۷۱۱۱)ابوالعتاهیه  گیریدشدند، عبرت نمی
کنی، آیا کار روزگار بـا ایـوان ی رفیع بنا مینگوید: ای که بنیاکند و میاز ایوان کسری یاد می

های خسـرو مـا انوشـیروان ها و بناها و کوشـککسری را فراموش کردی؟ این دژها و دسکره
)یـاقوت  اندشبانگاهان، با دسِت بال و سرانگشتاِن حوادث، بر تارک آن س رها نوشته است که

 .(۵۵۱ـ۵۵۱، ص ۷، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱حموی 
بـه همـان معنـای  نیـز توان در متون غیراندرزی و بدون مضـامین زهـدآمیزدسکره را می

صاری )متوفی  ی )متـوفی ( و طبرهجری ۵۲۱پیشین یافت. در داستان هرقل و ابوسفیان که ب 
رسـد، هرقـل بن حـرب میراویان آن به ابوسـفیان ۀاند، و سلسل( آن را نقل کردههجری ۳۷۰

خـود در شـهر حمـ   ۀرپیـامبر را دریافـت کـرد، بزرگـان رو  را بـه دسـک ۀکه نامپس از آن
هـا در درهای دسکره را قفل کنند، و بعد ماجرای نامه را با آن ۀفراخواند. سهس دستور داد هم

؛ همچنین ابـوالفرج اصـفهانی ۷۲۱۱، ص ۷، س ۷۱۱۲ـ۷۱۱۵؛ طبری ۷۰، ص ۷۳۷۷)بصاری میان نهاد 
ــوفی (۵۱۹، ص ۱، ج ۷۵۷۲ ــفراینی )مت ــه اس ان ــتان را ابوعو  ــن داس ــری ۳۷۱. ای ــم در هج ( ه

، ج ۹۷۵۷)اسـفراینی  اسـته)سرای( آورد دار، لف  دسکرهجای به روایت کرده، اما المستخرج
قصـر  ۀچهـار  هجـری( نیـز در توصـیف آثـار و ابنیـ ۀدابودلف خزرجی )س 1.(۱۱۵، ص ۵

هـا ها و طاقها و کوشکخانهها و گنجپیوسته و خلوتگاههمهای پرشماِر بهایوان»شیرین، از 
ــگاه ــا و رواقمهتابیها و و گردش ــدانه ــا و می ــکارگاهه ــهها و ش ــک و ها و خان های کوچ

، ۷۹۱۰)ابودلـف  انگیـزدمرد  صاحب بیـنش را برمی ۀیشگوید که اندسصن می« هاییدسکره
ضاعی )متوفی سینیةۀ د. در قصی(۱۷ــ۱۰ص  ار ق  به همین معنـا  دسکره( نیز هجری ۱۲۱بن أب 

ی کـه شـاههور یهـا( در ذکر عمـارات و آبادانیهجری ۵۵۹. ثعالبی )متوفی استهرفت کاربه
های کوچک و بـزر  و بنـای ها و بستن پلایجاد کرد، پس از ذکر نا  شهرها، از کندن جوی

. ایـن (۲۵۹، ص ۷۹۰۰)ثعالبی گوید ها )الدساکر( توسط او سصن میها )القری( و دسکرهدیه
ای هشهرستان، اردشیر بابکان ۀکارنامهای فارسی میانه )کاربرد اخیر، موارد مشابهی در متن

 .  بعد( ←)( دارد ایرانشهر

                                                      
یموری به اب ال قواعد چنگیزخانی و پیروی از قواعد شریعت ( که فرمان شاهر  تهجری ۱۲۵ابن عربشاه )متوفی  .1

اسـت. بنـا بـه نظـر ابـن عربشـاه، قواعـد بـرده کاربـهاسال  را باور ندارد، به استهزاء مضمون مشـابهی را در بـاب او 
 داد کـه او )= شـاهر (و اگر چنین روی مـی»است: چنگیزخانی برای آنان همچون دینی آشکار و باوری درست بوده

مرزبانان )مرازبه( و موبدان )موابذه( را در دسکره گرد آورد و درهای آن را ببندد و از نظرگاه خود بر آنان آشکار شـود و 
(. ۵۵۰، ص ۷۵۱۲ه )ابن عربشا« گریصتندچیزی از این باب بر آنان بگشاید، هر آینه همچون خران به سوی درها می

 است.محمدعلی نجاتی( حذب شده ۀ، ترجممورآور تیزندگی شگفتفارسی ) این بصش در ترجمۀ
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ـن طبـری )متـوفی حـدود بن علـی ةاعـالم النبـوظاهراا به همین معنا در  دسکره  ۵۲۷رب 
اسـت. یامبر اسال  آمدهظهور پ های پیامبران پیشین در خصوصصش پیشگویی( در بهجری

ـرور  ۀ، به شـاد شـدن اهـالی تشـن(۳۲)باب  کتاب اشعیای نبیجا، به نقل از در آن بیابـان و س 
هـای لبنـان و نیکـی شـود، چراکـه بـه احمـد نیکوییها بشـارت داده میها و بیابانخشکی
ماوردی  ؛ مقایسه شود با۷۲۳، ص ۷۳۹۳بری )طها )الریا ( اع ا خواهد شد ها و بوستاندسکره

 .(Schmidtke 2012, p. 237اثر المؤید در  النبی ةاثبات نبوو فصل سو  کتاب  ۷۲۷، ص ۷۵۰۹
ن چنـدان برخالب مواردی که پیش از این ذکر شد، در برخی متون، تعلق دسکره به شاها

مانند است؛ شاید متعلق به شاهان و شـاید متعلـق بنایی کوشک آشکار نیست. مقصود از آن
حـی )عصـر امـوی(، به بزرگان و محتشمین. در بیتی که به م  ـل ج  ب  ه  اخـتالب، آن را بـه ابود 

انـد، گنبـدهای میـان دسـکره و درختـان زیتـون معاویه، احوص و اخ ل نسبت دادهدبن یزی
، ص ۵، ج ۷۵۵۵)جـاح   شـودکه ثمرشان در حال رسـیدن اسـت، توصـیف می ،گرداگرد آن

بـالذری تعلق دسکره در اینجا آشکار نیست. همین وضعیت را در کاربرد دسکره نـزد . (۵۱۵
، در فصـل مربـو  بـه فـتح فتـوح البلـداندر  بـالذریتوان دیـد. می( هجری ۵۱۹)متوفی 

ل  شهرستان ِر ِدج  و  ای را که بصره در آن به وجـود آمـد، (، وضعیت پیشین ناحیهةهای دجله )ک 
ریبه، دو تا در زابوقـه، و سـه تـا  ۀکند: هفت دسکره در بصره بود؛ دو تا در ناحیتوصیف می خ 

ب  ده میدر جایی که در روزگار بالذری داراألزد نامی ت  هـا غزوان یـاران خـود را در آنةبن شد. ع 
ریبه فرود آمد که جایگاه سالح )بـالذری انیان بـود داران )مسلحه( ایرپراکنده کرد و خود در خ 

( که این روایت را با کمی اختالب بازگو کرده، هجری ۵۱۵دینوری )متوفی . (۳۵۷، ص ۷۱۱۱
 ۀفقیـه )نیمـ. ابن(۷۷۱، ص ۷۹۱۰)دینوری  استهبرد کاربه)خانه( را  منزلۀ ژ، وادسکرهجای به

کنـد: در چهار  هجری( هم داستان مشابهی را روایت می ۀدنصست س ۀسو  و نیم ۀددو  س
ریب صیره هم نـا  داشـت و گفته می ةجایی پایین دجله کوشکی )قصر( بود که به آن خ  شد و ب 

راعـی البـل  1.(۱۵۵، ص ۱۷۵۷)ابـن فقیـه ( ایرانیـان حضـور داشـتند ةدر آن، دیدباناِن )دیادبـ
های سوریه را وصف ای که در ابیاتی از آن، شهرها و جای( نیز در قصیدههجری ۹۰)متوفی 

« حارث جولن»ای به کوِه : در بیتی، اشارهاستهبرد کاربهکند، دسکره را به همین مفهو  می
)راعی  ها قرار دارندها برجگرد آنهایی که کند و دسکرهکه اطراب خود را روشن می استهشد

 .(۷۲۹، ص ۵، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱؛ مقایسه شود با یاقوت حموی ۵۲، ص ۷۵۰۷

                                                      
 کاربـهرا در جاهـای دیگـر هـم  مسلحهاستفاده کرده، اما لف   ،جارا یک بار، آن هم در همین دسکره ۀبالذری واژ .1

 است. آشکار است که در هیچ جا بین دسکره و مسلحه ارتبا  خاصی وجود ندارد.برده
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ه بـا آنکـشـود، بیآورده در دیگر متـون دیـده می ه خلیلدر معنایی نزدیک به آنچ دسکره
شاهان یا بزرگان نسبتی داشته باشد. در این متون، دسـکره معمـولا مـالز  قریـه )دیـه(، امـا 

ـی دست میمتمایز از آن است. متون فقهی موارد جالبی از این کاربرد را به دهند. عالمـه حل 
های درون قریـه و ها و نیز راه(، در باب مبیع، بناها و فراخنای میان خانههجری ۱۵۱)متوفی 

ی  داندها میدسکره را داخل در آن ، ۰۳۵۷شهید اول  ←، ؛ همچنین۵۱، ص ۵، ج ۱۷۵۷)عالمه حل 
های قـرآن و آوری واژه( که به جمعهجری ۷۰۱۲. فصرالدین طریحی )متوفی (۷۱۱، ص ۷۷ج 

را بـا  دسـکرهاز  تعریـف خلیـل، اسـتهکاررفتـه در احادیـ  امامـان شـیعه پرداختالفاظ به
در متون فقه شـیعه  دسکرهاند، در توضیح مفهو  درید و مداینی به آن افزودههایی که ابننکته
های دسکره بنایی اسـت بـه شـکل کوشـک )قصـر( کـه در آن، منـازل و خانـه»: استهآورد

م( باشد و عربی خال  نیسـت ش  د  ( و خدمتکاراِن خاص )ح  ، ۷۳۱۲)طریحـی « چاکران )خ 
الرضـا بن موسـی. در روایتی از علی(۷۱۲، ص ۵۷، ج ۲۵۵۷همچنین: عـاملی  ←؛ ۵۰۳، ص ۳ج 

سو   ۀدنصست س ۀدو  ـ نیم ۀددو  س ۀقمی )نیم سعد اشعریراویان آن به ابن ۀنیز که سلسل
یابد رسد، در باب حکم خوردن گوشت و تصم ماکیانی که در دسکره پرورش می( میهجری

. (۵۲۵، ص ۱، ج ۷۳۱۵)کلینـی  شـودشـود، پرسـش میو از خوردن پلیدِی مردمـان منـع نمی
ه )متوفی  م  المرئـی، از بسـته شـدن (، شاعر عصر امـوی، در هجـو هشـا  هجری ۷۷۱ذوالر 

)دیهی که هشـا  در آن سـکونت داشـت( در هنگـا  ورودش و  ةمرأ ۀهای قریدرهای دسکره
ه  )ذو گویدهای آن از کار نیک میدریغ سایه م  ه بـه ۀد. سرو(۲۵۵، ص ۷۹۷۹الر  م  صـورت ذوالر 

)ابـوالفرج است هرفت کاربهها( )خانه مخادع، دساکرجای دیگری هم روایت شده که در آن، به
( بـه روایـت ابوالعبـاس هجـری ۵۳۷. ابونصر باهلی )متوفی (۵۱۷، ص ۷۱، ج ۷۵۷۲اصفهانی 

اند، نگاشـته دیوان ذوالُرّمـه( بر شروحی که بر هجری ۲۰۵ثعلب، و خ یب تبریزی )متوفی 
ری»دساکر را در اینجا  ؛ خ یـب تبریـزی ۲۲۳، ص ۷۳۹۷)ابونصر باهلی اند ( معنا کردهها)دیه« ق 

ه از نگریستن بـا نگـاه شـوق بـه فراسـویش، پـس از (۵۰۰، ص ۷۵۷۱ م  . در جای دیگر، ذوالر 
ـه  گویـدها سـصن میجی )اصفهان( و دسکره ۀرآشکار شدِن د م  امـا . (۵۵۳، ص ۷۹۷۹)ذو الر 

؛ ۷۰۷۱، ص ۷۳۹۷)ابونصـر بـاهلی انـد معنـا کرده« بیـوت»را  دساکر جادیوان او در اینشارحاِن 
ان توحیدی )س(۳۲۲، ص ۷۵۷۱خ یب تبریزی  کـه از  اسـتهچهار  هجری( نیز آورد ۀد. ابوحی 

ه )س ر  م  نصست هجری( پرسیدند کدا  گوشت نیکوتر است و او پاسـخ داد:  ۀدابن ِلسان الح 
هـا صـدایی شـنیده های وسـیعی کـه در آنگوشت در دسکره هایدر دکانپهلوی بزغاله که 

 .(۱۵، ص ۵، ج ۷۵۰۱)ابوحیان توحیدی  شود مگر به بانگ بلند، نگاه دارندنمی
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ای دسکره )در مـتن: دسـاکر( را بـه همـین معنـا ( در قصیدههجری ۷۷۰فرزدق )متوفی 
او  ۀراش شـبانه بـه دسـک. فرزدق برای دیدار معشـوقه(۷۰۵، ص ۷۱۱۰)فرزدق است هبرد کاربه

انـد و آن را قفـل کردهِر رسـند. دها به بالیش نمیه عقابرود. دسکره دیوار بلندی دارد کمی
رسن بـه درون سـرای فـرود آیـد  برای دیدار یار، با پاید. فرزدق ناگزیر استدربانی آن را می

ا ی از. در شعر(۷۰۵ـ۹۹، ص ۷۱۱۰)فرزدق  رد )متوفی ربن بش  بـه  دسـکره( هـم هجـری ۷۱۱ب 
 .(۷۷۱، ص ۳، ج ۷۵۷۲)ابوالفرج اصفهانی است هرفت کاربهچنین مفهومی 

 ۵۹۰ابـن رسـته )متـوفی پـس از  ةاالعـالق النفیسـتمایز میان قریه )دیـه( و دسـکره در 
(، هجری ۵۱۰عبدالله رازی صنعانی )متوفی حدود دبن احم الصنعاء ةتاریخ مدین(، هجری

کری )متوفی  المسالک و الممالک ادریسـی )متـوفی  المشتاق ةنزه(، هجری ۵۹۱یا  ۵۱۱ب 
ایـن رسـته شود. ابـن( دیده میهجری ۹۰۰حمیری )متوفی  روض المعطار( و هجری ۲۱۰

چهارصـد »گویـد: هرات می ۀکند. او در توصیف ناحیترین شیوه بیان میتفاوت را به روشن
اند، که هـر کـدا  هفت تا دسکرهوها، چهلدیه )قریه( بزر  و کوچک دارد و در میان این دیه

کری دربـا(۷۱۳ص  ،۷۱۹۷)ابن رسته « ده تا بیست نفر جمعیت دارد مـار در یمـن  ۀر. ب  شـهر ذ 
)بکری دساکر( است ها )ها )قری( و دسکرهها و دیههای فراوان و مزرعهگوید دارای بستانمی

ی )متن: جلی( در یمـن، میا .(۳۱۵، ص ۷، ج ۷۹۹۵ ل  گویـد و جای دیگر در توصیف شهر ح 
. ادریسی هم در توصیف (۳۱۹، ص ۷، ج ۷۹۹۵)بکری ها دارد ها )قری( و مساکن و دسکرهدیه

گـذرد و رسـتاق گوید که از قـری و دسـاکر میسغد، از نهر پنجیکنت )متن: کینجک ( می
  .(۵۹۹، ص ۷، ج ۷۵۰۹)ادریسی کند ها را سیراب میپنجیکنت و دیگر جای

ای کـه در وصـِف بـرب یدهچهـار  هجـری( در قصـ ۀدابومعمر اسماعیلی جرجانی )س
راسـتی کـه نیکـویِی زمسـتان و سـرمایش : بهاستهبرد کاربهه همین معنا را ب دساکرسروده، 

، ۷۵۰۳)ثعـالبی  ها )قری(ها و دیهخصوص برای خداونداِن دسکرهبرای همگان است؛ بلی، به
 .(۲۰، ص ۵ج 

شـد. ایـن دسکره در مواردی که ذکر شد، عمارتی بود که در خارج از شهرها سـاخته می
هایی برای بندگان و خدمه داشت و بوسـتان یـا بـاغی پیرامـون آن بـود. دیـواری عمارت اتاق

ای داشت. ممکن بود به شـاهان، بزرگـان و اعیـان یـا گرفت و دروازهدفاعی آن را در میان می
 دسـکرهداشته باشد. چنان که گذشت، در متـون عـرب ایـن معنـای  تر تعلقاشصاص عادی

 نصست هجری دارد. ۀدشواهد محکمی از س
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سـبب بـا مفـاهیم جدیـدی در زبـان عـرب پیونـد یافـت: به دسـکرهدو  هجری  ۀداز س
برای فـراهم خوشگذران )فتیان( جوانان شد، هایی که در شهرهای سواد اعمال میسصتگیری

ها( متعلـق های ییالقی )دسـکرهب به محالت غیرمسلمانان، یا به خانهآوردن و نوشیدن شرا
ها در خارج از شهرها روی آوردند. ارتبا  یافتن ایـن به ترسایان و یا دیرها و منازل مجاور آن

بصشــید:  دســکره ۀژعمــارات بــا عــیش و طــرب جوانــان، معنــای ضــمنی جدیــدی را بــه وا
ها هـم کـه دیرها و بناهای وابسته به آن«. ی باشدهی عجمیان که در آن شراب و مالهاخانه»

گسـاری و معنـایی و در ارتبـا  بـا می ۀها بودند، در همین زمینـاز حی  ظاهر شبیه دسکره
اند. بدین ترتیـب دسـکره بـا یاد شده دسکرهعیش جوانان، در اشعار شعرا و متون ادبی به نا  

ه غیرمسلمانان )تقریباا همیشه متعلـق بـه های متعلق ب. خانه۷سه موضوب جدید پیوند یافت: 
. محفل جوانان خوشگذران. ۳. دیر ترسایان؛ ۵ترسایان( که در آن شراب و آلت لهو باشد؛ 

های عربی افزوده شـدند، در فرهنگ دسکرهپنجم هجری به معانی  ۀددو معنای نصست از س
در فرهنگ  دسکرهبرای « بز »ها نیافت، مگر شاید در تعریف اما مفهو  سو  راهی به فرهنگ

بـه مفهـو   دسـکرهحال، باید افزود که کاربرد بااین. قبل( ←) األصنافةتکملعربی ـ فارسی 
گساری و عیش جوانان محدود بود و مردمان های ادبی با مضمون میبه متن «دیر و صومعه»

دیـر و »را بـه معنـای  دسـکرهساکن در دیرها و آشنایان با این دیرها، در گفتار عادی روزمره، 
نان جوا ۀیافتبه مفهو  محفل جوانان، در تشکیالت سازمان دسکرهبردند. نمی کاربه «صومعه

که به نا  فتیان )جوانمردان( شـناخته شـد، تحـول یافـت و بـه مفهـو  محفـل و  اعصار بعد
 .بعد( ←)رفت  کاربهمجلس فتیان در برخی آثار مرتبط با فتوت هم 

به این مفهو ، در اشـعار  دسکرهکاربرد  در آن شراب و آالت لهو باشد. عجمیان که ۀخان
معتز، ابوبکر صنوبری، ابوالفرج اصـفهانی، شـیرجی، بن شعرا و آثار ادبا )ابونواس، عبدالله

ــرین هجــری ۷۹۹...( ســابقه دارد. در خمریــات ابونــواس )متــوفی حــدود  ،حریــری ( بهت
ای که در آن به مواری  کهن ایرانی یافت. ابونواس در قصیدهتوان های این کاربرد را مینمونه

. مـِی استهگوید که خسرو در سرزمین خود بنا کردهایی سصن میکند، از دسکرهتفاخر می
، ج ۷۵۰۱)ابونـواس  آیدناب، به ادعای ابونواس، تنها در سرزمین ایرانیان )بنو احرار( فراهم می

ترین منـزل راه آیـد و بـه نهـانیها برمیوجوی دسکره. او در طلب می به جست(۳۵۵، ص ۳
ها و منـزل گسـاری دسـکرهسوی می و باده، سبکسار به(۵۳۱، ص ۳، ج ۷۵۰۱)ابونواس  بردمی

)ابونـواس  کنـدها سهری می، شب را در دسکره(۷۵۱، ص ۳، ج ۷۵۰۱)ابونواس  شتابددهقان می
 .(۵۷۱، ص ۳، ج ۷۵۰۱)ابونواس  ندخوامی« ةبنت الدسکر»و می را  (۹۷، ص ۳، ج ۷۵۰۱
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( که خمریات ابونـواس در آن نفـوذی هجری ۵۹۱معتز )متوفی بن در خمریات عبدالله
. ابـن معتـز بـا تعبیـری استهرفت کاربهبه مفهومی مشابه اشعار ابونواس  دسکرهآشکار دارد، 

را  شـراب سـر و « عـروس دسـاکر»( را ةآورده بـود، مـی )قهـو کاربهشبیه به آنچه ابونواس 
. تصویری (۲۹۱، ص ۷۹۱۹؛ رقیق قیروانی ۷۱۱، ص ۳، ج ۵۰۰۵)صولی  نامدمی« ةعجوز دسکر»

یشه تنبورنواز، به دسـتگاه سو  هجری را می ۀدهای ساز دسکره ش  توان در ماجرای ورود ابوح 
یشه در این باره میهجری ۵۵۵مهدی )متوفی بن ابراهیم ش  گوید که او )ابـراهیم( ( دید. ابوح 

مد گفت و مرا نزدیک خـود گردانیـد و بـه نبیـذ فراخوانـد و در دسکره بود، پس به من خوشا
ای خادمان خود را فرمان داد، پس با من بنشستند و نوشیدند و مرا نوشانیدند. و به هـر چـاره

. مورد اخیر، ارتبا  (۱۵، ص ۵۳، ج ۷۵۷۲لفرج اصفهانی )ابوامرا به سرود گفتن وادارد تا کوشید 
هـای گرفت ـ بـا گروهگساری و نواختن موسیقی صورت میها میها ـ که در آنمیان دسکره

 دهد. سو  هجری قمری نشان می ۀدزادگان را در اوائل سممتاز اجتماب سواد همچون خلیفه
 ۵۰۵سـهل )متـوفی بن ان( کـه فضـلکنیزکان آوازخوان )بیـوت القیـ ۀرفتن رشید به خان

شـمار مالک آن را گفته، مورد جالب دیگری از این کاربرد بهبن کرد عبدالله( ادعا میهجری
گفـت و فضـل خـود بـه خرابـات باره ثمامه اعتقاد داشت کـه فضـل دروغ میآید. دراینمی

از بـدی آن ابـا داشـت و رفت و خویشـتن را از آن بازنمیها )دساکر( می)مواخیر( و دسکره
کـرد. ثمامـه کـه در مجلـس فضـل حضـور نداشت و آبروی خود را از پلیدی آن حفـ  نمی

داشت و از تأیید ادعای فضل خودداری کرده بود، در پاسخ به یکی از دوستانش کـه او را بـه 
کرد، گفت فضل در سصنش از او گواهی خاطر سر باز زدن از تأیید ادعای فضل نکوهش می

ن به زبان نراند، مگر در جایی که تردید در آن بود، یا ذکـر دسـکره یـا منـزل نصواست و سص
 .(۵۲۱ـ۵۲۱، ص ۷۳۲۱)جهشیاری غالمان و کنیزکان آوازخوان )منزل مقین أو مقینه( 

سواد فراوان بود. ابوالحسن جوهری جرجانی )متوفی حـدود  ۀهایی در ناحیچنین دسکره
، اشتیاق خـود را نسـبت استهعباد سرودبن ای که در مدح صاحب( در قصیدههجری ۳۱۰

احمـد دبن . اما محم(۳۱، ص ۵، ج ۷۵۰۳)ثعالبی  کندها و شراب ناب بغداد بیان میبه دسکره
ها و دسـکره»ها، در بیتـی بـه رهـا کـردن شیرجی، برخالب ستایشگراِن باده و می و دسـکره

 . (۵۱۲، ص ۲، ج ۷۵۰۳)ثعالبی  خواندفرامی« زنانها و جادوزنان و نایچرخشت
 دسـتای در شهر عانه به( توصیف نسبتاا متفاوتی از دسکرههجری ۲۷۱حریری )متوفی 

گویـد هایش، میمورد ابوزید سروجی، قهرمان خیالی قصهدهد. او در مقامه دوازدهم درمی
ـه پس از جست وجوی حارث، راوی داستان، به او گفتند ابوزیـد از زمـانی کـه بـه شـهر عان 
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. حارث در هیئِت ناشناس بـه دسـکره رفـت و استه( جدا نشدةاز میصانه )حان استهرسید
م کـه گرداگـرد او، حالییافت، در ها و چرخشتشیخ )ابوزید( را در لباس زردرنگ، میان خ 

خسار گوی از همدیگر می د و کردند و مور  ها نورافشانی میربودند، شمعساقیان در روشنِی ر 
تقریباا متـرادب بـا  دسکره. در اینجا (۷۵۰، ص ۷۱۲۳ـ۷۱۵۱)حریری ط بود یاسمن، و نای و برب

ـی در نثـر تأثیر از الزا  گزینش واژهو ظاهراا انتصاب آن بی استهرفت کاربه «میصانه» های مقف 
ع نبود  ۀهـای دوزبانـ، به پیروی از سنت فرهنگمقامات. در برگرداِن کهِن فارسِی استهمسج 

؛ (۱۲ــ۱۵، ص ۷۳۱۲)حریـری  اسـتهترجمـه شد« کالتـه»بـه  دسـکرهکهن عربی ـ فارسی، 
 ۲۷۱دهد. ابن خیـا  )متـوفی را بازتاب می دسکره ۀژایرانی از وا یای که بیشتر منظرترجمه
رد که شـماری کلمـات فارسـی دخیـل در (، شاعر دمشقی، در قصیدههجری ای در وصف ن 

)عمـاد اصـفهانی اسـت هبرد کاربـهمعنا  را به همین دسکرهشود، زبان عرب هم در آن دیده می
 .(۵۵۵ـ۵۵۳، ص ۷۳۱۱

 ۀهای نصسـتین هجـری دیرهـای ترسـایان در ناحیـدر سده دیرها و بناهای پیوسته به آن.
آمـد و بـه خواسـتاران ها شراب فراهم میهایی بودند که در آنترین مکانسواد در شمار مهم

دو  هجـری( در شـعری بـه  ۀدخارجه )سـربن شد. بکبیرون از اجتماب دیرها هم عرضه می
روی آن، دیـر ابـن ها و دیـر روبـهکند و بـه دسـکرهد و سیب دعوت میهای مور  ترک بوستان

راح، فرامی ی  ک  اح در ا   ۀ. بکر به حرفـ(۳۵۱ـ۳۵۲، ص ۷، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱)یاقوت حموی  خواندوض 
اقی اشتغال داشت و بیشتر آنچه به حجـاج دبن کـرد. محمـمیآورد، صرب نبیـذ دست میور 

. اسـتهدیدهای حیـره میای از خرابـهگوید هر روز او را با دو سبوی شراب در راه خرابـهمی
شـد، سـهس نوشـید تـا مسـت میسری که در آن خرابه خانه داشت میبهبکر به صدای شانه

( یهجر ۳۳۵. ابوبکر صنوبری )متوفی (۷۳۹، ص ۵۳، ج ۷۵۷۲)ابوالفرج اصفهانی گشت بازمی
پوشـِش آن،  ۀدو می را به عروسی تشبیه کـرده کـه پـر استهخواند دسکرههم دیر ترسایان را 

م است و در دسکره  .(۷۲۹، ص ۷)قیروانی، ج است ههای راهبان روزگار گذراندشکِم خ 
تـی(، و  محفل جوانمردان. ِبر  ت  ارتبا  دسکره با ِفتیان )جوانمردان(، هم در آثار فتیـان )خر 

، اثـر تحفه الوصـایا. در استهتیمیه( منعکس شدها )ابنر مصالفین و معارضین آنهم در آثا
 ,apud Taeschner 1934) استهرفت کاربهبه مفهو  محفِل فتیان  دسکرهالیاس خرتبرتی، دبن احم

p. 38)( در ضمن پرسشی در باب فتوت و جماعت فتیـان، هجری ۱۵۱تیمیه )متوفی . از ابن
شـود. می خواننـد، سـؤالمی دسـکرهآینـد و آن را مجلسـی کـه فتیـان در آن گـرد می ۀردربا
از کلماتی نیست که در شریعت بر آن اصلی باشد و بر  دسکره»گوید: تیمیه در پاسخ میابن
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شـود و بـه آن ستایش یا نکوهشی پیوسته باشد، اما در عرب مرد  از آن به مجـامع تعبیـر می
اند، و به این کلمه مدح و ذمی ها در دسکرهشود که آنب گفته میگردآمدگان در مجلس شرا

که اغلب در عرب مرد  آن را بر اجتماب برای زنا و نیست؛ اما به ذ  نزدیک است، چرا پیوسته
دهد تیمیه نشان می. پاسخ ابن(۲۱ـ۲۷، ص ۷۷، ج ۷۵۵۱تیمیه )ابن« کنندشراب و غنا اطالق می

گسـاری، ارتبـاطی هشتم هجری، ارتبا  دسکره با اجتماب لهو و لعب و می ۀدکه حتی در س
ی نمی دسکرهجنبی بوده و معنای صریح  تیمیه با تعبیر دسکره بـه اجتمـاب . ابناستهشدتلق 

حـال، اسـت. بـااینهظاهراا به کاربردهای کهنی، همانند حدی  هرقل و ابوسفیان، نظر داشت
ت عمومیت ندارد.به این مفهو  د دسکرهکاربرد   ر متون فتو 

دسـت داده، ظـاهراا محصـول اسـتنبا  کـه شـیبانی بـه« زمـین همـوار»سرانجا  معنای 
رک است د   دشـت)مـأخوذ از  َدسـتۀ ژو شاید در ایـن اسـتنبا ، وا 1نادرست او از بیتی از م 

ایـن حـال، . بـااین(۹۹۷، ص ۳۳۷۳دهگـان  ←)تأثیر نبوده باشد ( بی«صحرا و بیابان»فارسی: 
زمـین »معنـای به دسکره. تنها مورد کاربرد استههای عربی پس از آن راه یافتمعنا به فرهنگ

اسـت.  الظرفـاء ةهـکالخلفـاء و مفا ةهـکفا که به نظـر نگارنـده رسـیده، مربـو  بـه« هموار
ص  ←)برده بود  کاربهآورده  ی که خلیلرا به معنای دسکرهعجائب المقدور عربشاه که در ابن

ع (۷یادداشت ، ۷۱۰ ، در بیان اقـدامات نـاگزیر کسـی کـه سـودای الخلفاءة هکفا، در نثر مسج 
وزنی سبب همآب( بههای بی)بیابان فیافیهمراه را به دساکرریاست و پادشاهی در سر دارد، 

تردیدی نیست که حرکت لشکرها )عساکر(، و طی : »استهبرد کاربه عساکرو مقفی بودن با 
ها )دساکر(، و روی آوردن به مبارزه با کسی که در میان اهل خود سـاکن و هردسکها و بیابان

خود محصور است و در دژهایش پنـاه گرفتـه و بـه سـهر بازدارنـده مجهـز  ۀزدر اقلیم و دروا
 2است، به صرب اموال و از جای برانگیصتن مردان نیاز دارد.

 دستگرد در ایرانی باستان و ایرانی میانه

                                                      
رک را شاهد  .1 د   است:معنا آوردهشیبانی این بیت از م 
هاة / بدسکره للحفر فیها عجاج» خری ل یِبلُّ طعین   «و للموت ا 

 است:ضبط شده البلدانمعجمبیت بال به نحو دیگری در 
ها/  ة  للحفر فیها عجاج ةبدایب» خری لیِبلُّ طعین   (۱۱۱، ص ۵، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱)یاقوت حموی « و للموت ا 
ن فـی سـربه، محتـا  فـی کر، و التوجه إلی قتال من هو ساکافی و الدسایو ق ع الف ،رکالعسا ةکأن حر کو ل ش» .2

...«  و فی الرجال إلی إزعاج ،حتاج فی األموال إلی إخراجیامتناعه،  ةمه و دربه، متحصن فی قالعه، متدرق بحجفیإقل
 (.۷۲۵، ص ۷۱۳۵)ابن عربشاه 
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 Abrahamyan؛۷۳۱، ص ۷۳۱۷وشی )فره« ِملک»را  دستگرد ۀژپارتی و فارسی میانه واهای فرهنگ

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”) ،
، ص ۷۳۱۷وشـی )فره« بلـوک، ِده»، (”Durkin-Meisterernst 2044, p. 142: “mansion)« عمـارت»

 اند.معنا کرده (۷۳۱، ص ۷۳۱۷وشی )فره« قصبه»و  (Abrahamyan 1965, p. 119؛ ۷۳۱
کار ( بـهatara]katasa[d) *taṛdastak صـورتاحتمالا در فارسی باسـتان بـا  دستگردۀ واژ

ۀ دیدای اسـت از کتیبـۀ صـدمهاین احتمـال، مشـرو  بـه درسـتی بازسـازی واژهاست. رفته
ـب بـه(. در ایـن کتیبـه، واژهDSeداریوش هصامنشی در شـوش ) کار رفتـه کـه جـزء ای مرک 

شـود. بـه یـاری تحریـر خوانـده می krtam-است، امـا جـزء دو  آن نصست آن از میان رفته
)= در دسـت  ŠU-MEŠ-ma huttuqqaصـ الِح عیالمی این کتیبه که در موقعیـت مشـابه ا

یــا  dastakrta (Weißbach 1937, p. 85)نــاقِ  فارســی باســتان را ۀ شــده( را دارد، واژساخته
dastākrta (Herzfeld 1938, p. 136-138) اند. تحریـر بـابلی در موقعیـِت مشـابه بازسازی کرده

um-lu-dul «بــه ل ــف »گویــد: تیبــه میداریــوش در ایــن ک 1شــود.خوانــده می «کــار، اثــر
تم. [ سـاخش]يکه پیش از آن به جـای نبـود، آن را مـن در جـا krta[dasta]مزدا، بسی اهوره

تر تعمیرنشده، از آن پس دژی دیگـر اثر کهنسالی فروریصته و پیششهری به ناِ  ...، دِژ آن در
« ساختهدست»را  dastākrta/dastakrtaۀ شدبازسازیۀ . واژ(p. 142 Kent ,1953 ←)« ساختم

(Weißbach 1937, p. 85: “mit der Hand gemacht” ؛Kent 1953, p. 142, 190: “handiwork” ؛Schmitt 

2009, p. 126: “von Hand Geschaffenes”) ،«کـاِر دسـتان »(Herzfeld 1938, p. 136: “hände-

werk”) ،«هــای کشــاورزیها، بناهــا، تأسیســات، زمینســکونتگاه »(Hinz 1973, p. 133: 

Siedlungen, Bauten, Anlagen, landwirtschaftliche Güter)  ــا»و  :Lecoq 1997, p. 233)« بن

“construction”) اند.معنا کرده 
شـاههور  ۀ( )تحریر پارتی کتیبـdstkrt/dstkrtyها )دستگرد، در کتیبه ۀژصورت پارتی وا

 / dastegird (dsṯygyrdای مـانوی هـنرسـه در پـایکولی( و متن ۀزرتشـت و کتیبـ ۀدر کعب

dstygyrdهـر دسـتگردی ... کـه »چنین آمده:  انگدروشنانپارتی  ۀدشود. در سرو( دیده می
 .Boyce 1954, p)« ها فروخواهد ریصتهمگی گشوده خواهد شد و بر روی آن استهبرپا شد

                                                      
p. et al Gelb ,1959 , ←بـابلی  ۀو برای واژ p. 735, Koch&  Hinz ,1987 1173 ←برای اص الح عیالمی  .1

173ff. 
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اسالمی  ۀردر زهدیات و ادبیات اندرزی دو دسکرهشباهت به کاربرد . این مورد اخیر بی(161
 .قبل( ←)نیست 

ها (، در کتیبـه'dstklt / dstkrty / dstkrt) dastgirdدسـتگرد،  ۀصـورت فارسـی میانـ
مقصـودآباد( و  ۀکتیبـ ، کتیبۀ بندیان ونرسه در پایکولی ۀزرتشت، کتیب ۀشاههور در کعب ۀ)کتیب

زنـد ، های ایـرانشهرستان، اردشیر بابکان ۀکارنام، زند یسنا، زند وندیدادمتون فارسی میانه )
 .استه( ضبط شدزبور پهلویو  مادیان هزار دادستان، ارداویرازنامه، بهمن یسن

های در کتیبـه دسـتگردۀ ژتـرین مـوارد کـاربرد وامهم های پـارتی و فارسـی میانـه.کتیبه
( dstkrt) دستگرد ۀژزرتشت است. در این کتیبه، وا ۀشاههور در کعب ۀساسانی مربو  به کتیب

طور مسـتقل و یـک بـار هـم بـه (۳۰و  ۵۹، ۷۱، ۷۱در تحریر پارتی، چهار بار )سـ رهای 
ـب )سـ ر  ۀدصورت جزء سازنبه  ۀدر کتیبـ دسـتگرد 1.اسـتهرفت کاربـه( ۲۵یک عنوان مرک 

بـر انسـان  دسـتگردی کـه و هم بر غیر انسان. هنگـام استهشاههور هم بر انسان اطالق شد
میان شاه و ایـزدان اشـاره دارد. شـاههور در ایـن کتیبـه، پـس از شـرح  ۀاطالق شده، به راب 

های ریـــانوس قیصـــر و ذکـــر ســـرزمینســـومین لشکرکشـــی و بـــه اســـارت درآوردن وال
مردمانی که مـا از : »(۳۱ـ۳۵؛ یونانی: س ر ۷۱ـ۷۲)تحریر پارتی: س ر گوید درآمده، میتصرببه

شهر، به پـارس، پـارت، خوزسـتان و آسورسـتان و سرزمین رومیان، از انیران آوردیم در ایران
ها، جایی کـه مـا و پـدران مـا و نیاکـان مـا و پیشـینیان مـا دسـتگرد )یونـانی: دیگر سرزمین

κτισματαداشتیم، آنجا نشاندیم ) »(Back 1978, pp. 324-326)  ؛ یونانی: ۷۱ ر )تحریر پارتی: سو
( کردنـد و δαστικερταςگونه دستگرد )یونـانی: که ایزدان ما را آنبه خاطر آن» (۳۱ـ۳۱س ر 

های بسیار را خواسـتیم و در تصـرب آوردیـم، بـدان سـبب، ما به یاری ایزدان چنان سرزمین
ه به ذکـر . شاههور در ادام(Back 1978, pp. 328-330)« ها نشاندیمبسیار آتش بهرا  در سرزمین

پردازد که برای روان خود و اعضای خاندانش برپا کـرده و نـذوراتی کـه بـه هایی میآتشکده
. در میان اشـصاص معاصـر بـا استهروان خویش یا اعضای خاندان سل نتی اختصاص داد

؛ یونـانی: ۵۲)تحریر پارتی: سـ ر که نذوراتی برای ایشان اختصاص یافته بود، یکی نیز  ،شاههور
 δαστικιρτ( دستگردشاههور )تحریر یونانی: Dēnakدینِک )» (۳۰؛ فارسی میانه: س ر ۱۰س ر 

Σαπωρبود « میشان ۀ(، ملک(Back 1978, p. 355) در بصش پایانی کتیبه، شاههور بر این نکته .

                                                      
اسـت. در در این بصش از میان رفته دستگرد ۀپارتی آسیب دیده و واژ ۷۱و  ۷۱تحریر فارسی میانه برابر با س رهای  .1

در این بصش  دستگرد ۀ( تفاوت دارد و واژ۳۰و  ۵۹بصش پایانی کتیبه، تحریر فارسی میانه با تحریر پارتی )س رهای 
 است.از تحریر فارسی میانه نیامده
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کید می )تحریر پـارتی: سـ ر  استهها را به یاری ایزدان به تصرب درآوردکند که این سرزمینتأ
کوشـیم و دسـتگرِد اکنون چون ما به کار و خدمت ایـزدان می: »(۱۰ـ۱۱نانی: س ر ؛ یو۳۰ـ۵۹

ها را جسـتیم و در ایـن سـرزمین ۀ( ایزدان هستیم، و بـه یـاری ایـزدان همـκτισμα)یونانی: 
... کسی که پس از ما باشد و نیکبصت باشـد، او بـه کـار و خـدمت ایـزدان  ،تصرب آوردیم

-Back 1978, pp. 368)« ( کنندδαστικιρτηνشند و او را دستگرد )بکوشد، که ایزدان یاور او با

371). 
و ساختن خانه و شهر در آن؛  (در یک سرزمین)نشاندن مرد  » κτιζειν)از  κτισμα ۀواژ

که در تحریر یونـانی در دو جـا «( ؛ تولید کردن، ساختن، آفریدن(شهر)بنیان نهادن، ساختن 
نی، بنیاد»معنای به برگردان دستگرد قرار گرفته،  ل  دسـتگرد  ۀاست. ترجم« ؛ مصلوق، آفریدهک 

رفتـه، برگردانـی اسـت  کاربـهدر جایی که برای غیـر انسـان ( κτισματαجمع: ) κτισμαبه 
دبیـری کـه تحریـر  .نداردی تناسبم اشاره به راب ۀ شاه و ایزدان، مناسب؛ اما برای انسان و در

میان شاه و ایـزدان دللـت دارد، یـک جـا  ۀد به راب یونانی را نگاشته، از سه مورد که دستگر
و  ۳۱طور مکانیکی معادل دستگرد آورده، اما در دو جای دیگر )بنـد را به κτισμα( ۱۱)بند 

برای راب ۀ میـان « بنیاد و کلنی». معنای استه( به آوانویسی آن به خط یونانی بسنده کرد۱۰
؛ دهددست نمیهم معنای من قی به« آفریده و مصلوق»است و  نامناسب کلبهشاه و ایزدان 

اش بـا آفریـده شـدن از اند و تصریح شاههور به کامیـابیآدمیان همگان آفریدگان ایزدان زیرا
معناسـت. سوی ایزدان و نیز دعای او به یاور بـودن ایـزدان و آفریـده کـردن جانشـینانش بی

فرهنـگ کهـن  ۀدر مسیحیت بدان باور دارند، در زمین گونه که مثالا مفهو  زایش دوباره هم آن
 ایرانی موضوعیت ندارد.

 ۀمیـان شـاه و ایـزدان اشـاره دارد، بـا مقایسـ ۀتعیین معنای دستگرد، هنگامی که به راب 
کـه  که هر مرد  استهشود. در متن اخیر آمدممکن می اندرز پوریوتکیشانموردی مشابه در 

ا  ... چه کسـی هسـتم و متعلـق بـه کـه»چیز را باید بداند که  سالگی رسد این چندپانزده به
 «:، متعلق به ایزدان هستم یا دیوان، متعلق به نیکانم یا بدترانمتعلق به هرمزد  یا اهریمن

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 hēm  بــا  1انــدرز پوریوتکیشــاندرyazdān dastgird hēm ۀدر کتیبــ 
 2شاههور قابل مقایسه است.

ق دستگردها بـه او و پـدران، نیاکـان و پیشـینیان او، نشـان  کید شاههور به تعل  در اینجا تأ
شـاه و نیاکـان او محسـوب  ۀو مـال خاصـ انددهد که این دستگردها دستگرِد شاهی بودهمی
رفته باشد، منظور اسکان رومیان  کاربهدستگرد به معنای واقعی آن  ۀژاند و چنانچه واشدهمی

در شـهرهایی  که رومیان اسیراند. ازآنجاآمدهشمار میاو به ۀدر جاهایی است که ملک خاص
هـا بـود، ایـن شـهرها را بایـد آنشاههور اسکان داده شدند که شاههور خود بانی مانند گندی
شـهرهایی کـه در  ۀمورد هماین موضوب احتمالا در 3شمار آورد.شاه ساسانی به ۀملک خاص
، اسـتهرفت کاربـهها، نـا  شـاهان ساسـانی )و پـیش از آن، اشـکانی( نا  آن ۀداجزای سازن

ن بـا نامگـذاری توان این شهرها را صـرفاا شـهرهای کهـاحتمالا نمی ،مصداق دارد. بنابراین
اند، بیشـتر هـای کهـن شـدههـای جدیـد جـایگزین نا  اجدید دانست. حتی در جایی که ن

های نو مربو  به شهرهای جدیدی باشد کـه پیرامـون شـهرهای کهـن در رود نا احتمال می
ها اند. منابع ارمنی هم موارد مشابهی از دستگردهایی که بانی آنشدههای شاهی بنا میزمین

 4.بعد( ←)دهند دست میشدند، بهها نامیده میشاهان ارمنستان بودند و شهرها به نا  آن

                                                      
 . p. 226 Skjærvø ,2009 ←به مفهو  مالکیت  xwēšبرای کاربرد ضمیر انعکاسِی  .1
 .Skjærvø 1999, p. 40, noاسـت )های فارسی باسـتان یـادآور شـدهساخت و مفهو  مشابهی را شروو در کتیبه .2

56.) 
را در  دسـتگرد. لوکونین پیش از آن، p. 724  Lukonin ,1983 ←است؛ ی گرفتهمشابه ۀلوکونین پیش از این نتیج .٩

شاههور به تصرب سـهاه  ۀهای ایران و رو  در دورهایی که در جنگزعم او، سرزمیناست. بهبرده کاربهتری معنای عا 
ها( بنـا گردیدنـد ، به دستگرد شاهنشاه تبدیل شـدند و شـهرهای شـاهی در ایـن دسـتگردها )سـرزمینندایران درآمد

زعـم وی، در خـالل درمـورد بصشـی از ارمنسـتان کـه بـه (. لوکونین همـین تعبیـر را۷۰۵ـ۹۱، ص ۷۳۲۰)لوکونین 
شـاههور اسـتقالل  ۀواخـر دورمورد کرمان که به باور او در ادر میالدی به تصرب ایران درآمد، و ۵۲۳-۵۵۵های سال

هایی بودنـد کـه ینلوکونین، دستگردها سرزم ۀ(. به عقید۷۰۰، ۱۹، ص ۷۳۲۰است )برده کاربهخود را از دست داد، 
. واضح است که اشتدها فرمانروایی ساسانی بر آن و شصصی از دودمان کردرا اداره می هاآندستگاه مرکزی ساسانی 

، ۹۱، ص ۷۳۲۰دانسته، درسـت نیسـت )لوکـونین  اقطاع ۀتقریب برابر با کلمرا به رددستگتوضیح مترجم فارسی که 
عـادت شـاهی ساسـانیان بـه وانمـود کـردن بـه سـاخت »د با دستگرپانوشت(. روبین بر این باور است که اص الح 

ارتبـا  دارد « آن آن هم با ساخت چند بنا و تغییر نـا  ،شاه با تغییر ظاهری شهرهای موجود شهرهای جدید در قلمروِ 
(Rubin 2002, p. 286.) 
Hübschmann  ←( که ِارواند، شـاه ارمنسـتان، آن را بنـا کـرد )Ervandakertبرای مثال، دستگرِد ِاروانداِکرت ) .4

1904, p. 426; Geiger 1935, p. 126ک خاندان شاهان اشکانی ارمنسـتان کـه در بـود تـا آن (. ِاروانداکرت در تمل 
کان ) ۀسد ر  س  م  انی ارمنسـتان پیونـد ( که با خانـدان اشـکKamsarakanچهار  میالدی تیرداد کبیر آن را به خاندان ک 

چهار  مـیالدی آن  ۀآرشاکاوان که آرشاک در سد (، وHübschmann 1904, p. 375والرشاوان )داشت، بصشید. نیز 
 (.Hübschmann 1904, p. 406را بنا کرد )
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و فارسـی  (۳)س ر ( در هر دو تحریر پارتی dstkrty) دستگردنرسه در پایکولی،  ۀدر کتیب
هنـا   کاربهدر جایی  (۵)س ر میانه  هنا  به بزرگان اسـت. و  رفته که مضمون آن، ظاهراا پیغا  و 
. آسیبی کـه بـه استهان را به پذیرفتن پادشاهی بهرا  اندرز داده و مصالفان را تهدید کردبزرگ

های کند. تلفیقی از بصشرو میکتیبه وارد آمده، دریافت مفهو  دقیق متن را با دشواری روبه
وو، چنـین اسـت:  )؟( خـود و ۀ و از خـانواد»پارتی و فارسـی میانـه، م ـابق بازسـازی ِشـر 

شـاه را گاه ... سکان. دستگرد کنم و هنگامی که دستگرد خویش استوار کرد ، آنان ..گرمیگ
در اینجـا  دسـتگرد. متأسـفانه تعیـین مفهـو  (Humbach & Skjærvø 1983, part 3.1)« نابود کنم

 1ممکن نیست.
ه بنـای مکشـوفه را های بندیاِن درگز از این جهت کـهای ایرانی میانه، کتیبهدر میان کتیبه

ــد ( معرفــی میdstklty) گرددســت . در (Gignoux 1998, p. 253)کننــد، اهمیــت بســیار دارن
دار، تعـدادی اتـاق و یـک آتشـدان ساسانی، با تالری ستون ۀرهای بندیان بنایی از دوکاوش

هـای زیبـایی وجـود بریدار، گچ. بر دیوار تالر سـتون(Rahbar 1998, 2004) استهکشف شد
هایی از رز ، بز ، شکار و مراسم آیینی. بر سر ماهیت بنای درگـز اخـتالب نظـر دارد با نقش
 .(Gignoux 2008؛ ۰۹۷۳ـ۱۹۷۳رهبر  ←)وجود دارد 

فارسی میانه وجـود دارد کـه  ۀای از کوه رحمت، دو کتیبدر روستای مقصودآباد بر صصره
 . ماهیت و کیفیِت (de Menasce 1956)ها، تعلق دستگردی است به شصصی وضوب یکی از آنم

دیگر، تعلـق چـاهی اسـت بـه همـان  ۀکه موضوب کتیباین دستگرد آشکار نیست، اما ازآنجا
 .  (مادیان هزار دادستانموارد  ،بعد ←) استهزراعی داشت دستگرد کاربرد شص ، احتمالا این

های فارسی میانه بررسـی را در متن دستگرد ۀژپیش از این وا دابار میانه.های فارسی متن
او، اگرچـه  ۀ. با گذشت بیش از هشت دهـه از زمـان انتشـار مقالـ(Dhabhar 1930) استهکرد

زرتشت،  ۀشاههور در کعب ۀواژه در فارسی میانه افزوده شده )کتیباین موارد بیشتری به کاربرد 
های فارسـی در متن دستگرد(، اما موارد کاربرد زبور پهلویبندیان و  ۀمقصودآباد، کتیب ۀکتیب
گاهی دارد، همان ۀمیان از  2.اسـتههایی است کـه او گـرد آوردزرتشتی، تا آنجا که نگارنده آ

هـای بـرای انسـان در زبان« دسـتگرد»او در زمانی نوشته شد که موارد کاربرد  ۀآنجا که مقال

                                                      
یا « من ]فالن سرزمین را[ دارایی )ملکی( ]خود[ خواهم کرد»که داند: اینبرای این بند ممکن می راشروو دو تفسیر  .1
 ,Humbach & Skjærvø 1983, part 3.2« )کسان را[ دارایی )= تابع، واسال( ]خود[ خواهم کرد / من ]بهمان کس»

p. 32 می« اردوگاه»را  دستگرد(. هرتسفلد معنای اصلی( داندHerzfeld 1924, p. 164: “castrum, camp”.) 
شـمار در این فهرست بـه خود آورده، ۀن شواهد گردآورددر میا داباررا که  دادستان دینیتوان مورد نمیدیگر اگرچه  .2

 .(۵ یادداشت، ۷۱۹ص  ←) آورد



96 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 دسکرهو  دستگرد لغویهای پژوهش
 
 

، تنها مرتبط با کـاربرد آن بعد( ←) ارائه کرده دستگردکه او برای فی ایرانی ناشناخته بود، تعری
. (.cf. Geiger 1935, p. 123ff)زرتشتی است و همان هم دقیق نیسـت  ۀهای فارسی میاندر متن

فارسـی  هایاهدهای معنایی باشـد، بـازنگری شـبافت ۀتعریفی دقیق که قابل ان باق بر هم
 کند.میانه را ضروری می

( dstkrt'/dastgird، دسـتگرد )۷۰، بنـد ۲ وندیـداد زند، و نیز در ۱، بند ۷۰ یسنا زنددر 
 .Dhabhar 1949, p. 71, 194; Anklesaria 1949, p) اسـته( قـرار گرفتAv. vis) wis ۀژشـرح وا

و این معنایی است که اغلـب  (Dhabhar 1930, p. 38) استهمعنا کرد« دیه»را  wis دابار. (101
تر بایـد آن را خانـه و امـا در تعریفـی دقیـق 1انـد،برای این واژه در فارسی میانه در نظر گرفته

 2کند.گسترده با خد  و حشم خود در آن زندگی می ۀدعمارتی دانست که یک خانوا
و در ایـن تواند موضوب بصشش )هبه( واقع شـود ، دستگرد میمادیان هزار دادستانبنا بر 

ق دارد، منتقل می ۀصورت، دستگرد و نیز هم کننـده بگویـد کـه شود. اگر هبهآنچه به آن تعل 
( کـه در anšahrīgای )ستور و بـرده« این دستگرد و هرچه در این دستگرد هست به تو داد »

گرد این دسـت». و اگر بگوید که (Modi 1901, p. 18: 9-10)شود کند، نیز منتقل میآنجا کار می
سـندی کـه متعلـق بـه آن دسـتگرد اسـت و مـالی « همراه با هرچه در آن است متعلق به تـو

(xwāstag که در جای دیگر به واس )توان داشت و کاریزی که از آنجـا عبـور داده سند می ۀ
 ,Modi 1901)کند(، منتقل خواهد شد رسانی میکند )= آبو در جای دیگر کار می استهشد

p. 18: 10-13; cf. Anklesaria 1912, p. 34: 3-5) این دستگرد را بـا هرچـه در آن ». و اگر بگوید که
ایـن دسـتگرد بـه او، و آن دسـتگرد بـه او « هست به تو، و آن دستگرد را به تو )دیگری( داد 

و مال آن دسـتگرد را بـه  استهشود. سندی که برای این دستگرد تنظیم شد)دیگری( داده می
کنـد، و در آنجا کار می استهنگاه داشت و کاریزی که از آن عبور داده شد توانآن می ۀواس 

. اگر دستگرد و بـرده (Modi 1901, p. 18: 13-17)شود نیمی به او و نیمی به او )دیگری( داده می
شده را و ایـن را نیـز بـا آن را گرو کند و دادِن )= بازپرداخت( مال )= پول( در زمان مشص 

شدن آن زمان، اگر آن مال )= پول( را نهردازد، آن دسـتگرد و سهریپس از »که مرد پیمان کند 
ر بـرده بمیـرد، بنـاو پی« جای آن مال، متعلق به توبرده، به بر نظـر سـیاوش، ش از زمـان مقـر 

                                                      
1. ← 1971, p. 91 MacKenzie 1974؛ اما مقایسه شود با, p. 214 Nyberg  اربابی  ۀخان»، تعریف «دیه»که سوای

 است.را هم داده« با روستای مجاور
vīکه  Bartholomae 1904, col. 1455-1457مقایسه شود با  .2 ̆s  اربـابی، عمـارت  ۀاربابی، قلعـ ۀخان»را در اوستا

ه یـک عمـارت های متعلـق بـای از خانهمجموعه»( و البته Herrenhaus, Herrenburg, adeliger Hof« )اعیانی
 کند. معنا می« اربابی، دیه، روستا، اجتماب کوچک روستایی
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ت )گروگان  :Modi 1901, p. 38)( یا به گـرو بگیـرد xwēšīhدار مصتار است که مال را به ملکی 

. اگر دستگرد را گرو کند، افزایش سرو و چنار نه، بلکه آنچـه فروشکسـته، متعلـق بـه (13-17
حکم دستگردی که به یکهارچگی ]داده شـده[ باشـد هماننـد درخـِت  زیرادار است، گروگان

ثمر است  تواند موضوب ارث واقع شود و بـرای آن . دستگرد می(Modi 1901, p. 38: 17-39: 2)م 
 .(Modi 1901, p. 51: 6-16; 105: 5-10)ن گردد ( تعییstūrسرپرست )

 زنـد بهمـن یسـنشـود. در دیـده می ارداویرازنامـهو  زند بهمن یسـنکاربردی مشابه در 
زرتشت به انیران  ۀردهم از هزا ۀدکه در س استهدستگرد در ردیف اموالی از بهدینان ذکر شد

 ۀتگرد و کــاریز و رود و چشــمدژ و ثــروت و آبــادی و ِده و دوده و خواســته و دســ»رســد: می
، ارداویـراز ارداویرازنامه. در (Cereti 1995, p. 102-103, 139, 157)« بهدینان ایران به انیران رسد

ده و »بینـد کـه هـای زریـن میدر بهشت، روان کدخـدایان و دهقانـانی را نشسـته بـر تصت
. در (۹۹، ۹۱، ۲۱، ص ۷۳۱۵و )ژینیـ« اندهددودمان و میهن و دستگرد و جای ویران را آبادان کر

 اند.هر دو مورد اخیر، دستگردها وجه زراعی داشته
 کاربـه های ایرانشهرستان واردشیر بابکان  ۀکارنامدر مقابل موارد پیشین، مواردی که در 

 رفته، بر عمارتی سل نتی یا اعیانی دللت دارند.
که اردشیر پس از پیـروزی بـر اردوان و بازگشـت بـه  استهآمد اردشیر بابکان ۀکارنامدر 
 Sanjana)« بس ِده، دستگرد در آنجا آباد کرد و بس آتـِش بهـرا  آنجـا فرمـود بنشـانند»پارس 

1896, p. 25; cf. Antia 1900, p. 23)خـدای بوخـت کر . در جای دیگری اردشیر به سـهاه هفتان
را گرفت و به گذاران، دستگرِد گولر، آنجا کـه  سواران اردشیر ۀبرخورد، و مال و خواسته و بن

نه داشت، آورد   ِدههمراه با  دستگرد. اگرچه (Sanjana 1896, p. 27; cf. Antia 1900, p. 25-26)کر  ب 
توانسته ق عه زمینی کشاورزی بـا رفته، اما واضح است که دستگرد اردشیر بابکان نمی کاربه

کـه  اسـتهآمد های ایرانشهرستانن( باشد. در الک و زارعبناهای مرتبط با آن )سکونتگاه ما
در و  ۷۱۰ارش شاهی ارتفاب داشت و  ۵۲فرسنگ )!( درازا و  ۷۱۰دیواری که »خسرو قبادان 

. آمدن دسـتگرد (Jamasp-Asana 1897-1913, p. 20)« کوشک و دستگرد در آن بود، فرمود بسازند
بسیار مشـص  از ایـن نـوب  ۀکند. نمونآشکار میهمراه کوشک کاربرد این نوب دستگرد را به

 ←) بود که خسرو پرویز چندین سال در آنجـا اقامـت داشـت« دستگرِد خسرو»دستگردها، 
Nöldeke 1879a, p. 295, no. 1). 

کننـد. های جالبی از نوب اخیر دسـتگردها را معرفـی میشناسی نمونههای باستانبررسی
و پذیرایی آن، و  های دینی، آیینی، مسکونیبا بصش (Azarnoush 1993)آباد اربابی حاجی ۀخان
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. از (vide Rahbar 1998, 2004)هایی از این نوب دستگردهای ساسانی هسـتند بنای بندیان نمونه
نی های ساسـادکار درونـی دسـتگراطالعات مفیدی از سازوهای پهلوی نوشتهطریق پوست

 .( Weber 2008← )برای مثالقابل حصول است 
قصبه، شهر کوچک، روستا، »زرتشتی به معانی  ۀهای فارسی میانرا در متن دستگرد دابار

 ,Dhabhar 1930, p. 38-40: “borough, town, village, colony) استهدانست« کولونی، و سکونتگاه

settlement”) ،هـای پیوسـته بـه آناملک مزروعـی و بن»را  دستگرد. اما گایگر با انتقاد از او »
متکی بر شـواهد  دستگرد. تعریف گایگر از (”Geiger 1935, p. 125: “Landgut) استهنا کردمع

کنـد، امـا هم ت بیـق می ارداویرازنامهو  زند بهمن یسناست و بر موارد  مادیان هزار دادستان
 توان آن را به دیگر متون تعمیم داد.نمی

 ۀفارسی میانـ ۀ، مربو  به ترجم«ساختهدست»معنای به dastgird ۀژتنها مورد کاربرد وا
کرِد مردمــان، ســیمین و زریــن، دســت بــِت »اســت: آمده ۷۲. ۷۳۵ زبــوردر اســت.  زبــور

(dstkltyمردمان است )»1 (1933, p. 113, 126 Barr&  Andreas) ایترجمه کرددست. در اینجا 
 (.ἔργα χειρῶν: سبعینیه ۀترجمسریانی است )مقایسه شود با  ʿbd ʾ̈ydyʾ از تقلیدی

در فارسـی  دسـتگرددهد که تفاوت مهمی میان مفهـو  فارسی میانه نشان می هایاهدش
ۀ هـای فارسـی میانـمتـأخر )متن ۀزرتشت( و فارسی میان ۀشاههور در کعب ۀمتقد  )کتیب ۀمیان

رتشـتی دارای مفـاهیم ز ۀهای فارسـی میانـدر متن دستگردکه زرتشتی( وجود دارد. درحالی
و « مـال خاصـه»زرتشت، معنـای عمـومی  ۀکعب ۀ، در کتیببعد( ←) ای استیافتهتصصی 

ق»  دستگرداین معنا که آنچه از سوی شاههور ، چه برای انسان و چه غیر انسان دارد. به «متعل 
تواند هر نوب دارایی ارضی بـا هـر میکند، هنگامی که بر غیر انسان دللت میخوانده شده، 

شـاههور، منظـور شـهرهای  ۀدر کاربرد کتیب و باغ، دیه، و شهر.؛ مثالا عمارت کارکردی باشد
 شاهی است.
های معنـایی بـر گونـه ۀززرتشـتی بـا تصصـی  حـو ۀهای فارسی میانـدر متن دستگرد
هایی که کـاربرد کشـاورزی داشـتند و . آن۷: استهاطالق شد« عمارت و زمین»متفاوتی از 

هایی که محل سکونت دائم یا موقت شاهان، بزرگان و اعیان آن .۵ها بود؛ زمین وجه بارز آن
ها بود. بهترین موارد کاربرد آن ۀکشاورزی نداشتند و عمارت، ویژگی برجست ۀدبودند و استفا
یافـت. در ایـن مـورد، بصـش اصـلی، زمـین  مادیـان هـزار دادسـتانتـوان در نصست را می

حشم او هم به آن پیوسته بود. وت مالک و خد کشاورزی یا باغ بود، ولی بناهایی برای سکون
                                                      

1. uzdēs ī ramān, asēmēn ud zarrēn. dast-kird ī mardōmān. 
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هـای پیرامـون، جـزو در مورد دو ، ساختمان و عمـارت بصـش اصـلی بـود و بـاغ یـا زمین
قات آن بود.  متعل 

ــتگرد ــی )از زبان دس ــان ارمن ــی وارد زب ــن ایران ــای که ــود dastakertه ــی تلم ( و آرام
(dsqrtʾ/dysqrtʾشد )در ارمنی کالسیک استه .dastakert، ۀهمچون پارتی و فارسـی میانـ 

و هم بر غیر انسان  1زرتشت(، با مفاهیمی مشابه، هم بر انسان ۀشاههور بر کعب ۀمتقد  )کتیب
در معنای غیر انسان، سیر تحول معنایی مشـابه تحـول از ایرانـی  dastakertشود. اطالق می

. در میـان اسـتهاشتزرتشـتی( د ۀشاههور( به متأخر )متـون فارسـی میانـ ۀمتقد  )کتیب ۀمیان
 avanای همچـون تر هستند با اجزای سـازندهدستگردهای ارمنستان، نا  شماری که شناخته

و ایـن نشـان  (۵ دداشـت، یا۷۱۷ص  ←) اسـتترکیـب شده)شهر کوچـک، روسـتای بـزر ( 
اند. هدهد که این دستگردها، حتی در زمان تأسیس، وضعیتی همچون شهر یا روستا داشتمی

های ارمنـی مراتب سـکونتگاهیافته، موقعیت دستگرد در سلسلهنای اخ  و تحدیداما در مع
 Hübschmann 1897, p. 135; vide Hübschmann)چنین است: شهر، روستای بـزر ، ِده، دسـتگرد 

1904, p. 375). 
 تلمـود بـابلیدر  2.اسـتهرفت کاربـه« دارایی ارضـی»معنای به ʾ/dysqrtʾdsqrtدر آرامی 

dsqrtʾ d-ryš glwtʾ  بر دارایی ارضی رأس الجالوت اشـاره دارد(Sokoloff 2002, p. 344-345)  و
bdyʿ-d ʾdsqrt 1935 ←)کنند شود که بردگان در آن کار میبه دستگردی اطالق می, p.  Geiger

124; Macuch 2010, p. 102)گشنســ  اســت کــه مهران. در اعمــال شــهدای نصــرانی آمده
رگیس بعدی(، که از خاندان نجبای بزر  بود، برای در امـان مانـدن از طـاعونی کـه در  )گیو 

 Hoffmann)ماحوزه شیوب داشت، از ماحوزه گریصت و بـه یکـی از دسـتگردهای خـود رفـت 

1880, p. 94-95).  یانی و متمایز از دیه است.به مفهو  اقامتگاه اع دستگرددر اینجا 

 ساخت و معنای اصلی دستگرد
: نصسـت؛ اسـتهپیشـنهاد شد دسـتگردۀ ژکنون چندین توضـیح بـرای وااز لحاظ ساخت تا

پوروشـای بـایی اخیـر را تت ۀژاند و ایـن وادانسـته dastakrtaاغلب صورت باسـتانِی آن را 
(instrumental tatpurushaمحسوب کرده )بـا »توضیح، معنای اصـلی واژه  اند. بنا بر این

                                                      
 .p. 348 Perikhanian ,1997-351 ←با چنین مفهومی در ارمنی  dastakert ۀبرای کاربرد واژ .1
2. Sokoloff 2002, p. 344: “landed estate”; cf. Jastrow 1903, p. 303. 
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تصور کرده  dastākrtaرا  دستگرددو ؛ هرتسفلد صورت باستانِی  1است.« شدهاختهدست س
( پنداشـته و واژه را در مجمـوب dasta → dastāاخیر را در حالت مثنی ) ۀژو جزء نصست وا

انـد هـم از او پیـروی کرده ی  و نـوبر  . هینـتس استه( معنا کردhände-werk« )کاِر دستان»
(Herzfeld 1938, p. 136; Hinz 1973: p. 133; Nyberg 1974, p. 59) سو ؛ پریصانیان توضیح سنتِی .
را کـه نگـارِش « دسـت»دانـد و ارتبـا  دسـتگرد بـا را مشـکوک می« شدهبا دست ساخته»

پنـدارد. او نیـز ه میشناسی عامیانـکند، ناشی از ریشهآن را تأیید می YDEkrtهزوارشِی نیمه
 danh√کند، اما جزء نصست این ترکیب را از بازسازی می dasta-kṛtaصورت اصلی واژه را 

)= اعـال   √kar)= کردن( یا  kar√)= توانا بودن، شایسته بودن، محق بودن( و جزء دو  را از 
 شــده یــاصــالحیتصاحب / محــق / کــس یــا چیــِز( مجــاز»)پنــدارد و واژه را کــردن( می

سـکی جـزء و. چهـار ؛ اسکالمو(Perikhanian 1997, p. 348-351)کنـد معنـا می« گردیدهاعال 
)نشاندن، قرار دادن؛ نگـاه داشـتن،  dhā√ایرانی اژه را صفت مفعولی از ریشۀ هندونصست و

دانـد و جـزء دو  را همـان جـزء می« مسـتحکم»و « شـدهحفاظـت»به مفهو  حف  کردن( 
، در «ۀسـازند»معنـای گرانه و بـه( با مفهو  کنشـkar√)از  -kṛt-ا فرِ  داند که بای میسازنده

 fortificatioمعنا با رود. او در نهایت، کل ترکیب را هممی کاربهترکیبات اسمی سنسکریت 
. پنجم؛ بـه نظـر (Skalmowski 1993, p. 159)پندارد می« تأسیسات دفاعی»در لتین و به مفهوِ  

 ۀژدارند و همچنین وا« دارایی ملکی»های ایرانی واژه که معنای دسته از فر ویلیامز آن  سیمز
λιστηγιρδο/λιστιγιρδο ــِب نحــوِی  ۀدر زبــان بلصــی، بــه کلمــ در  *taṛk-dastay(ā)-مرک 

شـده در دسـتان چیز یا کس( نهاده»)شناختی آن، گردند که معنای ریشهایرانی باستان بازمی
ــی( ــ« )کس ــت. ب ــر وی، ازاس ــلی، مع ه نظ ــای اص ــن معن ــاینیای ــک» ه ( و estate« )ِمل

شـود، نتیجـه های پـارتی دیـده میزعم او در کتیبـهکـه بـه« الحمایه و فرزندخوانـدهتحت»
 ۀکلمـ ۀد( را نماینـhandiwork« )ساختهدست»معنای به دستگرد. سیمز ویلیامز، استهشد

apud2000, p. 201  Williams-Sims )دانـد می *taṛk-dasta-مرکب دیگری در ایران باستان، یعنی 

2008, p. 154 Ciancaglini).2 

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

p. 105;  

 (.۷۱۱، ص ۷۳۵۱است )تفضلی مقایسه کرده دستگرد( را با ۵۳)مینوی خرد، پرسش  dast-kārīhتفضلی 
 Rubin 2002, p. 286, no. 35; Ciancagliniاند )ین و چانکالینی در درستی ایـن توضـیح تردیـد روا داشـتهروب .2

2008, p. 153-154.) 
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کـه کـاربرد ایـن واژه چنان« شـدهبا دست سـاخته»به مفهو   دستگردۀ ژتوضیح سنتی وا
ل ای ندارد. تحـوتقلیدی است، سابقهای ترجمهنشان داد، جز یک مورد که ساختی جدید و 

هـای ایرانـی میانـه ها و متنبه مفاهیمی که در کتیبه« شدهبا دست ساخته»معنایی از مفهو  
بـودن ایـن تحـول به فر  ممکنو  (contra Ciancaglini 2008, p. 154)رفته ممکن نیست  کاربه

ها به این نـا  متمـایز ها و سکونتگاهمعنایی، معلو  نیست چرا تنها تعداد محدودی از آبادانی
نی و ایرانی میانه ی توضیح کاربرد دستگرد برای انسان در ارمپریصانیان که برا ۀاند. نظریشده

 ۀدارد و در توضـیح کیفیـت راب ـدستگرد را از نظر دور مـی ۀژوادیگر کاربردهای  بیان شده،
گشـاید، ی را نمییست. توضیح اسکالمووسکی نیز گرهـکننده نانسان و خدا/ایزدان هم قانع

 1د. گذشـته از ِاشـکال در سـاخت پیشـنهادی او،افزایـهای مسـأله میبلکه خود به دشواری
 دهد )تأسیسات دفاعی( با شواهد ایرانی میانه سازگار نیست.به دست می یوکه  معنایی

، بلکـه «سـاختهدست»دهـد کـه معنـای واژه، نـه نشـان می دسـتگردسیر تحول معنایی 
 کاربـهانسـان، غیـر  ایو همین مفهو ، هـم بـرای انسـان و هـم بـر استهبود« ق، مالمتعل  »

 dasta-kṛtaدستگرد، یعنی  ۀژدهد که صورت باستانی وا. این موضوب نشان میاستهرفتمی
( بایـد دانسـت. locative tatpurushaپوروشـای دری )پوروشای بایی، بلکـه تترا، نه تت

 / δαστικερτας(، آوانگـار یونـانی )dsṯygyrd / dstygyrdهـای مـانوی )همچنـین فر 

δαστικιρτ / δαστικιρτην فر  یزن( و( های بلصی λιστηγιρδο/λιστιγιρδο )،  فر  ثانوِی
dastaē-kṛta همسان با ترکیباتی همچـون )نصست  ۀدبا حال دری در جزء سازنraθaēštar- 

در » های ثـانوی احتمـالی آنو فر  taṛk-dastaمعنای اصلی  2کند.را محتمل می (در اوستا
ق، مال» آن ، و معنای مجازی«دست گرفته ـِب استهبود« متعل  در  ”haste √kṛi“. فعـِل مرک 

* dasteصورت مشابه اوسـتایی  3«صاحب شدن»و « در دست گرفتن»معنای سنسکریت به

√kar دهـد و فعـِل مرکـِب را نشان می“pad dast kardan”  بـه دسـت »در فارسـی میانـه و
 .  دهداین کاربرد را نشان می ۀدر فارسی دری، ادام« کردن

                                                      
 p. 290 Schmitt ,1994- 291 ←برای نقد ساخت واژه  .1
 Rubinو  Ciancaglini 2008هنگامی که تحریر نصست این مقاله تقریباا به پایان رسـیده بـود، نگارنـده از طریـق  .2

کـه مالحظـه م رح شده، آشنا شـد. چنان Bactrian Documentsبا نظر سیمز ویلیامز که در مجلد نصست  2002
که نگارنده فعـالا کتـاب مـذکور را مز ویلیامز اشتراک دارد. ازآنجاکم بصشی از نظر نویسنده با نظر سیدست ،شودمی

گـاهی نـدارد، آنچه چانکالینی و روبـین نقـل کرده یلیامز ـ جزهد و استدلل سیمز ودر اختیار ندارد و به شوا انـد ـ آ
 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” 
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بـه دارد و اگرچه « در دست گرفتن»معنای  pad dast kardanدر ایرانی میانه فعل مرکِب 
ی اما معنای اخیر مربـو  بـه متنـ 1،استهدیده شددر ایرانی میانه « با دست ساختن» معنای
یر رسد کاربرد آن به این معنا، تقلیـدی و تحـت تـأثسریانی است و به نظر می از شدهترجمه

کـاربردی  ۀادامـ« در دسـت گـرفتن»در مقابل، معنـای  2.استمبدأ صورت گرفتههای زبان

                                                      
( از ۷۵/۲۱پارتی بصشی )انجیـل مـرقس  ۀدر ترجم شود.های متأخر پارتی و فارسی میانه دیده میاین معنا در متن .1

ارون سریانی چنین آمده  است: دیاتس 
ādag hēm ku im *appaδan wigānān *kē pad dast kird, ud pad hrē rōzān karān kē dast nē kird 

(Boyce 1975, p. 129). 

ارون فارسـی:  pad dast kirdدر اینجا  مـن تـوانم ایـن »ساختی تقلیدی از اصل سریانی است؛ مقایسه شود با دیاتس 
(، عهد جدید Messina 1951, p. 340« )کنشت خراب کنم و بسی ]= به سه[ روز دیگر باز آبادان کنم بی دست آدمی

 ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλονیونـانی: 

ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω (NA26, p. 141 :ارون عربی بـأنی انقـض هـذا هیکـل اللـه المعمـول »(، دیاتس 
 (. Ciasca 1888, Arabic Text, p. 186« )ایا  ةباألیدی و أبنی اخر لم یصنع بالیدی بعد ثالث

 .Dhabhar 1913, pایت پهلـوی )بدین مفهو  در رو pad dast kardanِب تأیید مورد دیگری از کاربرد فعل مرک   .2

( بـا Anklesaria 1956, p. 268-269( و بنـدهش )Anklesaria, P. K. 1958, p. 173(، دادسـتان دینـی )159
سـیاوِش »کـه آیـد و اینن از کنگـدز بـه میـان میونهم روایت پهلوی، سـصهایی همراه است. در فصل چهلدشواری

ِه ) / کاووسان به دسِت  ِه ) / کردِن کنگدز را به دسِت  ( کیان،YDE/GDEفر  ( خویش و نیروی اورمـزد YDE/GDEفر 
 YDE/GDE ۀنویساز میان دو هزوارِش هم داباردر بصش اخیر این جمله، «. و امشاسهندان بر سر ]دیوان[ ترتیب داد

 کاربـه ها(بدلنسـصه ←)امـا  'dstبعدی که در آن، صـورت غیرهزوارشـِی  ۀجمل ۀ)دست( را با مقایس YDEقرائِت 
بعـدی،  ۀ(. در جملـ۳۵۱، ص ۷۳۹۰میرفصرایـی  ← ،همچنـین ؛p. 43 Dhabhar ,1930اسـت )رفتـه، برگزیـده

؛ 'dstخواهر مـن هسـتی، مـن بـرادر تـو هسـتم. چـه سـیاوش تـو را بـه دسـت )»گوید: کیصسرو به مینوی کنگ می
 xwah ī man hē ud man brād ī tō hēm, čē tō« )کـرد gwy( کـرد و مـرا بـه 'J :dstkو  MR1های نسـصه

Syāwaxš pad YDE/GDE kard hē, u-š man pad gwy kard hēmبه روایـت پهلـوی، در (. عبـارتی مشـا
ه کـرد ) / کنگدز روشن را سیاوش آزاده به دست»است: نهم دادستان دینی آمدهپرسش هشتادو  .Anklesaria, P. Kفـر 

1958, p. 173 ه کـرد»(. مورد اخیر را وست  West 1882, p. 257: formed through hisاسـت )خوانـده« به فـر 

glory ناممکن است )این قرائت خوانده که « کنگدز که در دستگرِد سیاوش آزاده است» دابار(، اماDhabhar 1930, 

p. 42-43 انتصاب .)pad dast kardan گـردد شده زمانی دشوار میدر جمالت یاد« با دست ساختن»به  و تعبیر آن
 / هایی که کیان به دسـتمان ۀدربار»دو  بندهش با عنواِن ودر بندهش مقایسه شود. در فصل سی مورد مشابهی که با

ه کردند های اسـاطیری همچـون جـم و (، در کنار شصصیتabar mānīhā ī kayān kard pad YDE/GDE« )فر 
امتگـاهی اسـاطیری اسـت. در اینجـا، مالِک؟ اق / یک بانی؟اند که هراسیاب هم نا  برده شدهسیاوش، ضحاک و افر

، از میـان دو هـزوارِش «که به افدی و شگفتی از آن گویند»دنبال عنوان فصل آمده، یعنی سبب تفسیری که بهبیشتر به
ه( برگزیـده شـده GDEقرائِت  YDE/GDE ۀنویسهم ؛ ۷۳۱، ص ۷۳۱۹؛ بهـار ۳۲۹، ص ۷۳۱۵اسـت )پـاکزاد )فر 

Anklesaria 1956, p. 268-269.) ه محسوب شـدهبنا اند کـه البتـه بر این قرائت، ضحاک و افراسیاب هم صاحب فر 
 kard padاست و )دست( را برگزیده YDEپذیرش این نیز ناممکن است. ایتو برای اجتناب از این دشواری، قرائِت 

dast دانسته دستگرد ۀدو  بندهش را گسترشی از واژودر عنوان فصل سی( استIto 1960, p. 39 ،اما در این مورد .)
همچون جم،  ،شگفتی است که قهرمانان اساطیری ۀدهد. مایدست نمینیز معنای من قی به« با دست ساخت»تعبیر 

های پهلوی هـم، رسد نویسندگان متنبنا کنند! به نظر می« با دستان خود»اقامتگاهی  ،کیصسرو، افراسیاب و ضحاک
انـد؛ رو بودهبـا دشـواری روبـه pad YDE/GDE kardنسبت به قرائـت های کهن، کم در ویرایش متأخر متندست
ه( را نشان می GDEدو ، انتصاب او برای قرائت وعنوان فصل سی ۀبندهش در دنبال ۀکه توضیح نویسندچنان دهـد )فر 
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ـِب نشان می ستانی رابا در فرگـرد سـو   pad dast kardanدهد. در فارسـی میانـه، فعـل مرک 
ـم و شـمار  ۀر. در اینجـا، پـس از شـرحی دربـااستهرفت کاربهبه همین معنا  نیرنگستان برس 

 :استههای آن، آمدشاخه
79.8) … nēm ham-ciyōn barsom pad dast kardan nē nērang, be 

*wēzišn (Kotwal & Kreyenbroek 2009, p. 56) 

ــرای در دســت گــرفتن نیمــی )از شــاخه ــهها( همچــون )= ب ــم نیرنگــعنوانب )=  ی( برس 
 ای( وجود ندارد، به جز انتصاب کردن.دستورالعمل ویژه

اصل به همین معنا است. فرخی سیسـتانی در « به دست کردن»در فارسی دری هم فعل 
 :استهآورد« در دست گرفته»را به مفهو  « به دست کرده»در بیت زیر 

 باهو به دست کرده بر اشتر شدم فراز  من چون چنان بدید  جستم ز جای خواب
 (۵۲۵، ص ۷۳۹۳فرخی سیستانی )

 به حسن پیشرو نیکوان ترکستان  بتی به دست کنم من ازین بتان بهار
 (۵۱۳، ص ۷۳۹۳فرخی سیستانی )

 کایشان گفتند جهان زان ماست  زنانی را کردی به دستلب
 (۷۹، ص ۷۳۹۳فرخی سیستانی، )

پـس روز دیگـر »: استهبرد کاربهرا به همین معنا « به دست کرد»ظهیری سمرقندی نیز 
 «زن رفـتای تعویذها برگرفت و عصا و رکـوه بـه دسـت کـرد و بـه خانـه آن بر شکل زاهده

 .(۷۳۹ـ۷۳۱، ص ۷۳۱۷)ظهیری سمرقندی 

                                                                                                                             
هلـوی را کند آن را توضیح بدهد. در مقابل، خ اب کیصسرو به مینوی کنگدژ، انتصاب ویراستار روایـت پو تالش می

رسد در مورد اخیر، خ اب کیصسـرو، گسترشـی دهد. به نظر میقبلی آن نشان می ۀ)دست( در جمل YDEبه قرائت 
ـباشـد. ازآنجا« بـا دسـت سـاخت» ۀشـدبـه مفهـو  تصور pad dast kardعامیانـه از تلقـِی   padِب کـه فعـل مرک 

YDE/GDE kard (، تنهـا در ارتبـا  بـا ۷، یادداشت ۷۱۷ ص ←همچنین، شده در بال )ۀ تقلیدی ذکرترجم جزبه
تواند چنین باشد: در اصل اقامتگاه قهرمانـان است، یک سناریوی محتمل میرفته کاربههای اساطیری همین اقامتگاه

هـا صـورت گرفـت، معنـای اصـلی است. در زمانی کـه ویـرایش نهـایی متنشدهنامیده می« dastakṛta / دستگرد»
، رفتـه کاربـهزبـور پهلـوی در و تعبیر جدیدی از معنای اصلی واژه، نزدیک به مفهومی کـه  فراموش شده بود دستگرد

را بـا دسـت هـای اسـاطیری پدیدار شد. در این تعبیِر )عامیانه( جدید، چنین تصور شد که گویـا قهرمانـان، اقامتگاه
آورد، برخـی نویسـندگان، همچـون وجـود های خود را بهکه این تفسیر جدید هم دشواریاند. ازآنجاخویش بنا کرده

 padصـورت به YDE/GDEسبب همسانی در نوشتار هزوارِش را به pad YDE (dast) kardanبندهش،  ۀنویسند

GDE (xwarrah) kardan اسـت کـه ور، قرائت و تفسـیر کردنـد. بیلـی کـه از توصـیف ور جمکـرد نتیجـه گرفتـه
است، احتمـالا همـین برداشـت را از عنـوان مرد  ساکن در آن بوده ها و کشتزارها برایها و اص بلدستگردی با خانه

 pad(. ویلیـامز Bailey 1971, p. 222; cf. Ito 1960, p. 35-39اسـت )دو  بنـدهش در ذهـن داشـتهوفصل سـی

YDE/GDE kard hē  متن روایت پهلوی را بـهdastgird kard hē*pad  1990اسـت )تصـحیح کـرده,  Williams

vol. 1, p. 190-191, 264, vol. 2, p. 88.) 



014 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 دسکرهو  دستگرد لغویهای پژوهش
 
 

 و نیز انوری:
 والوده کرد نوک قلم را به مشگ ناب  کاغذ به دست کرد  و برداشتم قلم

 (۵۹، ص ۷، ج ۷۳۳۱)انوری 
ِب درست به در « به دست کردن»در سنسکریت، فعِل  haste √kṛiمانند کاربرد فعل مرک 

هم دارد. مسعود سعد سـلمان در بیتـی « صاحب شدن، تملک کردن»فارسی معنی مجازی 
 :استهبرد کاربههمین مفهو  را 

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

چیزی به دست آورد؛ مالی تحصـیل »را به مفهو  « چیزی به دست کرد»نیز ناصرخسرو 
کـه در زمـان  استهای تشبیه کردای مرد  سفله را به گربه. او در قصیدهاستهبرد کاربه« کرد

 شود، اما: نالد و همچون فرزند مهربانی از تو جدا نمیگرسنگی و خواری به زاری می
د  گشتراست چو چیزی به دست کرد و قوی   گر تو بدو بنگری چو شیر بغر 

 (۲۵۰، ص ۷۳۲۱ناصر خسرو )
و لی  هرچه به سیستان به دسـت کـردی طعـا  سـاختی و »هم آمده:  تاریخ سیستاندر 

 .(۷۱۱، ص ۷۳۱۷ تاریخ سیستان)« عیاران سیستان را مهمان کردی و خلعت دادی
 :استهبرد کاربه« به دست آوردن»معنای را به« به دست کردن»سعدی در غزلی 

 هاش بنشاندچه جای چشمه که بر چشم  اگــر به دسـت کند باغبـان چنیـن سـروی
 (۵۷۰، ص ۷۳۹۰سعدی )

 1:استهبرد کاربههم « یار»و این مفهو  را در مورد 
 واجب کند که صبر کنی بر جراحتش  یاری به دست کن که به امید راحتش

 (۷۰۱، ص ۷۳۹۰سعدی )
*** 

ـقتملک»، و مجازاا به مفهو  «گرفتهدردست»معنای در لغت به دستگرد اسـت. « شده، متعل 
متقد ، هم بر انسـان و  ۀاین معنای اولیه، در پارتی )همچنین دخیل در ارمنی( و فارسی میان

به لحاظ تحول معنایی با  دستگردمورد انسان، این مفهو  شد: دراطالق میهم بر غیر انسان 
، دسـتگرددر فارسی قابل مقایسه است. در ارتبا  با غیـر انسـان، « قمتعِل  ، خاصه»های واژه

 شود.های پارتی و فارسی میانه بر مال )غیرمنقول( شصصی اطالق میطور کل، در متنبه
                                                      

« بـه دسـت شـدن»؛ همچنـین مقایسـه کنیـد بـا «به دست کـردن ←دست »دهصدا، ذیل  ←برای موارد بیشتر  .1
 (.۷۷۲، ص ۳، ج ۷۳۲۷)انجو شیرازی « به دست آمدن»معنای به
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شد به زبان فارسـی نرسـید. امـا در معنـای ها اطالق میبه مفهومی که بر انسان دستگرد
. زمین زراعی و بناهای پیوسته به آن؛ ۷متأخر ) ۀن ایرانی میاندو  آن، با تحدید معنایی در متو

به فارسی و عربـی  دسکرهو  دستگردهای های پیرامون آن(، در واژه. عمارت اعیانی و زمین۵
ی دری، تحــول در مســیر معنــای در فارســ دســتگرد ۀژ. تنهــا مــورد کــاربرد وااســتهرسید

 ۀژمزرعـه دارد. امـا وا «معنـای» دستگرد دهد. در این موردنصست را نشان می ۀدشمحدود
 های فارسی و متون متقد  عربی دارد.هر دو مفهو  اخیر را در متن دسکره

ها و اص الحات جدیدی برای در فارسی دری، واژه دستگرد ۀژبا محدود شدن کاربرد وا
ارنـد، های فارسی و عربـی کـه منشـأ فارسـی میانـه دگرفته شد. در متن کاربهبیان آن مفهو  

 ۀدشـاند که یادآور معنـای تحدیدکار رفتهبهبه مفهومی  عقارو  ضیاع، قریههایی همچون واژه
آورد کـه هایی )قری( سصن بـه میـان مـینصست است. برای مثال، هنگامی که طبری از دیه

، احتمالا (۱۱۰، ص ۷۱۱۲ـ۷۱۱۵)طبری مهرنرسی برای خود و سه تن از پسرانش بنا نهاده بود 
یـا « گاه و بـاغنشسـت»کنـد. در متن اصلی فارسی میانه استفاده می دستگردجای را به قریه

سـالر در حـوالی ، کـه سهاهسـیرالملوکسالر و پیرزن، منقول در داستان سهاه« باغ و سرای»
باسـتانی « دسـتگرد»، نیز همین وضعیت را دارد و یادآور (۵۱، ص ۷۳۱۳)طوسی شهر بنا کرد 

 است.

 منابع
، اعتنی بهـا مجموعة الفتاوی لشیخ اإلسالم ابن تیمیة (،۵۰۰۲ /هجری  ۷۵۵۱الدین احمد )تیمیه، تقیابن

ار و أنور الباز ج أحادیثها عامر جز   دار الوفاء. ة،المنصور، و خر 
عیم )ابن اد، ابوعبدالله ن   ،قـاهره، أمـین الزهیـریربن ، تحقیـق سـمیکتاب الفتن (،۷۹۹۷ /هجری  ۷۵۷۵حم 

 توحید.ال ةمکتب
قه و قد   له رمزی منیـر بعلبکـی، اللغه ةجمهر (،۷۹۱۱حسن )دبن درید، ابوبکر محمابن دار  ،بیـروت، حق 

 العلم المالیین.
 بریل. ،لیدن، ، به تصحیح دوخویهکتاب االعالق النفیسة (،۷۱۹۷عمر )دبن رسته، ابوعلی احمابن
تحقیـق عبدالحمیـد ، و المحـی  األعظـمالمحکـم  (،۵۰۰۰ /هجـری  ۷۵۵۷اسماعیل )بن سیده، علیابن

 دار الکتب العلمیه. ،بیروت، هنداوی
 وادی النیل. ةم بع ،قاهره، عجائب المقدور فی أخبار تیمور هجری(، ۷۵۱۲محمد )دبن عربشاه، احمابن
 بن.، غیورغ ولهلم فریتغ، الظرفاء ةالخلفاء و مفاکه ةفاکه (،۷۱۳۵محمد )دبن عربشاه، احمابن
، تحقیـق یوسـف کتـاب البلـدان (،۷۹۹۱ /هجـری  ۷۵۷۱اسـحاق )دبن محمدبن ابوعبدالله احمفقیه، ابن

 عالم الکتب. ،بیروت، الهادی



016 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 دسکرهو  دستگرد لغویهای پژوهش
 
 

، جمعه احد اآلبـاء الیسـوعیین األنوار الّزاهیة فی دیوان أبی العتاهیة (،۷۱۱۱قاسم )بن ابوالعتاهیه، اسماعیل
و  یربـه و المسـعود و المبـرد و ابـن عبـد یالدبـاء کالصـفهان یرو کتـب مشـاه یالنمـر ةینقال عن روا

 .ةالکاثولیکی ةالم بع ،بیروت، یرهمو غ یو الغزال یدرالماو
 دار احیاء التراث العربی. ،بیروت، کتاب األغانی (،۷۵۷۲حسین )بن ابوالفرج اصفهانی، علی

وداد حققـه ، البصـائر والـذخائر ،(۷۹۱۱هجـری /  ۷۵۰۱) العبـاسدبن محمـبن ی، علـیان توحیـدیبوحا
 .دار صادر ،روتیب، یالقاض

، تحقیـق ب ـرس بولغـاکوب و أنـس الرساله الثانیه ألبی دلـف (،۷۹۱۰مهلهل )ربن ابودلف خزرجی، مسع
 عالم الکتب. ،قاهره، ترجمه و تعلیق محمد منیر مرسی، خالدوب

ـه، شـرح ال (،۷۹۱۷هجری /  ۷۳۹۷ابونصر باهلی ) م  حـاتم البـاهلی دبن نصـر احمـمـا  أبیدیوان ذی الرُّ
، العباس ثعلب، حققه و قد   لـه و علـق علیـه عبدالقـدوس ابوصـالحالما  أبی ةصاحب األصمعی روای

س ،بیروت  اإلیمان. ةمؤس 
، تحقیق ایفالد هانی الحکمیبن دیوان أبی نواس الحسن (،۷۹۱۱هجری /  ۷۵۰۱هانی )بن ابونواس، حسن

 دار صادر. ،بیروت، فاغنر و غریغور شولر
 ،بیـروت، نزهة المشتاق فی اختـراق اآلفـاق (،۷۹۱۹هجری /  ۷۵۰۹محمد )دبن ادریسی، ابوعبدالله محم

 عالم الکتب.
ـق علیهـا عمـر سـالمی و ، تهـذیب اللغـه (،۵۰۰۷هجـری /  ۷۵۵۷احمد )دبن أزهری، ابومنصور محم عل 

 دار اإلحیاء تراث العربی. ،بیروت، عبدالکریم حامد
عـارب بـن تحقیـق ایمن، عوانـهمسـند أبی (،۷۹۹۱هجـری /  ۷۵۷۹اسحاق )بن نی، ابوعوانه یعقوباسفرای

 .ةدارالمعرف ،بیروت، دمشقی
 هایفحه، صـ۷۱ لـد، جفرهنـگ ایـران زمـین، «اوقـاب رشـیدی در یـزد» (،۷۳۵۹ــ۷۳۵۱افشار، ایـرج )

 .۵۵۱ـ۷۵۹
رحـیم  ۀویراسـت، فرهنـگ جهـانگیری (،۷۳۲۷فصرالـدین حسـن )بن الدین حسینانجو شیرازی، میر جمال

 دانشگاه مشهد. ،مشهد، عفیفی
 سصن. ،تهران، فرهنگ بزرگ سخن (،۷۳۱۱انوری، حسن )

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،تهران، به اهتما  محمدتقی مدرس رضوی، دیوان انوری (،۷۳۳۱انوری )
 .ةالکبری المیری ةالم بع ،بولق، الصحیح البخاری (،۷۳۷۷إسمعیل )دبن بصاری، ابوعبدالله محم

ــدیع الزمــان  هجــری(، ۷۵۵۱/  ۵۰۰۲الحســین )دبن الزمان همــدانی، ابوالفضــل احمــبــدیع مقامــات ب
 .ةدار الکتب العلمی ،بیروت، ، قد   لها و شرح غوامضها شیخ محمد عبدهالهمذانی

 امیرکبیر. ،تهران، محمد معین کوششبه ، برهان قاطع (،۷۳۱۱خلف تبریزی )بن برهان، محمدحسین
، حققه و قد   لـه ادریـان فـان لیـوفن و انـدری المسالک و الممالک (،۷۹۹۵عبدالعزیز )بن بکری، عبدالله

 للکتاب. ةالدار العربی ،بیروت، فیری
 بریل. ،لیدن، به تصحیح دوخویه، کتاب فتوح البلدان (،۷۱۱۱یحیی )دبن بالذری، احم
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 ،تهـران، آذرتـاش آذرنـوش ۀترجم ( ن )بخش مربوط به ایرانفتوح البلدا (،۷۳۱۵یحیی )دبن بالذری، احم
 سروش.

 فروغی. ،تهران، با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار، تاریخ بیهق (،۷۳۱۷زید )بن بیهقی، علی
بنیـاد پژوهشـهای  ،مشـهد، فرهنگ آبادیها و مکانهای مـذهبی کشـور (،۷۳۱۱پاپلی یزدی، محمدحسین )

 اسالمی.
 مرکز نشر دانشگاهی. ،تهران، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی (،۷۳۱۱) األسماء(تاج األسامی )تهذیب 

 معین. ،تهران، به تصحیح محمدتقی بهار (،۷۳۱۷) تاریخ سیستان
به تصـحیح و تحشـیه مولـوی ابوطـاهر ، فرهنگ رشیدی (،۷۱۱۲عبدالغفور حسینی )دبن تتوی، عبدالرشی

 ریس.بهتست مشن پ ،کلکته، ذوالفقار علی مرشدآبادی
، ۱۲۷۷قفسـۀ ۀ ، نسصۀ خ ی به شـمارمنتخب اللغات شاهجهانیعبدالغفور حسینی، دبن تتوی، عبدالرشی

 کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی.
 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران، نامۀ مینوی خردواژه (،۷۳۵۱تفضلی، احمد )

مرکـز نشـر  ،تهـران، ، بـه تصـحیح سـعید حمیـدیانفرهنـگ جعفـری (،۷۳۱۵تویسرکانی، محمد مقـیم )
 دانشگاهی.

، ، به تصحیح و ترجمـۀ زوتنبـر غرر أخبار ملوک الفرس و سیرهم (،۷۹۰۰ثعالبی، ابومنصور عبدالملک )
 ملی. ۀچاپصان ،پاریس

، شـرح و یتیمـة الـدهر فـی محاسـن أهـل العصـر (،۷۹۱۳هجری /  ۷۵۰۳ثعالبی، ابومنصور عبدالملک )
 دار الکتب العلمیة. ،بیروت، تحقیق مفید محمد قمیحه

 ،بیـروت، ، وضع حواشیه محمد باسل عیـون سـودکتاب الحیوان (،۷۵۵۵بحر )وبن جاح ، ابوعثمان عمر
 دار الکتب العلمیه.

 علمی و فرهنگی. ،تهران، ، به کوشش ایرج افشارتاریخ یزد (،۷۳۱۵حسن )دبن محمربن جعفری، جعف
ب مـن الکـالم األعجمـی علـی  (،۷۹۱۹)خضـر دبن محمدبن احمبن جوالیقی، ابومنصور موهوب الُمَعـرَّ

 دار الکتب. ،قاهره، بتحقیق و شرح احمد محمد شاکر، حروف المعجم
بتصـحیح و ، کتـاب الـوزراء و الُکّتـاب (،۷۹۳۱هجری /  ۷۳۲۱عبدوس )دبن جهشیاری، ابوعبدالله محم

 دار الصاوی. ،قاهره، تحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی
، مع شرح مصتار تألیف سلوسـتری المقامات الحریری (،۷۱۲۳ـ۷۱۵۱محمد )بن حریری، ابومحمد قاسم

 .المعمر یم بع الملک ،یزبار، تحقیق  . رنو و  . ِدِرنبور ، دساسی
 ،تهـران، پژوهش علی رواقی، مقامات حریری  ترجمۀ فارسی (،۷۳۱۲محمد )بن حریری، ابومحمد قاسم

د رواقی.  مؤسسۀ فرهنگی شهید محم 
، پژوه و ایرج افشـاربه کوشش محمدتقی دانش، «جامع الصیرات» (،۷۳۵۰الدین )دی، سید رکنحسینی یز

 .۵۱۱ـ۱۰ هایفحه، ص۹ لد، جفرهنگ ایران زمین
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، کتب مقدمته و حوامشـه دیوان ذی الرمه شرح الخطیب التبریزی (،۷۹۹۱هجری /  ۷۵۷۱خ یب تبریزی )
 دار الکتاب العربی. ،بیروت، و فهارسه مجید طراد

، بـه اهتمـا  محمـد دبیرسـیاقی و غالمحسـین یوسـفی، ملّخص اللغات (،۷۳۱۵خ یب کرمانی، حسن )
 علمی و فرهنگی. ،تهران

تحقیـق مهـدی المصزومـی و ابـراهیم ، کتـاب العـین (،۷۵۰۲احمد فراهیـدی، ابوعبـدالرحمان )بن خلیل
 دار الهجره. ،قم، السامرائی

 اعظم استیم پریس چهارمنار. ،حیدرآباد دکن، فرهنگ نظام (،تاسید محمدعلی )بیداعی السال ، آقا 
بنیـاد  ،تهـران، فهرست الفبائی لغات و ترکیبات فارسی الّسـامی فـی االسـامی (،۷۳۲۵دبیرسیاقی، محمد )

 فرهنگ ایران.
 نامۀ دهصدا.لغت ۀمؤسس ،تهران، نامهلغت (،۷۳۱۱)و همکاران اکبر دهصدا، علی

 .۵۰۵ـ۷۹۹ هایفحه، ص۱۳ ۀمار، شیغما، «دسکره» (،۷۳۳۳دهگان، ابراهیم )
دار احیـاء الکتـب  ،قاهره، تحقیق عبدالمنعم عامر، اخبار الطوال (،۷۹۱۰داود )دبن دینوری، ابوحنیفه احم

 العربیة.
یالن ة، غ  م  وی )بن ذو الر  د  قبة الع  ة هجری(، ۷۳۳۱/  ۷۹۷۹ع  مَّ بتصـحیحه و تنقیحـه ، عنی دیوان شعر ذی الرُّ

یة. ،کمبریج، کارلیل هنری هیس مکارتنی  م بعة الکل 
میری ) قه راینهرت فـایهرتدیوان الّراعی الُنَمیری (،۷۹۱۰هجری /  ۷۵۰۷راعی ن  دار  ،بیـروت، ، جمعه و حق 

 النشر فرانتس شتاینر بفیسبادن.
، ، تحقیـق احمـد الجنـدیالخمـور قطب السرور فی أوصـاف (،۷۹۱۹رقیق قیروانی، ابو اسحاق ابراهیم )

 مجمع اللغة العربی. ،دمشق
، شناسـی مـدرسهای باستانپژوهش، «بندیان درگز؛ یک بار دیگر ۀآتشکد» (،۷۳۹۰ـ۷۳۱۹رهبر، مهدی )

 .۷۱۱ـ۷۱۱ هایفحه، ص۲و  ۵ ۀسال دو  و سو ، شمار
سـماء فـی ُمرتـب الُحـروف و  (،۷۳۱۳عمـر )دبن زنجی سجزی، محمو

َ
بـه تصـحیح ، األشـیاءُمهـّذُب األ

 علمی و فرهنگی. ،تهران، محمدحسین مص فوی
نویسـی  آوانویسـی  ترجمـۀ مـتن پهلـوی  حرف  نامـه )ارداویرازنامـه(ارداویراف (،۷۳۱۵ژینیو، فیلی  )

 انتشارات معین ـ انجمن ایرانشناسی فرانسه. ،تهران، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، نامهواژه
، بـه کوشـش محمـد فرهنـگ مجمـع الفـرس (،۷۳۳۱جی محمـد کاشـانی )حـابن سروری، محمدقاسم

 کتابفروشی اسالمیه. ،تهران، دبیرسیاقی
، به تصحیح حبیب یغمایی، به کوشش مهدی مدائنی، غزلّیات سعدی (،۷۳۹۰عبدالله )بن سعدی، مصلح

 پژوهشگاه علو  انسانی و م العات فرهنگی. ،تهران
مرکز العلـو  و الثقافـه اإلسـالمیة، مرکـز  ،قم، موسوعة الشهید األول (،۷۵۳۰مکی )دبن شهید األول، محم

 إحیاء التراث اإلسالمی.
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الهیئـه العامـه لشـؤون الم ـابع  ،قـاهره، حققه ابـراهیم األبیـاری، کتاب الجیم (،۷۳۹۵شیبانی، ابوعمرو )
 األمیریه.

عـالم  ،بیروت، ل یاسینبتحقیق محمدحسن آ، المحی  فی اللغه (،۷۹۹۵هجری /  ۷۵۷۵عباد )بن صاحب
 الکتب.

 ۷۰ضـمیمۀ شـماره ، ترجمۀ فارسی االبانة  شرح الّسامی فی االسامی میدانی (،۷۳۱۹اشرب )صادقی، علی
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ،تهران، نامۀ فرهنگستان

 .۵۵۵ـ۵۰۱، ص ۱و  ۲، ش نویسیفرهنگ، «های لغویپژوهش» (،۷۳۹۵اشرب )صادقی، علی
، التکملة و الذیل و الّصلة لکتاب تاج اللغـة و صـحاح العربّیـة (،۷۹۱۷حسن )دبن محمبن صغانی، حسن

 ، م بعة دار الکتب ،قاهره، حققه ابراهیم اسماعیل األبیاری، راجعه محمد خلف الله احمد
 م بع کربالیی محمدحسین. ،تهران، منتهی االرب (،۷۵۹۱ـ۷۵۹۱عبدالکریم )بن پوری، عبدالرحیمصفی

الهیئه العامه لقصور  ،قاهره، هیورث دن. تحقیق ج، کتاب األوراق (،۵۰۰۵یحیی )دبن ، ابوبکر محمصولی
 الثقافه.

 بریل.، ۳، ج ۷سری ، دوخویه، تأریخ الرسل و الملوک (،۷۱۱۲ـ۷۱۱۵جریر )دبن طبری، ابوجعفر محم
ن )بن طبری، علی قه و قد   له الدین و الدولة (،۷۹۱۳هجری /  ۷۳۹۳رب  یهض، حق  دار  ،بیـروت، عـادل نـو 

 الفاق الجدیدة.
 مرتضوی. ،تهران، ، تحقیق السید احمد الحسینیمجمع البحرین (،۷۳۱۲طریحی، فصرالدین )

 دار الثقافه. ،قم، األمالی (،۷۵۷۵حسن )دبن طوسی، ابوجعفر محم
علمـی  ،تهران، ، به اهتما  هیوبرت دارکنامه(سیر الملوک )سیاست (،۷۳۱۳الملک )طوسی، خواجه نظا 

 و فرهنگی.
مکتـوب، مرکـز  یـراثم ،تهران، ینیالدمحمدباقر کمال یحتصحبه ، سندبادنامه (،۷۳۱۷ظهیری سمرقندی )

 .تمدنها یگفتگو یالمللینب
ـق علیـه الشـیخ ، مفتـاح الکرامـة فـی شـرح قواعـد عالمـة (،۷۵۵۲عاملی، سید محمدجواد ) قـه و عل  حق 

سة النشر اإلسالمی. ،قم، محمدباقر الصالصی  مؤس 
ی، ابومنصور حسن  ،قـم، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحـرام (،۷۵۷۱یوسف األسدی )بن عالمه حل 

سة النشر اإلسالمی  .مؤس 
، بدایة قسم الشعراء الشا ، شـعراء خریدة القصر و جریدة العصر (،۷۹۱۱هجری /  ۷۳۱۱عماد اصفهانی )

وبدمشق و الشعراء األمراء من   الم بعة الهاشمیة. ،دمشق، تحقیق شکری فیصل، بنی ای 
، ، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقیدیوان حکیم فرخـی سیسـتانی (،۷۳۹۳جولوغ )بن فرخی سیستانی، علی

ار. ،تهران  زو 
آدلـف  ،پـاریس، چاپ بوشه، حبیب عن ابن العرابیدبن دیوان الفرزدق الذی امأله محم (،۷۱۱۰فرزدق )

 لبیت.
 انتشارات دانشگاه تهران. ،تهران، فرهنگ زبان پهلوی (،۷۳۱۷بهرا  )وشی، فره
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 م بعة األمیریة. ،بولق، القاموس المحی  (،۷۳۰۳ـ۷۳۰۷یعقوب )دبن فیروزآبادی، مجدالدین محم
ومی، احم  مکتبة لبنان. ،بیروت، المصباح المنیر (،۷۹۱۱علی )دبن محمدبن فی 

 م بع حیدری. ،بمبئی، اللغاتشمس  (،۷۵۹۳نورمحمد )بن قاضی ابراهیم
 م بع نامی گرامی منشی نولکشور. ،لکهنو، هفت قلزم (،هجری ۷۵۳۰قبول احمد )
الدین به تصحیح سید جالل، علی قمیبن ترجمۀ حسن، تاریخ قم (،۷۳۱۷حسن )دبن محمبن قمی، حسن

 توس. ،تهران، طهرانی
، بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمۀ اول قرن ششـمدیوان شرفالشعراء  (،۷۳۳۵قوامی رازی، بدرالدین )

رمویبه تصحیح و اهتما  میرجالل  چاپصانۀ سههر. ،تهران، الدین حسینی ا 
، مقابله و تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچـی، کتاب البلغه (،۵۲۳۲کردی نیشابوری، ادیب یعقوب )

 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران
فرهنـگ عربـی ـ فارسـی از قـرن ششـم   تکملةاألصناف (،۷۳۱۲عید ادیب )سدبن محمبن کرمینی، علی

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ،تهران، هجری
بتصـحیح و مقابلـه و تعلیـق ، الفـروع مـن الکـافی (،۷۳۱۵اسـحاق )بن یعقوبدبن کلینی، ابوجعفر محم

 دار الکتب السالمیه. ،تهران، اکبر الغفاریعلی
، های سـوم تـا پـنجم مـیالدیایران در سـده  تمدن ایران ساسانی (،۷۳۲۰گریگورویچ )لوکونین، ولدیمیر 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،تهران، الله رضاترجمۀ عنایت
، ، شـرح و تحقیـق سـعید محمـد اللحـا أعـالم النبـوة (،۷۹۱۹هجـری /  ۷۵۰۹محمد )بن ماوردی، علی

 دار و مکتبة الهالل. ،بیروت
 کتابصانه خیا . ،تهران، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، فرهنگ آنندراج (،۷۳۳۱محمد پادشاه )

المجموع المغیث فی غریبی القرآن  (،۷۹۱۱هجری /  ۷۵۰۱ابی بکر )دبن مدینی اصفهانی، ابوموسی محم
 جامعة ا  القری. ،مکه، ، تحقیق عبدالکریم عزباویو الحدیث

بنیـاد فرهنـگ  ،تهـران، تصحیح سید جعفـر سـجادیبه  (،۷۳۵۱الزمان ن نزی( ))منسوب به بدیع المرقاة
 ایران.

 اساطیر. ،تهران، ، به کوشش ایرج افشارجامع مفیدی (،۷۳۱۲مستوفی بافقی، محمد مفید )
 امیرکبیر. ،تهران، ، به تصحیح رشید یاسمیدیوان مسعود سعد سلمان (،۷۳۱۵مسعود سعد سلمان )

 امیرکبیر. ،تهران، فرهنگ فارسی (،۷۳۱۲معین، محمد )
 ، ارنست لرو ،پاریس، چاپ کلمان هوار، کتاب البدء و التأریخ (،۷۹۷۹ـ۷۱۹۹طاهر )ربن مقدسی، م ه

هجری  ۱۰۷عکس نسصۀ مکتوب به سال ، السامی فی االسامی (،۷۳۵۲محمد )دبن میدانی، ابوالفتح احم
 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران، قمری محفوظ در کتابصانه ابراهیم پاشا ترکیه

 پژوهشگاه علو  انسانی و م العات فرهنگی. ،تهران، روایت پهلوی (،۷۳۹۰میرفصرایی، مهشید )
، محقـق یمهـد ینوی وم یبه اهتما  مجتب، یانیناصر خسرو قباد یماشعار حک یواند (،۷۳۲۱) ناصر خسرو

 یل.گدانشگاه مک یموسسه م العات اسالم ،تهران
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 اساطیر. ،تهران، ، به تصحیح عباس اقبالسم  العلی للحضرة العلیا (،۷۳۱۵منشی کرمانی ) ناصرالدین
 شرکت چاپ رنگین. ،تهران، فرهنگ نفیسی (،۷۳۷۱اکبر )نفیسی، علی

 .همایونی ۀخاص ۀدارال باع ،تهران، آرای ناصریفرهنگ انجمن (،ق ۷۵۱۱خان )هدایت، رضاقلی
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