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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

 کییازیسسومیدیرپنیویننپرندیایرانی،یپرهیزیازیبردنیننمیهمرری

زمننی وی ایرانی خنّصی سنتی ا ای است.ی د گرانی دسییضوسی

ینضرینیرتیویدسیمیننیاقوامیمختلفیکهیدسیسوایلیدس نحی

مد ترانهیدسیسدهیهنحیدهمیتنیسیزدهمیمیالدحیمییزیرتندینیزی

دسی بنوسی ا ای پینمدی 141(.ی 1381:ی )فتحی،ی استی بودهی مرسومی

سنیتیزبننیفنسسی،یپد دیآمدنیانبنشتییازیکلمنتیویاشنساتی

ننمرتقیمیویمحنفظهیکنسانهیاستی)میالنی،ی1372ی:ی56(.یعننو نیی

سه،یپردهینشیا،یبنیجنبیو...ی)سک.یلغتنامه(ی
ّ
چونیمرتوسه،یمخد

ویالقنبیینظیرییعروسییآقن،یگلیایآقن،یامیایآقنیویعزیزیآقنیبعدیازی

ازدواجیویننمیهن ییچونینهینهییرای نینهینهیعلییآقن،یدسیصوستی

داشتایپرر،یازینتن جیا ایبنوسیاستی)میالنی،ی1372:ی56-57(.ی

ازیا ایبدتر،یگنهیزنننیسایبنیننمیهنحینکوهیدهیویتوهیایآمیزحی ندی

مییکردندی)پنپلیییزدح،ی1391:ی190/1(.

دسیمتونیقد میفنسسی،یگذشتهیازیکلمنتیویعننو ای ندشده،ی

بهیطر قیمجنزیدسیپنسیداشتیا ایسنتی واژگننید گرحیهمی

کنسبردیداشتهیاست.یکلمۀی»یجره«ییازیا ایقبیلیاست:

ـــک ـــر،یازیآن ـــنسیگی ـــدسیکن ـــییان ـــتایزم ـــویخویش ت

کننس ــهی ب ــگــرحی د  ــروس،ی ــح م یــجــرۀی گرفتهی

ی)جمنلیالد ایعبدالرزاق،ی1362:ی189(

چونیدسیخننهیسفت،ییجرۀیخودیساید دیبدانیز بیویز نتی

نشرته.ی)محمودبایمحمدیاصفهننی،ی1364:ی51(

]اصننفیدعن:[یزنیساییجرۀیمحروسهییفظهنیهللایویسترهن...

]نویرد[.ی)میهنی،ی1389:ی12(

واژۀید گری»خننه«ی)اتنق(یاستیکهیامروزهیسوزینیزیکنسبردی

داسدی)بد عیزاده،ی1383:ی79(یویدسیفرهنگننمهیهنیهمیبنیشواهدیکنفیی

ویوافییضبطیشدهیاست،یولیکایسندهینمن ییویظنهرفر بییواژهی

تعدادحیازیمحققننیسایدسیشرحیبرخییازیمتونیبهیخطنیبردهی

است.یا ایواژهیدسیا ایمعننیدویبنسیدسیمثنوی معنوییبهیکنسی

سفتهیاست.یدسیپنجمیایدفتریمثنوی، دسییکن تییعبرتیآموزی

آمدهیکهیخلیفهیپسیازیشنودنیاوصنفیز بن ییکنیزکی کییازی

والیننیخود،ینند دهیدلبنختۀیاویمییشودیویامیرحیسایبهیآوسدنیکنیزیی

مأموسیمییکند.یدلفر بییکنیزکیآتشیشهوتیامیریسایبرمییافروزدی

ویدسیامننتیخیننتیمییکند.یهنگنمییکهیخلیفهیازیجزئینتی

میینگرد،ی تأملی بهی مطلبی اصلی دسی وی ی مییشودی آگنهی منجرای

دسمیی نبدیکهیخیننتیامیریدسیواقعیمکنفنتیعملیخودیاویاستی

کهیبهیننموسیکرننیچشمیطمعیدوختهیبودهیاست:

مـــایدسیخننـــۀیکرـــیید گـــریزدم

الجـــرم زدی مـــرای ــۀی ــنن خ دسی اوی

ــنیاهــلیکرــننیشــدیفرــقیجو ــهیب هــریک

او اســتی قــّوادی کهی دانی سای خــودی اهــلی

)مولوح،ی1373:ی3/ی254(

یشنسیننیدسیا ایبیتیبهیدامیمعننحیظنهرحیخننهیدسافتندهیاندی

محمدی 438(.ی 3/ی 1384:ی گولپیننسلی،ی 1090؛ی 5/ی 1384:ی )زمننی،ی

استعالمیی»دسیخننۀیکرییسایزدن«یسای»بهیسراغیننموسیکریی

یمتذکریا اینکتهینشدهیاستی)مولوح،ی
ً
سفتا«یمعننیکرده،یولییدقیقن

1379:ی5/ی419(.ی

همیدسیمثنوی،یدسیششمیایدفتر،ییکن تییدسبنسۀی کییازی

مر دانیابوالحرایخرقننیینقلیشدهیاستیکهیبنیشنیدنیآوازۀیشیخی

ازیشهریطنلقننییرکتیمییکندیتنیپیریوقتیخودیسایدس نبد؛یزمننیی

کهیبهیمقصدیمییسسدیهمرریشیخیپسیازیگفتایفصلییدسیمعن بی

صوفینن،یمر دیسایبراحیتحملیسختییسفریوید داسیا نچنیای

شیخییسیشخندیمییکند.یدسیبرابر،یمر دیبهیهمرریشیخیپنسخیی

دندانیشکایمییدهدیویدسیفرجنمیسخایبنییررتیمییگو د:

َمـــا
َ
ز شهنشـــنهی خننـــۀی بـــنی لیـــکی

مـــا زی نن ـــدی گرـــتنخییی چنیـــای ا ـــای

رحسنرزیارۀ

پژوهشگر
hasan.ziari@gmail.com

رژرمار رنمر اد ر نارامرهاراحمر
ژرر هساۀرابسد
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یدسیمعننحیزنیویهمرریبهیکنسیسفتهی
ً
دسیا ایبیتینیزی»خننه«یدقیقن

کهیازیچشمیگولپیننسلییویزمننییپوشیدهیمنندهیاستی)زمننی،ی

محمدی نیزی بنسی ا ای گولپیننسلی،ی1384:ی3/ی691(.ی 571؛ی 6/ی 1384:ی

استعالمییبهیدسستییعبنستی»خننۀیشهنشنهیزما«یسای»عینلی

ولیی کرده،ی معنیی است«ی زمننهی ا ای معنوحی پندشنهی کهی مردحی

توضیحییدسبنسۀیا ایکلمهینینوسدهیاستی)مولوح،ی1379:ی6/ی339(.یی

واژۀی»قوم«ینیزیبراسنسیسسمیپرهیزیازیذکریننمیهمرریبهی

وجودیآمدهیاست.ینکتۀیمهمییکهیبن دیتوجهیداشتیآنیاستیکهی

اطالقیکلمنتییچونی»یجره«یوی»خننه«یبهیزنننیبریسبیلیمجنزی

است،یکهیبودندیزنننییکهیتنیآخریعمری کیبنسیهمیپنیازیخننهی

وی نی 258-259(ی 1359:ی الرعداوح،ی )سک.ی نمییگذاشتندی بیرونی

بیشتر نۀیعمریسایدسیخننهیوییجرهیبهیسریمییآوسدند.یبننبرا ای

چنننیکهینمییتوانیگفتی»یجره«یوی»خننه«یدسییقیقتیبهی

معننحیهمرریاست،ینبن دیتصوسیکردیکهی»قوم«ینیزیبد ایمعننی

یمجنزحیبهیعالقۀیذکریکلی
ً
است،یبلکهیدسیا ایواژهیهمیظنهرا

)قومیویقبیله(یویاسادۀیجزءی)زنیویهمرر(یسعن تیشدهیاست.

ا ایسسمیدسگذسیزمننیبهیمثنبهیآموزهییاحید نییبنیبنوسهنحیمردمی

عجیایویاصلییمرلمیپنداشتهیشدهیاست.یدسیا ایکنسیمتفکرانی

ازی غزالیی محمدی امنمی کهی داشتهیاندی بهیسزای سهمیی د ایمداسی

یسرآمدانیآنهنیاستی)سک.یغزالی،ی1362:ی2/ی72؛یهمو،ی1351:ی2/ی121(.ی

ازیهمیایسهگذسیاستیکهیمفررانیقد میقرآنیدسیتفریریبعضی

آ نتیازیا ایبرهننیقنطعی نسحیجرتهیاند:ی

فن دۀی نزدهمیآنیاستیکهیمییگو د:ی»المرأته«،یعینلیخودیسای

گفتیویعینلشیزلیخنیبود.یننمیزلیخنیصر حینگفت،یازیبهریآنی

کهیعزیزیمرلمننیبود،یننمیاویساینخواستیکهیبریسریمالیگو د،ی

گفتا.ی مالی بری ایشننی عینلی ننمی آ دی گرانی سای مردانی کهی یزیرای

ازیا نجنستیکهیخداحیتعنلییننمیهیچیزنیدسیقرآنینگفت،یزیرای

کهیمییدانرتیکهیمردانیسایخوشینین د.یبنمودیخلقیسایکهیادبی

گیر د،یچونیماینگفتمیشمنینیزیمگو ید.یمگریکهیننمیمر میسای

 ندیکرد...!ی)بخنسح،ی1386:ی2/ی5-594(.ی

ننمی بهی جن گهی چند ای قرآنی دسی سای مر می تعنلیی چرایخداحی

یبری
ّ
بخواندیویهیچیزنید گریسایبهیننمیبنخواند؟یجوابیگو یمیسد

ترسن ننیکهیایشننیمر میسایزنیخدایگفتند.یاگریاویزنیخدای

بودحیایکمیالحنکمیایاویسایبریخلقیننمینبردح؛یزیرایکهیدسی

بردن! ننمی جمعی سری بری سای خودی زنی نرزدی ییکمتی

)عتیقینیشنبوسح،ی1381:ی1/ی283(

 سامع

ی بخـنسح،یابونصـریایمدبایمحمـدی)1386(.یتـاج القصص.یبهیـ

تصحیحیسـیدیعلـییآلییداود.یتهران:یفرهنگرـتننیزبـننیویادبینتی

فنسسی.ی

ی بد ـعیزاده،یسـیدیجـوادی)1383(.یگلبانـگ محراب تـا گلبانگ ـ

مضراب.یبهیکوششیالههیبد عیزاده.یتهران:ینی.ی

ی پنپلـیییـزدح،یمحمدیرـیای)1391(.یشـازده حمـام.یتهـران:یـ

گوتنبرگ.

ی اسـتاد ـ کامـل  دیـوان  )1362(.ی اقی
ّ
عبدالـرز جمنلیالد ـای

جمال الدیـن محمدبـن عبدالـرزاق اصفهانـی.یبـهیتصحیـحی

یرایوییدیدستگردح.یتهران:یسننئی.ی

ی زمننـی،یکر ـمی)1384(.یشـرحیجنمـعیمثنـوحیمعنـوح.یتهران:یـ

اطالعنت.

ی الرعداوح،ینوالی)1359(.یچهرۀ عریان زن عرب.یترجمۀیمجیدیـ

فروتایویسییمیمرادح.یتهران:یکننونینشریاندیشهیهنحینو ا.

ی عتیـقینیشـنبوسح،یابوبکـری)1381(.یتفسـیر سـورآبادی.یبـهیـ

تصحیحیسعیدحیسیرجننی.یتهران:ینشرینو.

ی غزالـی،یمحمدی)1362(.یکیمیای سـعادت.یبهیکوشـشییرـیایـ

خد ویجم.یتهران:یعلمییویفرهنگی.

ی بـهیکوشـشیـ علوم الدیـن.ی احیـاء  ــــــــــــــی)1351(.ی

یریایخد ویجم،یتهران:یبنیندیفرهنگیایران.

ی فتحی،یاصغری)1381(.ی»دسبنسۀیچندسیویاسـالم«.یایران شناسـی،ییـ

ش53:ی149-141.

ی محمودبایمحمدیاصفهننیی)1364(.یدسـتورالوزاره.یبهیکوشـشیـ

سضنیانزابیینژاد.یتهران:یاطالعنت.

ی گولپیننسلـی،یعبدالبنقـیی)1384(.ینثر و شـرح مثنوی شـریف.یـ

ترجمـهیویتوضیحیتوفیقیهی.یسـبحننی.یتهـران:یوزساتیفرهنگیوی

اسشندیاسالمی.

ی مولـوح،یجاللیالد ـایمحمـدی)1373(.یمثنـوی معنـوی.یبـهیـ

تصحیـحیس نولـدیا.ینیکلرـون.یبـهیاهتمـنمینصرهللایپوسجـوادح.ی

تهران:یامیرکبیر.

ی ـــــــــــــی)1379(.یمثنوی،یبهیتصحیحیمحمدیاستعالمی.یـ

تهران:یسخا.ی

ی میالنـی،یفرزانـهی)1372(.ی»ازینـگنسیتـنینگنسنـدهیازیمکتـوبیتـنیـ

کنتب«.یایران نامه،ییش45:ی51-80.ی

ی میهنـی،یمحمـدیبـایعبدالخنلـقی)1389(.یآییـن دبیـری.یبـهیـ

تصحیحیاکبرینحوح.یتهران:یمرکزینشریدانشگنهی.


