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بررسي واژة «ِجـْسـر» 
و 

توصيف «جسِر بغداد»
علي صفري آق قلعه
واژة «جسر» (به كسر جيم) داراي ريشة سامي بوده و در 
بيشتر زبانهاي اين شاخه به معني «پل» و «پل بزرگ» به 
كار رفته است. تلفظ اين واژه در زبانهاي آرامي و سرياني 
به شكل gišrâ و در عبري به صورت gešer است (نك: 
[2ج]،  ايراني  و  سامي  زبانهاي  با  عربي  تطبيقي  فرهنگ 
محمدجواد مشكور، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1357ش، 

ج 1، ص 143)1.
زبانهاي  در  واژه  اين  كرديم،  جستجو  كه  جايي  تا 
ايراني پيش از اسالم ــ به خصوص زبان پهلوي و كتابت 
هزوارش آن ــ كاربردي نداشته و گويا در دورة اسالمي 

از زبان عربي به زبان فارسي راه يافته است.
به  فارسي  به  عربي  كهن  فرهنگهاي  در  واژة «جسر» 
«پل» (مثًال در: المرقاة، ص 132؛ قانون االدب، ج2، ص 
699؛ تاج االسامي، ص 96)؛ نيز به «پِل ُخرد» (مثًال در: 
پيشرو ادب يا مقّدمةاالدب، ج 1، ص 74؛ دستوراالخوان، 
در:  (مثًال  بزرگ»  «پل  به  گاهي  و   (196 ص  ج1، 
تكملةاالصناف، ج1، ص 96) ترجمه شده است. در برخي 
متون نيز هر دو واژة «قنطره» و «جسر» را به «پل» معني 
كرده اند (مثًال در: الّسامي في االسامي، ص 486؛ االسمي 
في االسماء، ج1، ص 489؛ كتاب البلغه، ص 289). و در 
فرهنگهايي كه صرفًا به مصادر پرداخته اند، واژة «الَجسر» 
(در حالت فعلي: به فتح جيم) به «پل بستن» معني شده 

است (مثًال در: المصادر [چ2]، ص 16؛ تاج المصادر، ج1، 
ص 18)2.

دقيقي  ترجمة  معموالً  فرهنگها  اين گونه  در  اينكه  با 
از واژه ها به دست داده مي شود، در اين واژه چنين نشده 
است؛ چرا كه بر پاية نمونه هاي به دست آمده از متون، 
واژة «جسر» به پلهاي موقتي اطالق مي شد. در اين متون 
هنگام يادكرد از پلهاي ثابِت سنگي، واژة «قنطره» را به 
كار مي بردند و حتي هنگام گفتگو از ويراني اين دو گونه 
پل، از فعلهاي «بريدن» و «ويران كردن» به شكل جداگانه 
(تحقيق  تاريخ الطبري  در  نمونه  براي  مي كردند.  استفاده 
1387ق  دارالتراث،  بيروت،  ابراهيم،  ابوالفضل  محمد 
[ط2]، ج 7، ص 617) در شرح گفتگوي دهقاِن صاحِب 
بغداد با خليفه ابوجعفر منصور دربارة برگزيدن جايگاه 
بناي بغداد آمده: «...و أنت بين انهار ال يصل إليك عدوك 
اخربت  و  الجسر  قطعت  فإذا  قنطرة.  او  جسر  على  اال 

القناطر لم يصل إليك عدوك.»
ميان  كاربرد  اختالف  اين  نيز  فارسي  متون  در 
نويسندة  چنانكه  داشته؛  وجود  «پل»  و  «جسر»  واژگان 
مجمل التواريخ والقصص (تصحيح محمدتقي بهار، تهران، 
«عمارتهاى  مي نويسد:  ص40)  1318ش،  خاور،  كاللة 
ويرا قياس [نيست ] كه عمر دراز در پادشاهى درين كار 
سپرى شد و از جمله مدينة طيفسون بود از مداين. و بر 
دجله پولى ساخت و آنرا اسكندر رومى خراب كرد و 
اثر آن بمعبر غربى پيداست؛ و از آن پس جسر ساختند. 
عنق  عوج  پهلوى  از  استخوان  گويد،  جرير  تاريخ  در  و 
پول ساخته بودند اند سال، پس از گفت و گوى شاهان 

عالم بر سرزنش عجم باطل كردند و جسر ساختند.»
مشابه اين اختالف تعبير ميان واژه هاى «پل» و «جسر» 
در عبارتي از تاريخ گزيده (حمداهللا مستوفي، به كوشش 
عبدالحسين نوايي، تهران، اميركبير، 1362ش [چ2]، ص 

1. نيز نك:
Syriac-English Dictionary, Louis Costaz, Beyrouth, Dar 

El-Machregh, p.55.

كه بدون تاريخ چاپ است و دو عنوان فرعى ديگر نيز بدين 
Dictionnaire Syriaque- قرار دارد: قاموس سريانى ـ عربى؛

.Francais

يادكرد  از  فرهنگها  اين  بيشتر  چاپهاى  شناخته بودن  دليل  به   .2
مشخصات كتابشناسى آنها خوددارى شد.
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عمارت   (جمشيد)  او  آثار  «از  مي شود:  ديده  نيز   (81
سنگين  فول (=پل)  و  همدان  شهر  و   ... است  اصطخر 
عظيم  اثري  گفت:  بديد  را  آن  اسكندر  چون  دجله.  بر 
است پادشاهان فرس را و آن را بشكافت. اردشير بابكان 
جسر  زنجير  از  نداد،  دستش  كند  عمارت  كه  خواست 

بست.»

جسرهاي شناور بر كشتيها
پيشتر گفتيم كه واژة «جسر» به پلهاي موقتي گفته مي شد. 
هنگام  واژه  اين  كاربرد  بيشترين  كه  مي افزاييم  اينجا  در 
يادكرد از نوعي پل شناور بر كشتيها ديده مي شود. براي 
نمونه چند توصيف را در نوشته هاي فارسي ــ به ترتيب 

تقريبي تاريخ نگارش ــ مي بينيم:
سيدمحمد  (تصحيح  ناصرخسرو  سفرنامة  در  ـ 
 (94 ص  [چ3]،  1369ش  زّوار،  تهران،  دبيرسياقي، 
هنگام توصيف «شهر مصر» آمده: «... اين دو شاخ از 
نيل هر يك را به قدر جيحون تقدير كردم اما بس نرم 
و آهسته مى رود. و مياِن شهر و جزيره جسري بسته 
شهر،  از  بعضى  و  كشتي.  پاره  سي و شش  به  است 

ديگر سوى آب نيل است...»
در ترجمة كهن فارسي مسالك و ممالك (ابواسحق  ـ 
ابراهيم اصطخري، مترجم ناشناخته، به كوشش ايرج 
[چ3]،  1368ش  فرهنگي،  و  علمي  تهران،  افشار، 
 ...» آمده:  سيستان  رودهاي  توصيف  ذيل  ص195) 
آب  برين  بُست  راهِ  بر  و  بسته اند  بندي  آنجايگه  و 
باشد  عراق  جسرهاي  كي  چنان  ساخته اند  جسري 

از كشتي ها.»
عبداهللا  (شهاب الّدين  ابرو  حافظ  جغرافياي  در  نيز  ـ 
ميراث  تهران،  سجادي،  صادق  تصحيح  خوافي، 
 (163 صص162ـ  ج1،  1375ش،  بنيان،  و  مكتوب 
ذيل «نهر مسرقان» آمده: «... و اين آبى بزرگ است 
و مى گذرد بر عسكر مكرم ... و نزديك عسكر مكرم 
بر آن جسري بسته بودند از بيست كشتي. و آب آن 

نهر هيچ ضايع نيست.»
شمس الدين  (شرف خان بن  شرفنامه  در  همچنين  ـ 
زرنوف،  ولييامينوف  والديمير  تصحيح  بدليسي، 
انتشارات  [افست  1860م،  پطربورغ،  محروسة 
از  ق   932 سال  وقايع  ذيل  ص170)  ج2،  اساطير]، 

اقدامات سلطان سليم خان سخن رفته و در آنجا آمده: 
«... قلعة اوسك كه در ساحل رودخانة طونه واقع شده 
او نيز مفتوح گشت و بر سر رودخانة دراوه جسري 
از كشتي ها و زنجيرِ بطريقي كه عادت است ترتيب 
داده به جانبِ بدون عبور نمود و قلعة راچه و قلعة 

غراغوريجه و ... به حيّز تسخير درآورد.»
جالب توجه اينكه تصوير اين گونه جسرها در برخي 
در (شكل1)  نمونه  براي  مي شود.  يافت  كهن  نگاره هاي 
تصوير نگاره اي از نسخة كتاب اكبرنامه (دستنويس موزة 
را  ق)  حدود 1004  در  موّرخ  لندن،  آلبرت  و  ويكتوريا 
مي بينيم كه به خامة بساون (Basawan) نقاش چيره دست 

سدة دهم و يازدهم هجري هند كشيده شده است.1

شكل 1
رام كردن  و  سواري  حال  در  را  اكبرشاه  نگاره  اين 
بسيار  وي  كه  كاري  مي دهد؛  نشان  وحشي  فيل  يك 
حاجي  (نوشتة  اكبري  تاريخ  در  داشت.  دوست  را  آن 
معين الدين  سيد  حاجي  تصحيح  قندهاري،  محمدعارف 
1. مأخذ تصوير: عصر نگارگرى سبك مغول هند، جى. ام. راجرز، 
1382ش،  دولتمند،  نشر  تهران،  هاشم زاده،  جميله  ترجمة 

ص81. اندازة تصوير: 21/7 × 34/5.
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ندوي و سيد اظهر علي دهلوي، رامپور، سلسلة مطبوعات 
اين باره  در  ص47)  1962م،  1382ق/  رضا،  كتابخانة 
فيالن  و  مي شوند  متوجه  فيل  جنگ  به  گاهي  «و  آمده: 
مست را كه هيچ كس نزديك آن نمي تواند گشت بران 
منقاد  و  مطيع  و  مي سازند  عاجز  را  او  و  مي شوند  سوار 
مي گردانند. و تصرفات كه در گرفتن فيل اختراع كرده اند، 

در سوابق ايام نبوده و هيچ كس نشنيده.»
مي شود:  ديده  بدين قرار  يادداشتي  نيز  نگاره  زير  در 
«سوار شدن حضرت بر فيل هوايي ... [ناخوانا] ... جنگ 
انداختن و برآمدن فيالن بر باالي پل و غريو از تماشائيان 

برخاستن.»
نكتة جالب توجه ديگر اينكه اين گونه جسرها امروزه 
نيز در شبه قاره كاربرد دارد و تصوير يكي از اين نمونه ها 
آقاي  گرامي  دوست  ــ  مي بينيم  (شكل 2)  در  كه  ــ  را 

علي نويدي مالطي در دسترس ما نهادند.1

شكل 2

جسر بغداد
آنچه پيش از اين ياد شد، دربرگيرندة نوشته هايي از چند 
نشان  كه  است  گوناگون  زماني  دوره هاي  در  نويسنده 

پل  نوعي  از  يادكرد  براي  معموالً  «جسر»  واژة  مي دهد 
دربارة  نكته  اين  است.  مي رفته  كار  به  كشتي  بر  شناور 
نشان  موجود  شواهد  و  است  صادق  نيز  بغداد»  «جسر 

مي دهد كه جسر بغداد نيز چنين ساختاري داشته است.
دربارة  فارسي  زبان  به  توصيفها  كهن ترين  از  يكي 
(چاپ  حدودالعالم  در  كه  است  عبارتي  بغداد»  «جسِر 
الي  المشرق  من  حدودالعالم  بر  تعليقات  عنوان:  با 
ميراحمدي  مريم  كوشش  به  ناشناخته،  مؤلف  المغرب، 
1372ش،  الزهرا،  دانشگاه  تهران،  ورهرام،  غالمرضا  و 
شده  نقل  بغداد  شهر  توصيف  ضمن  405ـ406)  صص 
است: «بغداد: شهري عظيم است و قصبة عراق است ... 
و رود دجله اندر ميان وي بگذرد و بر دجله پلي است 
و  ابريشم  و  پنبه  جامه هاي  وي  از  و  كرده.  كشتي ها  از 

آبگينه هاي مخروط و آالت هاي مدهون خيزد ...»
نيز در ترجمة كهن فارسي مسالك و ممالك (ص85، 
چاپ استاد افشار) ضمن توصيف شهر بغداد آمده: «و بر 
دجله جسري بسته اند از كشتي ها و از دروازة خراسان 

تا آنجا كي باب الياسريّه است ...».
از  صرفًا  متون،  از  بسياري  در  اينكه  يادآوري  بايستة 
اما  رفته  سخن  منفرد  پل  يك  به صورت  بغداد»  «جسر 
يك  از  بيش  بغداد  در  كه  مي دهد  نشان  تاريخي  شواهد 
شده  ويران  آنها  از  برخي  بعدها  و  داشته  وجود  جسر 
تاريخ  در  463ق)  ـ   392) بغدادي  خطيب  مثًال  است. 
التي  مدينةالّسالم  جسور  عدد  «ذكر  به:  را  بخشي  بغداد 
كانت بها على قديم األيام» [يادكرد شمار جسرهايي كه 
كه  داده  اختصاص  بود]  بغداد  به  پيشين  روزگاران  در 
مي توان بدان رجوع كرد. در اينجا به عنوان شاهد، عبارت 
زير را از صورةاالرض (ابن حوقل، تصحيح كرامرز، ليدن، 
نقل  موضوع  اين  تأييد  در  ص241)  ج1،   ،1938 بريل، 
بقرب  جسر  هذا  وقتنا  في  الجانبين  بين  و   ...» مي كنيم: 
باب الّطاق و كانا اثنين لعبر المجتازين و لّما بان النّقص 

عليهما عّطل احدهما لبيان االختالل ...»

بريدن جسر بغداد
براي  «بريدن»  فعل  كاربرد  به  حاضر  نوشتة  آغاز  در 

1. مأخذ تصوير: 
Alexandre le Grand, Pierre Briant, Gallimard, Paris, 1987.
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«جسر»ها اشاره كرده و عبارتي را از تاريخ الطبري (ج 7، 
ص 617) به شاهد آن آورديم كه اتفاقًا مربوط به شهر 
بغداد است: «... فإذا قطعت الجسر و اخربت القناطر لم 

يصل إليك عدوك.»
سعدي،  (كليات  غزلهايش  از  يكي  در  نيز  سعدي 
1376ش،  اميركبير،  تهران،  فروغي،  محمدعلي  تصحيح 
ص 435) به بريده شدن جسِر دجله بر دست «تتر» اشاره 

كرده است:
در دجله كه مرغابي از انديشه نرفتي

كشتي رود اكنون كه تتر جسر بريده ست
نكته اي كه در اينجا الزم به ذكر مي نمايد اينكه بريده 
شدن «جسر بغداد» پيش و پس از حملة مغول نيز اتفاق 
علي بن  (محمد بن  راحةالّصدور  در  چنانكه  است؛  افتاده 
سليمان الراوندي، تصحيح محمد اقبال، مؤسسة مطبوعاتي 
علي اكبر علمي، بي تا [افست چاپ ليدن]، ص268) ضمن 
تشريح وقايع پايان سال 550 ق آمده: «... لشكر و حاشيه 
انديشيدند كه فردا زحمت باشد؛ هر قومي قصد كردند 
كه هم در روز خالي بگذرند؛ اضطرابي درافتاد و جسر 
بگسيخت و مالحان كشتي هاي لشكر سلطان بگذاشتند و 

بگريختند. هر كه كشتي يافت مي گذشت.»
اين واقعه مربوط به هنگامي است كه محمدبن محمود 
كه  شد  خبردار  و  پرداخت  بغداد  محاصرة  به  سلجوقي 
ملكشاه و اتابك ايلدگز بدان سوي رهسپار شده اند؛ لذا 
گريز  به  روي  جان  بيم  از  محمود  محمدبن  لشكريان 

نهادند و جسر را گسيختند.
نيز  مغول  از  پس  بغداد  جسر  گسيخته شدن  دربارة 
در ظفرنامه (شرف الدين علي يزدي، تصحيح سيد سعيد 
ميرمحمد صادق و عبدالحسين نوايي، تهران، كتابخانه موزه 
و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 1387ش، ج1، ص 
730) هنگام يادكرد از تسخير بغداد توسط سپاهيان تيمور 
به سال 795 ق آمده: «... صبحگاه روز شنبه بيست و يكم 
ماه مبارك مذكور به بغداد رسيد. سلطان احمد جالير از 
دجله گذشته بود و جسر بريده و كشتي ها شكسته و غرق 

كرده و در آن طرف آب سوار ايستاده ...».

كاربرد جنگي جسرها
بريده شدن جسرها در برخي نمونه هايي كه پيش از اين 
ديديم، در اثر حادثه بوده است ــ مانند واقعة ياد شده 

در راحةالّصدور ــ اما نمونه هاي بسياري به دست داريم 
نظامي  كاربرد  داراي  جسرها  اين گونه  مي دهد  نشان  كه 
وجود  آبي  و  رود  آنها  كنار  در  كه  شهرهايي  در  و  بوده 
داشت، از اين پلها استفاده مي كردند تا در هنگام نزديك 
به  دشمن  ورود  از  و  ببرند  را  آن  بتوانند  دشمن  شدن 
شهر جلوگيري كنند. نمونة اخيرالذكر از ظفرنامة يزدي 

از جمله شواهد اين موضوع است.
براي نمونه اي كهن تر مي توان از «وقعة الجسر» ياد كرد 
كه مربوط به دوران خالفت عمر خطاب (درگذشتة 23 
ق) و شكست خوردن لشكريان او از سپاه ساساني است. 
تاريخنامة  در  عمر  لشكريان  هزيمت  صحنة  توصيف 
طبري (منسوب به بلعمي، تصحيح محمد روشن، تهران، 
سروش، 1380 [چ2]، ج3، ص435) بدين گونه ياد شده 
است: «... يكي از بني ثقيف ــ نامش عبداهللا بن مرثد ــ 
برفت و از پيش سپاه بشد و جسر ببريد تا سپاه بازگردد 
[و] هزيمت نشود؛ و كشتي اي از آن كشتي هاي جسر به 
آب فروهشت و به آنجا بيستاد و بانگ همي كرد: يا معشر 

المسلمين! بازگرديد...»
نيز در تاريخ سيستان (تصحيح محمدتقى بهار، تهران، 
كالله خاور، 1314ش، ص 292) در شرح نزديك شدن 
لشكر احمد بن اسمعيل ساماني به شهر «بُست» به قصد 
جنگ با محمدبن علي بن الّليث آمده: «چون خبر نزديك 
بُست  پِل  تا  داد  فرمان  وقت  اندر  رسيد،  علي  محمدبن 
ببريدند و آب بسيار بود و راه گريز برگرفت با سپاه كه 

با او بود...»
اين «پِل بُست» همان جسر شناور بر كشتيها است كه 
پيش از اين عبارتي را از ترجمة فارسي مسالك و ممالك 

(ص 195) در توصيف آن ياد كرديم.
بيت  در  ــ  سعدي  اشارة  گويا  گفتيم،  آنچه  بر  بنا 
پيش گفته ــ به بريده شدن جسر بغداد بر دست مغوالن 
نادرست باشد؛ چرا كه معقول اين است كه بغداديان براي 
برعكس.  نه  ببرند  را  جسر  مغوالن  ورود  از  جلوگيري 
براي  مي شود.  تأييد  نيز  تاريخي  متون  توسط  نكته  اين 
محمد  تصحيح  مغول]،  ([بخش  جامع التّواريخ  در  نمونه 
روشن و مصطفي موسوي، تهران، البرز، 1373ش، ص 
آمده:  مغوالن  دست  بر  بغداد  تسخير  شرح  در   (1013
«... هوالگوخان با ايشان عتاب فرمود؛ نوكران ايشان نيز 
برفتند و شب را تمامت، سر ديوار جانب شرقي مسّلم 
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گردانيده بودند و به وقت جسر بستن، پادشاه فرموده بود 
تا از باال و زير [بغداد] جسر بسته بودند و كشتي ها معد 

داشته و مجانيق نصب كرده...»

جسر بغداد در نگاره ها و تصاوير
ديديم  اكبرنامه  از نسخة مصور  را  نگاره اي  از اين  پيش 
كه يكي از جسرهاي هند را به نمايش گذاشته است؛ اما 
در ميان نگاره هاي كهن، تصويرهايي نيز از «جسر بغداد» 
با كشتيهايي كه بر آنها شناور بود ديده مي شود. يكي از 
رشيدي  جامع التّواريخ  دستنويس  به  مربوط  نگاره ها  اين 
(نسخة 1113 تكملة فارسي كتابخانة ملي پاريس) است 
كه آن را پيش از اين در مقالة «مدينةالّسالم بغداد» (در: 
گزارش ميراث، ش 27 و 28 [آذر و دي 1387 ش]، ص 

12) به چاپ رسانيديم.
يك  مي نماياند،  ما  به  را  بغداد  جسر  كه  ديگر  نگارة 
لت از يك نقاشي دوبرگي متعلق به كتابخانة دولتي برلين 
(Diez A Fol.70, S .4) است كه تصوير آن را در (شكل 

3) مي بينيم.1

شكل 3
نويسندگان كتاب «تصاوير بي همتاي نگارگري ايراني 
اين  با  مرتبط  موضوع  نتوانسته اند  آن»  سرچشمه هاي  و 

«محاصرة  عبارت  با  را  تصوير  ايشان  بشناسند.  را  نگاره 
شهري داراي بارو» (Siege of a Walled City) توصيف 
يكي  به  متعلق  نگاره  شايد  كه  داده اند  احتمال  و  كرده 
بوده  فضل اهللا  رشيدالدين  جامع التّواريخ  دستنويسهاي  از 
مي توان  دست كم  و  مي نمايد  درست  احتمال  اين  باشد. 
مصور  نسخه هاي  با  مذكور  نگارة  ساختار هاي  كه  گفت 
ما  پندار  است.  نزديك  بسيار  رشيدي  ربع  كتابخانة 
گريختن  صحنة  به  مربوط  مذكور،  نگارة  كه  است  اين 
محمدبن هارون الّرشيد (امين) از مدينةالّسالِم بغداد باشد 
كه در كتابهاي تاريخي از آن ياد شده است. براي نمونه 
در زين االخبار (عبدالحيّ بن ضحاك بن محمود گرديزي، 
تصحيح عبدالحّي حبيبي، تهران، دنياي كتاب، 1363ش 
[چاپ حرفي از چاپ بنياد فرهنگ]، ص168) آمده: «... 
و امين اندر شب بيرون آمد بر جانب دجله و اندر زورق 
نشست. و طاهر خبر يافت؛ همه ساحِل دجله بگرفت و 
بفرمود تا سنگ بر آن زورق ها همي زدند و همي شكستند 
تا آن زورِق امين و هرثمه شكسته شد و كشتي بان هرثمه 
را بگرفت و امين به آب فروشد. و امين آشنا نيكو دانست، 

به آشنا بر كرانه آمد...».
تصوير ديگر مربوط به صفحة 60 رو از ُجنگي متعلق 
به كتابخانة بريتانيا (به نشاني  Add. 16561، نوشته شده 
در شماخي به سال 872 ق) است كه آن را در (شكل 4) 

مي بينيم.2
در صدر اين صفحه دو بيت از غزل ناصر بخارائي (با 
اندكي اختالف در: ديوان اشعار ناصر بخارائي، به كوشش 
نورياني،  نيكوكاري  بنياد  [بي جا]،  درخشان،  مهدي 

1353ش، ص 281) بدين گونه درج شده است:
دجـله را امسال رفتـار عجـب مستانـه بـود

پاي در زنجير و كف بر لب مگر ديوانه بود
چرخ مي زد آب و برمي گشت بر گرد حصار

گوئيا بغداد شمع و دجله چون پروانه بود
اين غزل هنگام طغيان دجله به سال 776 ق در بغداد 

1. مأخذ تصوير: 
Peerless  Images Persian Painting and Its Sources, Eleanor 

Sims & Boris I. Marshak & Ernst J. Grobe, Yale University 

Press, New Haven & London, 2002, p. 43.

2. همان، ص 179. 
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سروده شده است (نك: مجمل فصيحي، فصيح خوافي، 
اساطير،  تهران،  نصرآبادي،  ناجي  سيدمحسن  تصحيح 
1386ش، ج3، ص 971). طبق نوشتة برخي نويسندگان 
چاپ   203 ص  تذكرةالّشعرا،  در  دولتشاه  (مثًال  پيشين 
كاللة خاور و فخرالدين علي صفي در لطائف الطوائف، 
سلمان  را  غزل  اين  اول  مصرع  اقبال)  چاپ   271 ص 
ساوجي به قصد اقتراح گفته و ناصر آن را بر بديهه چنين 

هنرمندانه سروده است.

شكل 4

به  بغداد  جسر  از  تصويري  اينكه  توجه  جالب  نكتة 
دست است كه نشان مي دهد اين پل تا پيش از سال 1908م 
كاربرد داشته است. اصل تصوير كه آن را در (شكل 5) 

مي بينيم در آرشيو «ارسيكا» نگهداري مي شود.1

جسر بغداد و زنجيرِ جسر
توجه  جلب  بخارايي  ناصر  از  پيش گفته  شعر  در  آنچه 
مي كند اشارة وي به «پاي در زنجير بودن دجله» است. 
بر اساس توصيف مندرج در شعر مي توان اين برداشت 
بود  شده  نصب  دجله  در  مذكور  زنجيرهاي  كه  كرد  را 
اساس  اين  بر  كند.  جلوگيري  كشتيها  آمد  و  رفت  از  تا 
بوده  «دربند»  شهر  زنجيرهاي  به  شبيه  آن  ساختار  شايد 
است كه توصيف آن را در برخي از متون مي بينيم. براي 
خزران:  «دربند  آمده:   (433 (ص  حدودالعالم  در  نمونه 
شهري است بر كران دريا. ميان اين شهر و [چ: «+ بر»؛ 
كه در نسخه نيست] دريا زنجيري كشيده عظيم چنانك 
اين  و  دستوري.  به  مگر  آمدن  نتواند  اندر  كشتي  هيچ 
و  سنگ  از  كي  محكم  است  بسته  ديوارها  اندر  زنجير 

ارزيز كرده اند.».
كه  گفت  مي توان  بپذيريم،  را  ساختاري  چنين  اگر 
اشارة سعدي در شعر پيش گفته مربوط به همين زنجيرها 
بوده و نه زنجيرهاي جسر بغداد. با اين حال گمان مي رود 
كه زنجيرهاي مذكور مربوط به «جسر بغداد» بوده است 
و نه «رود دجله»؛ به خصوص كه در برخي متون به اين 
نمونه  براي  است.  شده  اشاره  بغداد»  «جسر  زنجيرهاي 
نيز  بهار؛  چاپ  (ص394  القصص  و  مجمل التّواريخ  در 
با اختالفي در: مجمل التّواريخ و القصص [نسخه برگردان 
دستنويس موّرخ 752 ق]، به كوشش ايرج افشار و محمود 
ذيل  در   (141 گ  ش،   1379 طاليه،  تهران،  اميدساالر، 
توصيف نيكيهاي عضدالدوله بويهي آمده: «... و از جمله 
خيرات كه ايزد تعالي او را توفيق داد، بيمارستان بغداد 
است و اوقاف و ترتيِب آن و گويند به كسب دست رنج 
خويش آن همه مال و نعمت جمع شد كه در آن صرف 
شد؛ و زنجيرهاء جسر از بهر گدا[رِ] حاج و معبرها و 

مشهد كوفه بر آن سان كه هنوز برجايست.»
از  پيش  كه  تاريخ گزيده (ص 81)  از  عبارتي  در  نيز 
اشاره  زنجيرها  اين  به  كرديم،  ياد  دجله  پِل  دربارة  اين 

شده است.
دربارة كاربرد زنجير در جسرهايي جز از جسر بغداد، 
اعداد  العثماني،  األرشيف  وثائق  خالل  من  بغداد  تصوير:  مأخذ   .1
فاضل بيات، استانبول، مركز االبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة 

االسالمية باستانبول [ارسيكا]، 2008م، ص 130.
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عبارتي را در آغاز اين نوشته از شرفنامة بدليسي (ج2، 
ص170) ياد كرديم كه در آن به «جسري از كشتي ها و 
زنجيرِ بطريقي» اشاره شده است. عالوه بر آن، توصيف 
بسيار دقيقي از ساختار اين گونه زنجيرها و كاربرد آنها در 
ساختمان جسرها را خواجه غياث الدين نقاش ــ نگارگر 
كارگاه كتاب آرايي بايسنغر تيموري ــ نوشته است. اين 
گزارش  در  وي  كه  است  روزنامه اي  به  مربوط  نوشته 
سفرش به ناحية ختاي ــ ميان سالهاي 822 تا 825 ق 
ابرو،  زبدةالتواريخ (حافظ  از  را  آن  ما  و  است  نوشته  ــ 
تصحيح سيدكمال حاج سيدجوادي، تهران، سازمان چاپ 
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1380ش، 
ج 4، صص 833 ـ 834) نقل مي كنيم: «... در چهارم شّوال 

از  كه  هم  تصويرهايي  در  است.  داشته  ساختاري  چنين 
شهر بغداد به دست است (مانند شكل 3 از همين مقاله 
و همچنين تصويري كه در صفحة 12 از شمارة 27 و 28 
گزارش ميراث آورديم) چنين زنجيرهايي را در دو سوي 

جسر بغداد مي بينيم.
كهن ترين  كه  شويم  يادآور  است  بايسته  پايان  در 
گزارش دربارة كاربرد پلهاي شناور بر كشتيها در تاريخ 
هرودت ديده مي شود. وي در تاريخ خود اشاره كرده كه 
ارتش  جنگي  ادوات  و  نفرات  جابجايي  براي  خشيارشا 
خود از روي رودها اين پلها را به كار مي برد. هرودت 
كه  است  داده  دست  به  پلها  اين  ساختمان  از  توصيفي 
مي كنيم.  چشم پوشي  آن  يادكرد  از  مجال  تنگِي  دليل  به 

به  قريب  بود  بزرگ  آبي  آن  و  رسيدند  قراموران  آب  به 
جيحون. بر وي پلي بسته بودند به كشتي در غايت خوبي 
و محكمي. زنجيري به عظمت از آهن ــ كه به ستبري 
بر  گز  ده  تا  طرف  اين  و  طرف  آن  از  ــ  بود  آدمي  ران 
خشكي گذشته و بر هر طرف دو ميل آهن ــ هر يك به 
ستبري ميان مردي ــ در زمين محكم و آن زنجيرها بر 
آن استوار كرده و به قّالب هاي بزرگ، كشتي را بر اين 
زنجيرها محكم كرده. و بيست و سه كشتي بود كه باالي 

كشتي ها تخته هاي بزرگ انداخته بودند...».
نيز  بغداد  جسر  كه  داد  احتمال  مي توان  مبنا  اين  بر 

ناهيد  ترجمة  بريان،  پى ير  هخامنشى،  امپراتورى  (نك: 
فروغان، تهران، فرزان روز، صص 568 ـ 571).

نمونه هايي كه ياد شد، مفهوم واژة «جسر» را در متون 
فارسي و عربي نشان داده، ساختار آن را توصيف نموده 
و تفاوت آن را با «پل» و «قنطره» بيان مي كند. همچنين 
از  پلها  اين گونه  كاربرد  كه  مي سازد  روشن  را  نكته  اين 
پهناور  گستره اي  در  ما  روزگار  تا  هخامنشيان  روزگار 
ــ از بغداد و اهواز تا سيستان و هندوستان و ماوراءالنهرــ 

رواج داشته است.

شكل 5
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«مسخرگى»
نگاهي اجمالي به يك پيشة كهن

على نويدى مالطى
مقدمه

اگر با زبانشناسان در اين نظريه كه «زبان، موجودى زنده 
است» همداستان باشيم، پذيرش تغيير و تحوالت معنايى 
پديدة  بود.  خواهد  ملموس تر  تاريخ  مسير  در  واژگان 
پژوهشهاى  بسيارى  دستماية  زمان  گذر  در  زبان  تطّور 
امروزى شده و كرسيهاى علمى اي نيز براى پيگيرى چند 
و چوِن اين دگرگونيها در سرتاسر جهان تأسيس گرديده 
مى دهد.  خبر  مقوله  اين  بسيارِ  اهميت  از  خود  كه  است 
رشته هايى از قبيل زبانشناسى تاريخى، دستور تاريخى و 
ريشه شناسى از آن دسته رشته هايى اند كه با توجه به نيازِ 

مبرم به تجزيه و تحليِل تحوالت زبانى ايجاد شده اند.
حوزة  از  فراتر  زبانى  تغييراِت  اين  كه  پيداست 
بسيار  شاهد  ضرب المثلها  خصوص  اين  در  واژگانى اند. 
خوبي به شمار مى آيند. اين جمالت موجز كه نتيجة گزينِش 
هنرمندانة ذهن كاربراِن زبان اند، معموالً بر مبناى حادثه يا 
رخدادى در بستر تاريخ آفريده و به كار گرفته مي شوند. 
نگاهى به برخى از كهنترين ضرب المثلهاى به كار رفته 
بيشتر  در  كه  است  حقيقت  اين  بيانگر  فارسى،  متون  در 
خاص شاعران و نويسندگان  مواقع تنها از طريق كاربردِ 
و موقعيِت كاربردى ضرب المثلها مى توان به معناى آنها 
پى برد. نگاهى اجمالى به مجموعة متنوع ضرب المثلهاى 
به كار رفته در كتاِب تاريخ الوزراء ابوالّرجاى قمى (چاپ 

مرحوم دانش پژوه) مؤيد اين ادعاست.
غرض از طرح اين بحث، تأكيد بر تغييرات زبانى بود 
كاربردهاى  برخى  شدِن  سپرده  فراموشى  به  موجِب  كه 
اولية واژگان و ضرب المثلها مى شود. در سال 1386 كتابى 
در  قلندريّه  عنوان  با  كدكنى  شفيعى  استاد  از  ارزشمند 
تاريخ به چاپ رسيد كه در يك بخش از آن، مؤلف با 
دقت و وسواِس تحسين برانگيز، ضمن پى گرفتِن رّد پاى 
تحول معنايِى واژة «قلندر»، به تغيير معنايى اين واژه از 
استعماِل كهن (در معنى اسم مكان) به معناى ديگرگون 
تتبّع  اين  بود.  كرده  اشاره  شخص)  براى  (صفت  شده 
عالوه بر آشكار كردِن يك تفاوِت معنايى در كاربردِ واژه، 

اين فايده مهم را نيز به همراه داشت كه مؤلف تصريح 
به  مكان  اسم  معناى  با  «قلندر»  كلمة  كه  متونى  در  كند 
كار برده شده باشد، قطعًا از دورة تاريخى خاصى فراتر 
نبوده و حداقل تا قرن هفتم و زمان سعدى كاربرد داشته 
است. حداقل فايدة  اين واكاوى تحقيقى براي مصححان 
اين  وجود  صورت  در  كه  است  اين  فهرست نويسان  و 
كلمه در متوِن ناشناخته، تخمين دورة زمانى نگارش اثر 
براى مصّححين و فهرست نويسان بسيار آسان تر خواهد 

بود.
با عنايت به اين گونه تحقيقاِت راهگشا بود كه  كاربرد 
و تفاوت معنايى واژة «مسخره» در برخى متون كهن با 
با  نمود.  توجه  جالب  نگارنده  براى  آن  امروزى  كاربرد 
رديابى اجمالى در برخى از متون، معلوم شد كه اين واژه 
در متون به صورت صفت شغلى و پيشه به كار مى رفته، 
نه به صورِت صفت يا صفِت جانشين اسم كه امروزه در 
زبانى فارسى زبانان به صورتهاي گوناگون وجود  كاربردِ 
محسوب  آن  كهن  كاربردِ  از  يادگاري  واقع  در  و  دارد 
گوياترين  حال  عين  در  و  كهن ترين  از  يكى  مي شود. 
شاهد نثر براى اين معنى، تصريح خواجه رشيد همدانى 
در جامع التواريخ به كسب درآمد از راه شغل مسخرگى 
رشيد  خواجه  مغول)،  (بخش  جامع التواريخ  (نك:  است 
مصطفى  و  روشن  محمد  تصحيح  همدانى،  فضل اهللا 

موسوى، تهران، نشر نو، 1374ش، ج 1، ص701).
كلمه  اين  شغلِى  معناِى  به  تصريح  كهن ترين  ظاهراً 
شعر  در  بود،  شغل  نوعى  مسخرگى  اينكه  و  شعر  در 
كه  شرم آورى  مدايِح  تمامِى  به رغم  كه  است  انورى 
ساخته  اسب)  جِو  (مثل  ناچيز  بسيار  خواسته هاى  براى 
انتخاب  و  زمانه  وارونگِى  حقيقِت  به  است،  پرداخته  و 
«شغِل مسخرگى» براى رسيدن به تمامِى آمال و آرزوها 
اشاره مى كند و آن را هماننِد «مطربى» از پست ترين شغلها 
مى شمارد.(ديوان انورى، تصحيح مدرس رضوى، ج 2، 

ص 751):
رو مسخرگى پيشه كن و مطربى آموز

تا داد خود از مهتر و كهتر بستانى
تا جايى كه نگارنده جستجو كرده ديرينه ترين كاربرد 
اين كلمه به معناى شغلى در نثر فارسى، اشاراِت موجود 
سورة   56 آية  تفسير  در  است.  طبرى  تفسير  ترجمة  در 
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از  مسخ شدگان  از  كدام  هر  اينكه  توضيح  در  عمران  آل 
تاجر،  چون  شغلى اى  صفات  به  بوده اند،  گروههايى  چه 
باژوان، صراف، قصاب و نانبا اشاره گرديده و«مسخرگى» 
همرديِف اين مشاغل آورده شده است كه تصريحى است 
بر پيشه بودِن مسخرگى: «اما كورموش مردى بود نانبايى 
كردى و در آن خيانت كردى  ... اما گنجشك مردى بود كه 
مسخرگى كردى» (ترجمة تفسير طبرى، تصحيح حبيب 

يغمايى، تهران، توس، 1352ش، ج1، ص 628). 
مطالب به دست آمده از متون نظم و نثر در خصوِص 
«مسخرگان» براى اطالع از چند و چون پايگاه اجتماعى 
و وضعيِت زندگى اين طبقة اجتماعى چندان كافى نيست 
و براى اظهارِ نظر قطعى در اين خصوص، بايد جستجوى 
كامل در متون صورت گيرد، اما عجالتًا اطالعات به دست 

آمده در بخشهاى ذيل ارائه مى شود:

مسخرگان و ارتباط با دربار
شواهد به دست آمده نشان دهندة اين نكته است كه اين 
گروه بيشتر مالزم شاهان بوده و بيشتر در دربارها به سر 
مى برده اند، چنانكه حضور مسخرگاني در دربار فرعون، 
متوكل (232ق) و جام فيروز(897ق) گزارش شده است. 
(نك: مجمل التواريخ و القصص، مؤلف نامعلوم، تصحيح 

ملك الشعرا بهار، كاللة خاور، [بى تا]، ص 361).
در تاريخ سند آمده است: «و چون در عنفوان شباب 
جام فيروز بر تخت بنشست، بساط عيش و نشاط مبسوط 
گردانيده اكثر اوقات بدرون حرم مى بود، و احيانا كه بيرون 
مى آمد[ند]، لوليان و مسخَرها در مجلس او مى بودند، و 
هزل و نديمى مى كردند.» (تاريخ سند، سيد محمد معصوم 

بكري، تهران، اساطير، 1382ش، ص 76).
افزون بر اين، روايت هجويرى در كشف المحجوب 
نشان مى دهد كه گاهي اوقات اينان در بيرون از دربار نيز 
حضور داشته اند. البته در روايت زير به نظر مى رسد كه 
كارهاى مسخرة مورد نظر به سبب پريشانى قّوة دماغى 
در  گروه  اين  كه  نيست  بعيد  اصًال  اين  وجود  با  باشد. 
مواردى به ناچار جهت گذران زندگى، و احتماالً در قبال 

مبلغى به انجام حركات خنده دار پرداخته باشند:
ـ روايت  ـ رحمة  اهللا عليهـ  «و از خواجه ابراهيم ادهمـ 
آرند كه يكى وى را پرسيد كه "هرگز  خود را به مراد 

در  بار  يك  ديده ام:  بار  دو  «بلى،  گفتا:  رسيده اى؟"  خود 
كشتى نشسته بودم و كس اندر آنجا مرا نشناخت و جامة 
َخَلق داشتم و موى دراز گشته و بر حالى بودم كه اهل آن 
كشتى بر من فسوس و خندستانى مى كردند. و اندر كشتى 
با آن قوم مسخره اى بود كه هر زمان بيامدى و موى من 
استخفاف  تسخر  وجه  به  من  با  و  بكندى  و  بكشيدى 
بدان  و  مى يافتمى  خود  مراد  به  را  خود  من  و  كردى.  
به  شادى  آن  روزى  تا  همى بودمى.  شاد  خود  نفس  ذّل 
غايت برسيد و آن چنان بود كه روزى آن مسخره برخاست 
و بر من بَول انداخت.» (كشف المحجوب، على بن عثمان 
سروش،  تهران،  عابدى،  محمود  تصحيح  هجويرى، 

1383ش، ص 93).
بر  چنين  القصص  و  التواريخ  مجمل  كتاب  اشارة  از 
شادى  براى  مى دانستند  مجاز  را  خود  شاهان  كه  مى آيد 
مسخرگان  بر  را  آزارها  و  اذيت  انواع  خاطر،  تفرج  و 
بود  شديد  قدرى  به  آزارها  اين  دارند.  روا  نگون بخت 
لحنى  با  متوكل،  مرگ  از  بعد  متوكل  دربار  مسخرة  كه 
طنزآميز قتل او را «هزاران زندگي» براى خود تلقى كرده 
تصحيح  مستوفى،  حمداهللا  گزيده،  تاريخ  (نك:  است 
عبدالحسين نوايى، تهران، اميركبير، 1362ش، ص 325). 
در مجمل التواريخ ضمن اشاره به دستور متوّكل به اهل 
متوّكل،  قتِل  جهت  دسيسه  و  بربستن  غيار  جهت  ذِّمه 
سبب  به  را  آزارها  انواع  كه  مسخره اى  روز  و  حال  به 
است:  شده  اشاره  مى كرد،  تحمل  متوّكل  «مزاح پيشگى» 
كردند  قصد  و  بياشفتند  متوكل  بر  تركان  آن  از  بعد   ...»
بكشتن او، متوكل مزاح پيشه [بود] و مسخره بود كه او 
را متوكل پيوسته عذاب داشتى و مار بياوردندى تا او را 
بزدى، و ترياك دادى تا بخوردى، و شير را بياوردندى تا 
او را عذاب دادى، و متوكل از آن خنديدى، و او فرياد 
از  كشيده،  شمشير  غالمان  بسامّره  شب  آن  پس  داشتى، 
راه آب درآمدند از پس تخت متوكل، و آن مرد مسخره 
چون فروغ شمشير ديد پنداشت كه مگر بر عادت او را 
عذاب مي دهند، گفتا اين همه نه بس كه به تيغ نيز مرا 
برنجانيد، و متوكل همى خنديد، پنداشت كه مزاح همى 
كند، تا غالمان اندر آمدند و شمشير اندر بستند و فتح بن 
خاقان وزير آنجا بود، خود را بر وى افكند و هر دو كشته 
شدند، شب چهارشنبه رابع شوال سال دويست و چهل و 
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هشت» (مجمل التواريخ و القصص، ص 361).

نام و نشان مسخرگان و پايگاه اجتماعى آنها
شده  ذكر  نيز  اسمهايى  مسخرگان  براى  متون  برخى  در 
به  نياز  آنها  غيرواقعِى  يا  واقعى  هويت  كشف  كه  است 
براى  كه  اسمهايى  مى رسد  نظر  به  دارد.  بيشتر  بررسي 
مسخرگان دربار فراعنه ذكر شده، بيشتر صورتى خيالى 
داشته باشد تا عنوانى حقيقى. در ترجمة تفسير طبرى به 
نام «شمردل» به عنوان نام يكى از اين مسخرگان اشاره 
شده است: «فرعون را مسخره اى بود نام وى شمردل، و 
پيش فرعون مسخرگى همى كرد» (ترجمة تفسير طبرى، 

ج5، ص1293). 
نام  به  شخصى  از  نيز   (325 (ص  گزيده  تاريخ  در 
«عثعث» به عنوان نام مسخرة متوكل نام برده شده است: 
كردند.  مبالغه  متوكل  پيش  شمشيرى  صفت  در  «گويند 
ببحرين فرستاد و آن را ببهاى گران بخريد و بغالم خود 
باغر ترك داد و گفت نه اين بچيزى ارزد و نه تو. اول 
زخم باغر با آن شمشير برو زد. فتح بن خاقان خود را بر 
او انداخت و گفت ال اريد الحيوة بعدك يا امير المؤمنين. 
عثعث مسخره در آن مجلس بود. در ميان حصير بگريخت 

و گفت اريد الف حيات بعدك يا اميرالمؤمنين.»
چنان كه پيشتر گفته شد و از اشارات موجود در اشعار 
و نيز متون نثر فارسى برمى آيد، مسخرگى از پست ترين 
مشاغل بوده است. تقريبًا در بيشتر اشعارى كه در آنها از 
اين گروه ياد شده، تأكيد اصلى بر دون پايگى اينان استوار 
است كه زمينة نقِد بسيارى از شاعران را نيز فراهم آورده 
است. از جملة اين شاعران ناصر خسرو قبادياني است. در 
اعتراضات وي، مسخرگي همپاية  مطربي و بسياري موارد 
زمينة  يكسان انگارى،  اين  با  و  شده  انگاشته  ديگر  دوِن 

مناسبى براى انتقادات صريح وى فراهم آمده است:
بشناس امام و مسخره را آنگه

 قّسيس را نكوه و چليپا را
(ديوان ناصر خسرو قبادياني، تصحيح مجتبي مينوي و 
مهدي محقق، تهران، مؤسسة مطالعات اسالمي، 1357ش، 

ص 168).
الجرم خلق همه همچو امامان شده اند

يكسره مسخره و مطرب و طّرار و طناز
(همان، ص 113)

چون نشنوى همى و نبينى همى بِدل
 گوَشت به مطرب است و دو چشمت به مسخره

(همان، ص 268)
با مسجد و با ُمْؤذن چون سركه و ترفى

 با مسخره و مطرب چون شير و برنجى
(همان، ص 338)
و  «مطرب»  و  «مسخره»  عناويِن  كردِن  ذكر  هم  كنار 
«شاعر» شايد دليلي باشد بر اينكه مسخرگان نمايشهايشان 
قطعة موزوني نيز  را با ساز و آواز، در حالي كه احتماالً 

خوانده مي شد، به اجرا درمي آوردند:
به شاعرى و به بربط زنى و مسخرگى

 ملوِك باديه را شاد كرد،نى پژمان
 (ديوان سوزني، تصحيح ناصرالدين شاه حسينى، تهران،

اميركبير، 1338ش، ص 76).
 شاهد شاعر اگر مسخره باشد شايد

زانكه از شاعر و از مسخره بزم آرايد
(همان، ص 422)
اجتماعي  پايگاه  خصوص  در  اطالع  ارزشمندترين 
مسخرگان از كتاب جامع التواريخ به دست مي آيد. در اين 
مختل الحال  و  مفلس  مسخره اي  حال  و  وضع  به  كتاب، 
سطح  در  دماغي  قّوة  نظر  از  مسخرگان  از  برخي  (گويا 
مالي  كمك  با  كه  مي شود  اشاره  داشتند)  قرار  پاييني 
بعد  و  مي كند  حركت  قاآن  اوكتاى  سوى  به  دوستان، 
كه  مي يابد  دست  مكنتي  و  تمّول  چندان  به  سال  سه  از 
دوستانش او را باز نمي شناسند: «در واليت روم شخصى 
مختل الحال بود كه او نان از مسخرگى خوردى، و آوازة 
بذل و احسان قاآن در آن زمان به همة اطراف شايع بود. 
آن شخص را هوس رفتن بدان حضرت خاست و او را 
نه زاد دست مى داد و نه راحله. حريفان توزيعى كردند و 
او را خرى خريدند تا روان شد و بعد از سه سال باز آمد. 

در بازار يكى از دوستان را ديد...»
در ادامة ماجرا، به نكات جالب توجهي اشاره مي  شود 
نظر  مورد  مسخرة  است.  نشده  ديده  ديگر  متون  در  كه 
ضمن تشريح ماجراي توانگرى خود بعد از حضور در 
اشاره  دولت  اركان  با  قاآن  گفت و گوي  به  قاآن،  دربار 
مي كند. از اين گفت و گو اين نكتة مهم به دست مي آيد كه 
احتماالً مسخرگان در سفرها با شاهان همراه مي شدند و 
در معيّت آنان به ديدار بزرگان (احتماالً علما و صوفيان) 
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افراد  اين  انفاِس»  به  به «تيّمن  قاآن  ادامه  در  مي شتافتند. 
توصيه كرده است كه اين امر بدون اينكه مسخرگان در 
معيّت شاهان به زيارت «بزرگان» نائل شده باشند منطقي 
به نظر نمي رسد: «بعد از سه روز سؤال كرد و گفت: من 
دوست  كردم.  سفر  درازگوش  يك  به  كه  مسخره ام  آن 
استكشاِف حال نمود. تقرير كرد كه به همان درازگوش 
دريوزه كنان به حضرِت قاآن رفتم و قدرى ميوة خشك 
با خود برداشتم، بر سِر پشته بر ممِرّ او بنشستم. از دور 
كس  من  احوال  تفحص  به  افتاد.  من  بر  او  مبارِك  نظِر 
نواِل  و  عطا  آوازة]  [به  روم  از  كه  كردم  تقرير  فرستاد. 
تا  نهادم  راه  در  پاى  نوايى  بى  هزار  صد  با  آمده ام.  قاآن 
نظِر سعادت بخِش او بر من افتد و طالعم مسعود گردد. 
و طبق ميوه را با عرض سخن پيش داشتند. از آن ميوه ها 
اركان  باطن  در  و  ريخت  اَنبان)    =) قبتورقه  در  چندى 
دولت انكارى مشاهده كرد. با ايشان گفت: او از راه دور 
مبارك  موضع  و  متبرك  مزار  بسيار  به  اينجا  تا  مى رسد 
رسيده باشد. خدمت بسى بزرگان دريافته. تيمن به انفاس 
چنين كس غنيمت باشد. و ميوه ها جهِت آن برداشتم تا 
به فرزندان برسانم. شما نيز قسمت كنيد و اسب براند.» 

(جامع التواريخ (بخش مغول)، ج 1، ص 701).
 در جايي ديگر از اين كتاب تصريح شده است كه 
تفريح  و  تفّرج  جهت  تنها  و  تنها  را  مسخرگان  شاهان 
و  جنگ  توقع  اينان  از  وجه  هيچ  به  و  مي خواستند 
برخي  اينكه  مي رسد  نظر  به  نداشته اند.  نمودن  مردانگي 
و  مي دانستند  «هنر»  مقولة  از  را  خود  كار  مسخرگان 
رهگذرِ  از  مي شدند،  نيز  متوقع  زمان  مرور  به  احتماالً  
قاآن به مسخرة رومي  توجهات ملوكانه اى از نوع اكرامِ 
قلجقا  موقور  و  اوكرقلجقا  امراى[او]  از  «و  باشد:  بوده 
كه از قوم بآرين بودند، به جهت تقصيرى كه به واسطة 

مسخرگى و ظرافت كه در طبيعت ايشان بود كرده بودند، 
شكايت كرده و گفته كسانى كه در باب ظرافت و هزل و 
مسخرگى ماهرند، پندارند كه ايشان را هنر است و از آن 
چنان مردان به روز مردى هيچ كار بر نمى آيد و به غير از 
زنان چيزى ديگر نيستند و به مغولى قلجاآ مردم هّزال را 

گويند.» (جامع التواريخ (بخش مغول)، ج 1، ص 525).
به نظر مي رسد مسخرگان براي جلب رضايت بيشتر 
شاهان و حاضران در مجلس، زيور و زينتهايي بر خود 
مي بستند يا احتماالً صورتشان را به شكل خاصي، به تعبير 
امروزي «گريم» مي كردند و لباسهاي خاصي مي پوشيدند 
تا نمايش جالب تري به اجرا درآورده، پاداش بيشتري نيز 
حاصل كنند. بيت زير از سوزنى احتماالً اشاره اى به اين 

رسم ديرينه است:
آفرازه زده بر سبلت و ريش از گز و گوز

پسِر زين پى مسخرگى را شب و روز
(ديوان سوزني، ص 425)
نكتة جالبي كه از تاريخنامة طبري به دست مي آيد، 
اين است كه زمان اجراي نمايشها در حضور شاه بيشتر 

شب هنگام بوده است:
«هم در آن شب محّمد ديگر باره كس فرستاد سوى 
حسين كه بياى كه من با تو حديث دارم به شب اندر. 
حسين گفت: من نه مطربم و مسخره كه با من به شب 
حديث دارى، و حديث تو با من از حرب و لشكر بود، 
و مرا تا سپاه گرد نيايد سوى تو نيايم.» (تاريخنامه طبرى، 
گردانيده منسوب به بلعمى، تصحيح محمد روشن، تهران، 

سروش، ج 4، 1219).
ارتباط مسخرگان با دلقكان و لوليان از جمله موارد 
قابل پيگيري در متون است كه مى تواند در اين خصوص 

نيز جستجويي صورت گيرد.

خوانندة گرامى: گزارش ميراث ميدانى است براى گفت وگوهاى فرهنگى در حوزة تحقيقات متن پژوهى و نسخه شناسى، 
نقد و بررسى متون و منابع معتبر و نيز عرصه اى است براى ارائه نظرات و انتقادات و از يافته ها و دستاوردهاى پژوهشى 

محققان و مصححان و پژوهشگران عالقه مند استقبال مى كند.


