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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Literature, especially poetry, is one of the 
important elements of a nation's culture. Customs, beliefs, convictions, and in 
a word, all human social habits, are the theme of poets' themes, and to 
recognize these elements in different periods, Poetry Divan is the best source 
that is more honest than history, social, political, economic and cultural 
changes. Haji Mohammadjan Ghodsi Mashhadi (1056-990 AH) is one of the 
great and less known poets of the Indian and contemporary style of the 
Safavid dynasty, whose image of the society of that era has a brilliant 
appearance in his poetry collection. This article has been written with the aim 
of gaining the image of Iranian society in the Safavid period, the poet's divan 
on the topics of funeral rites and mourning rituals, feasts and celebrations, 
beliefs and superstitions, games and entertainment, punishment and torture, 
and occupations.
METHODOLOGY: Collection of materials and its organization in this research is 
a library method. The method of research is descriptive-analytical.
FINDINGS: Ghodsi has used social issues and affairs in a wide and varied way 
in order to depict and thermalize in his poems.
CONCLUSION: By studying the sociology of the Holy Divan of Mashhad, a lot 
of information can be obtained about the social and cultural issues of the 
Safavid era. Among the cases examined in his speech, the manifestation of 
jobs and then the ritual of burial and mourning is more than other cases. This 
can be attributed to the prominent manifestation of social jobs in the Safavid 
period compared to previous periods, and the death of the young holy son.
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 چکیده:
 باورها، رسوم، و آداب. است یک ملت فرهنگ مهم عناصر از شعر، بویژه ادبیات زمینه و هدف:

 و است شاعران سازیمضمون دستمایۀ انسان، اجتماعی عادات همۀ كالم یک در اعتقادات و

 از صادقتر كه است منبع بهترین شاعران، دیوان مختلف، هایدوره در عناصر این شناخت برای

 حاجی. میدهد بازتاب خود در را فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، تغییرات تاریخ،

 سبک شدۀكمترشناخته و بزرگ شاعران از( ق.ه 445-4554) مشهدی قدسی محمدجان

 جلوۀ شعرش، دیوان در عصر آن جامعۀ سیمای كه است صفویه سلسلۀ معاصر و هندی

 این دیوان صفوی، دورۀ در ایرانی جامعۀ سیمای به دستیابی هدف با این نوشته .دارد درخشانی

 و بازیها خرافات، و باورها جشنها، و اعیاد سوگواری، آداب و تدفین آیین موضوعات در شاعر

 .به نگارش درآمده است مشاغل ها، وشکنجه و مجازات سرگرمیها،

ای است. شیوۀ كتابخانه روش به پژوه  در این آن تنظیم مطالب و گردآوری روش مطالعه:

 تحلیلی است.-انجام پژوه  نیز توصیفی

تصویرپردازی قدسی بصورت گسترده و متنوعی از مسائل و امور اجتماعی در راستای ها: یافته

 سازی در اشعار خوی  بهره برده است.و مضمون

به شناسانۀ دیوان قدسی مشهدی میتوان اطالعات زیادی راجعبا مطالعۀ جامعهگیری: نتیجه

شده در كالم او، مسائل اجتماعی و فرهنگی عصر صفویه بدست آورد. در میان موارد بررسی

  از موارد دیگر است. این امر را میتوان ناشی نمود مشاغل و سرس آیین تدفین و سوگواری بی

های پیشین، و مرگ پسر به دورهاز نمود پررنگ مشاغل در عرصۀ اجتماع در دورۀ صفویه نسبت

 جوان قدسی دانست.
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 مقدمه
 از ارزشمندی جزء فارسی، گرانسنگ شعر .است بشر معنوی و مادی دستاوردهای همۀ دربردارندۀ فرهنگ

 اند. حاجیرسانده آن دریای به را ذوقشان و اندیشه هایرود بسیاری شاعران كه است اسالمی ه ایرانی فرهنگ

قلمی  و ارزشمند اشعاری كه گمنامی نسبتاً شاعر. است هندی سبک یکی از شاعران مشهدی قدسی محمدجان

توجه به تعاریف  با. است شاعر این دیوان در «جامعه سیمای» گذاشتن تماشا به پژوه ، این هدف. دارد شیوا

 تمامی» برشمرد: فرهنگ برای میتوان را عناصر و اجزا حوزه، این این پژوهشگران منظر از فرهنگ از گوناگون

 نظام هایفراورده مجموعۀ باورها، و رسوم هنر، آداب، و ادب مالکیت، نظام زبان، عادات، اجتماعی، كردوكارهای

 و اساسی خصوصیات مصرفی، كاالهای و وسایل مهارتها، سازمانها، كاربردها، و مفاهیم نظام اجتماعی، و دینی

 رسوم طبیعی، و انسانی محیط با خود كردن هماهنگ دان  بناها، نقاشیها، كتابها، گوناگون، اجتماعی هایگروه

 خوردوخوراک، عادات رفتار، الگوها، عواطف، ناشایست، و شایست احکام و دین اخالقی، فضایل آداب، نظام و

 و باورها اعمال، آن، جز و طلسمها زیورها، ابزارآالت، مادی، اشیاء آدمیان، به مربوط تصورات همۀ دینی، باورهای

 .(34-75 فرهنگ آشوری: صص مفهوم و تعریفها) ...« و هادیده

 و فرهنگ انسان، شناخت به كه آمدند پدید علومی اخیر، قرون در بویژه فرهنگ، و انسان شناخت با ارتباط در

 عناصر بر آنها مطالعۀ كه مانند آنها پرداختند و شناسیجامعه فلسفه، نظرنقطه از آن مظاهر و اجتماعی زندگی

 به پا مانند آنها و فرهنگی شناسیجامعه شناسی،انسان شناسی،مردم ترتیب، این به. بود شد، اشاره كه فرهنگی

. بود ادبیات به ایتازه نگرش كه آمد پدید ادبیات در هم اییرویکرده جریانات، این با راستاهم. گذاشت عرصه

 شناخت برای مهم منبعی اقتصادی سیاسی و اجتماعی، رویدادهای فرهنگ، عناصر از بسیاری بازتاب ادبیات با

 برای اجتماعی سند یک بعنوان میتوان ادبیات از» كه دریافتند پژوهشگران و شد فرهنگ و تاریخ واسطۀبی

 با مختلف متون .(44 وارن: ص و ادبیات، ولک نظریۀ) «كرد استفاده اجتماعی تاریخی، كلی نکات آوردن بدست

 علوم از ایبینارشته ایشاخه بعنوان نیز ادبیات شناسانۀجامعه نقد و گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد رویکرد این

 ادبیات برای نوین كاركرد و جدید ساحت تعریف در راستای تالشها این همۀ. گرفت شکل ادبیات، و اجتماعی

 .خود بستر در آن انتقال و فرهنگ و جامعه آیینگی كاركرد  بود؛

 شواهدی یافتن برای منبعی و تحلیل و بررسی برای متنی قدسی، محمدجان حاجی دیوان حاضر، پژوه  در

 به كه ایدوره. است برخاسته صفوی عصر از ایبرهه و شاعر روزگار اجتماعی مردم زندگی و فرهنگ از كه است

 وحدت و امنیت سایۀ در و یافت نظیركم قدرتی شیعه، مذهب یافتن رسمیت و واحد مركزی حکومت سبب،

 نگرش نوع و دینی سیاست البته دوران این .هستیم اسالمی ایرانی، هنر و فرهنگ شکوفایی شاهد بوجود آمده،

 در را تغییرات این تمام بازتاب. ساخت دگرگون هم را اجتماعی آداب و رفاه، فرهنگ حکومت، ساختار ادبیات، به

 منابع از یکی نیز قدسی محمدجان حاجی دیوان. دید بروشنی میتوان آن شاعران دیوان و دوره این ادبیات

 این اشعار خالل از تا بوده این بر نگارنده در این پژوه  سعی .است تحوالت و تغییرات این بازتاب در سودمند،

 .بگذارد تماشا به را صفوی عصر جامعۀ سیمای شاعر،

 

 روش مطالعه
 های اطالعاتی الکترونیکیپایگاه به مراجعه و ایكتابخانه روش به پژوه  در این آن تنظیم مطالب و گردآوری

 را پژوه  موضوع با متناسب اطالعات برداری،فی  و گوناگون منابع از مطالب استخراج از پس نگارنده. است
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با استفاده از روش  مشهدی، قدسی اشعار از شواهدی همراه به و تحلیل مطالب به شرح و نموده بندیطبقه

 پرداخته است. تحلیلی -توصیفی 

 

 سابقۀ پژوهش
 بطور كه برد نام منابعی از میتوان اما است، نیافته نگارش حاضر پژوهشی با این عنوان تحقیق موضوع در

 آثار در جامعه سیمای» ( در كتابی با عنوان4391چی )فطورهمیشود.  مربوط پژوه  این موضوع به مستقیمغیر

 و بحث مورد سنایی آثار در اجتماعی را اوضاع ادبیات، شناسیجامعه توضیح امیركبیر، ضمن ، انتشارات«سنایی

در دیوان طالب  سیمای جامعه»ای تحت عنوان ( در مقاله4346است. خزاعی و همکاران  ) داده قرار بررسی

به بررسی و شناخت جامعه و فرهنگ ایران در قرن یازدهم و دورۀ صفویه از خالل اشعار طالب آملی از « آملی

شاعران سبک هندی میرردازد. نویسندگان، فضای جامعه را با توجه به اجزای مختلف فرهنگی، اجتماعی و مانند 

لی متناسب با هر موضوع سعی نموده تا كلیتی از شرایط و آن بررسی كرده و با ذكر شواهدی از اشعار طالب آم

 شاخۀ در اجتماعی رسوم و آداب تطبیقی بررسی» وضعیت آن روز ایران را به خواننده ارائه دهند. همچنین مقالۀ

 عهد اجتماعی اوضاع مستند بررسی هدف با (4349رضازاده  و همکاران  ) نسرین از« صفوی دورۀ شعر ایرانی

 شعر ایرانی شاخۀ در اجتماعی رسوم و آداب انواع بررسی به روزگار، آن مردم عمومی زندگی با آشنایی و صفوی

 پرداخته( صائب تبریزی و كاشانی كلیم نیشابوری، نظیری كاشانی، محتشم بافقی، وحشی اشعار) صفوی دورۀ

 است.

 

 بحث و بررسی

 مشهدی قدسی جانمحمد شرح احوال حاجی

تاریخ دهم هجری در شهر مشهد والدت یافت ) ۀقدسی مشهدی، نزدیک به واپسین دهه از سدجان حاجی محمد

مولد این بلبل گلستان خیال، از مشهد مقدس »آمده است:  میخانه ۀتذكردر  .(4417 : ص5ج  ا،صفادبیات، 

طیبه به فصاحت بیان و طالقت  ۀاست، در وطن خود به سن رشد رسیده، درین جزو زمان كسی از شعرای بلد

)به « جان است و تخلص وی قدسیمزه میگوید، نام او محمدنهایت بهیلسان او نیست، شعر را بغایت پخته و ب

 ای 445سال  توانیمشخص نیست، به احتمال م ی(. تاریخ تولد قدس4544 : صگلچین معانیكاروان هند، نقل از 

ساكن مشهد  4569نوشته شده كه به حج رفته و در سال  خانهیم ۀتذكر. در رفتیدو سال قبل از آن را پذ یکی

كه پس از بازگشت از مکه، به مدت  کندیخود اشاره م یقدس. شودیشاعر مربوط م یسفر حج به جوان ت.بوده اس

 :نکرده بوده است یسال سفر 36

 و بطحها  ثهرب یپس از طهوف   دیهم رس به

 
 ودو سالم، سر دوماهه سفریبه عرض س 

 (435 ی: صقدس)دیوان شعر              

 ،و شاعرش سالهستیپسر ب ،یقدس بتیداشته است؛ در غ ندیناخوشا یانیمسافرت دوماهه به هرات، پا نیا

واقعه سروده است.  نیدر ا یجانگداز ی. شاعر، مراثذاردیگم یخ رد از خود بجا یو فرزندان گذردیدرم ،محمدباقر

 ایچاره ،جانکاهۀ حادث نیزبان آورده، پس از ا رب  ،یكه به وطن دارد و بارها در اشعار خو یعشق ۀبا هم یقدس

 ۀآن زمان معطوف به هند است. گذشته از واقع یچون اكثر شعرا زی. طبعاً توجه او نندیبیجز ترک زادبوم نم

خره عزم خود را جزم . باألدر رنج بوده است زین یو از تنگدست دهیدیبازار شعر را كساد م یمرگ فرزند، قدس
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. روشن است كه ردیگیم  یپ است، راه هند را در گذشتهیاز پنجاه سال از عمرش م  یکه بیحال و در کندیم

ه.ق  4514او در سال  متیاست. عز ختهیگریم هایتلخ و ناكام یادبودهاینام نبوده، بلکه از  یایجو سررانهیشاعر پ

 ابیجهان، باربه درگاه شاه 4516 یالثانعیدر هشتم رب ،ی، قدسنامهجهانشاه ۀبه نوشت یصورت گرفته است. بار

 4513داشته است. در اواخر سال  افتیصله در هیهزار روپكه به عرض رسانده است، دو یادهیقص یشده و در ازا

مأمور  میمانند كل زین یسروده است. قدس اریآن د فیدر توص ییبایز یرفته و مثنو ریجهان به كشمبه همراه شاه

به  یقدس ۀ. شاهناماست به اتمام آن وفا نکرده کیدیعمر ه یول د،یجهان، شاهنامه بسراشاه یراشده بوده است ب

 قدسی محمدجان حاجی: نوشته نامهپادشاه در مورخ، قزوینی  محمدامین» شهرت دارد. یجهانشاه ۀظفرنام

 بحر بخ  سرمایه وقمادش طبع مخزن. طبیعت قدرت و فکر رسایی و گوییپاكیزه نهایت در است شاعری مشهدی

رسانیده  كمال به را مثنوی و دارد غرما قصاید. است جهان سخنوران سرمشق اشبیگانه و آشنا الفاظ و كان و

 )قهرمان، مقدمۀ دیوان قدسی(.« است

 آن از را الشعراییملک مقام بود، رسیده هند به او از زودتر اگر و است كلیم از بی  سراییقصیده در قدسی قدرت

 قدسی. است عرفی و خاقانی انوری، به معطوف بیشتر او توجه. تواناست قصیده سرودن در قدسی. میساخت خود

 نظیری و عرفی و طالب اقتفای به. است كرده استقبال را بابافغانی غزلهای از برخی زمان، آن شعرای اكثر مانند

 نو، طرز گویندگان سایر چون قدسی اصلی توجه .است كرده تتبع هم را شیراز خواجۀ از غزل چند و رفته نیز

 نو تعبیرات میسراید، غزل از بهتر را مثنوی و قصیده قدسی از آنجا كه. است نو مضامین یافتن به معطوف بیشتر

در بخ  بعدی مهمترین نمودهای اجتماعی در اشعار قدسی ارائه  .یافت میتوان او اشعار اینگونه در بیشتر هم را

 میشود.

 

 الف( آیین تدفین و آداب سوگواری

در میان مردم در طول تاریخ وجود برپا داشتن آیین سوگواری در همۀ فرهنگها با توجه به ویژگیهای خاص قومی 

گاه تصویرهای گوناگون از برپهایی سهوگواری بهر    ساله دارد، جلوهای هزارانداشته است. قوم ایرانی هم كه گذشته

 مردگان است. شعر قدسی نیز تصاویری از اینگونه آداب را در روزگار صفوی در خود دارد. 

 چههه احتیههاج بههود بههر مههزار او تکبیههر       كسی كه نام تو باشد نوشته بر كفن 

 (444)دیوان قدسی: ص                      

كفن میت، ادعیه و آیاتی مینوشتند. از نظر اسالم هم اصل كتابت بهر كفهن بهر طبهق      آید كه براز این بیت، برمی

 روایات، صحیح است. شاعر میخواهد بگوید كتابت نام حضرت رضا )ع( بر كفن، نوعی توسل برای شفاعت است.

 نکنم طوف تو را فهوت پهس از مهردن ههم    

 
 بههه جنههاب تههو شههوم همههره تههابوت روان   

 (454)همان: ص                           

ای باشد، تابوت میت را برای كسب شفاعت بر رسم است چنانچه در نزدیکی محل تدفین میت، بارگاه امامزاده

مرقد آن طواف میدهند. قدسی نیز از روی ارادت به هشتمین امام شیعه، میخواهد بگوید، حتی پس از مرگ هم، 

ز به این باور دربارۀ مرگ اشاره میکند كه روح در هنگام مرگ از طواف مرقد امام )ع( را از دست نخواهد داد و نی

كالبد خاكی جدا شده و با خاكسراران، همراهی میکند. چنانچه از زندگی قدسی میدانیم، به قولی این آرزوی او 

از « مردن»با « فوت نکردن»سرانجام تحقق یافت و استخوانهای او از هند به مشهد منتقل شد. تناسب كنایۀ 

 هنرهای بیانی شاعر در این بیت است.
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 كفن را در لحد از بس به خون دیده آلودم

 
 به محشر، خیمه پهلوی شهیدان میتوانم زد 

 (195)همان: ص                             

گور میگذارند و این جدای از  روی مرده سر باالی كه لحد نامی است كه هم برای گور بکار میرود و هم سنگی

یا لوح مزار است كه بر روی آن كتابت میکنند. در قدیم چنانکه قدسی میگوید، گرد آن را گ ل میگرفتند، سنگ 

 اما امروزه لحد از بتون ساخته میشود و گرد آن را با سیمان میگیرند:

 همچو آیینه به روی همه در بگشایید  برمیارید در دخمه به گ ل، روزی چند

 (346)همان: ص                              

اندازند. شاعر چرخ را به تابوت تشبیه كرده است و ای است كه بر روی تابوت میپوش، شال یا پارچهتابوت

است و آسمان را به پارچۀ اطلسی تشبیه كرده كه بر روی این تابوت، یعنی « روان و در حركت بودن»شبه وجه

 فلک، گسترده شده است:

 رهرپههوش  چههرخ بههود اطلههس سهه  تههابوت

 
 تهههههابوت، تختهههههۀ در  دروازۀ فناسهههههت 

 (341)همان: ص                              

 ایههن اسههت وصههیتم دم مههردن و بههس    

 
 كانهههدر لحهههدم روی بسهههوی تهههو كننهههد 

 (416)همان: ص                               

نمازگزار باید رو به قبله نماز بگزارد. قبله، بعنوان نماد توحید در اسالم از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چنانکه 

در موارد دیگری هم رعایت قبله اهمیت دارد از جمله دعا و ذكر و ذبح شرعی و نیز تدفین مردگان. در تدفین 

باید روی میت و سمت راست بدن او رو به سوی قبله باشد. قدسی شفاعت رضوی را با طریقۀ دفن مردگان 

ند زده و امامت و والیت و توحید را با این بیان شاعرانه در امتداد هم دانسته مسلمان كه رو به قبله است، پیو

 است.

موی بریدن یکی از رسوم عزاداری بر مردگان در دورۀ صفوی بوده و این امر گویا ویژۀ زنان و دختران خانوادۀ 

 متوفی بوده است.

 بههه مههاتم پسههرم ایههن چنههین، توانههد بههود 

 
 دخترموی، اگر آید از شکم بریده 

 (434)همان: ص                              

اند. خاقانی نیز بنظر میرسد از آنجا كه گیسو نوعی زینت زنانه است، با این كار گویی زینتی را از خود باز میکرده

 ای به گشودن موی و زیورآالت از سر و گردن اشاره كرده است:در سوگ فرزند خود در قصیده

 بگشههایید سهر  ز مهوی  داشهتگان  نههان  ای

 ببریهد  غبغهب  ز طهوق  آن مهن  تذروان ای

 

 بگشهایید  زر بهه  آغهوش  سهر  مهوی  سر وز 

 بگشههایید بههر ز پیرایههه و سههر از لعههل تههاج

  (444)دیوان خاقانی: ص                      

عزا سر خراشیدن روی، بر سر زدن، سینه كندن و پیراهن دریدن نیز جزو اعمالی است كه در عزاداریها از اهل 

 میزند.

 خراش روی ز مرگ تو بس كه شهایع شهد  

 
 عقیههق كنههده ز كههان آورنههد تهها محشههر    

 (434)دیوان قدسی: ص                       

 گر كسی را بر سهر آوردت، از بهر سهر زدن   

 
 دریپنجه وقف سینه كندن كرد و پیراهن 

 (694)همان: ص                              
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 كنهدن و بهر سهر زدن   آسمان را از پهی رو  

 
 سر، گاهی بود كف، گاه ناخن جرم  ماهسربه 

 (697)همان: ص                              

شان انجام میدهند مانند گ ل گذاشتن رفتهقدسی در ابیاتی به اعمالی كه نزدیکان متوفی در سوگ عزیز ازدست

 روی مزار و شمع و چراغ روشن كردن اشاره كرده است:

 دل بههه سههینه عبههث داغ مینهههد افسههرده

 
 تن زیر گ ل، چه سود ز گ ل بر سر مزار 

 (654)همان: ص                             

 ز عکس الله و گل، خاک شد چنان روشن

 
 كه مرده را نبود حاجت چراغ مزار 

 (454)همان: ص                             

در روایات زیادی توصیه و ترغیب به زیارت اهل قبور و احسان نمودن به آنها آمده است. قرائت سورۀ حمد و به 

 همراه سه بار سورۀ توحید برای مردگان را در اصطالح فاتحه خواندن میگویند. 

 كشتۀ تیغ ترا هر كه رسهد بهر سهر خهاک    

 
 ا ن یکههادش عههوض  فاتحههه آیههد بههه زبههان  

 (453)همان: ص                               

ماه شعبان انجام میگیرد. در این ایام، مردم  41تا  46روز برات یا چراغ برات، آیینی است كه در سه روز و شب از 

در قبرستانها حضور مییابند و بر قبر عزیزانشان شمع و چراغ روشن میکنند و برای آنان خیرات میکنند. این رسم 

واحی مختلفی از ایران انجام میشده است، اما اكنون بیشتر در استانهای خراسان رضوی و اگرچه در گذشته در ن

شب »ماه شعبان است و شبهای آن را در خراسان  41تا  46مراد از روز برات، سه روز »شمالی برگزار میشود. 

« دگان خیرات میکنندمیگویند. در این ایام و لیالی، همراه با مراسمی خاص، برای مر« چراغ برات»یا « برات

 )قهرمان، مقدمۀ دیوان قدسی(.

 دارانههههم در  سههههرا ز هجههههوم  بههههرات   

 
 ست ز روز برات و روی مزار اینمونه 

 (446)دیوان قدسی: ص                      

برات در مصراع اول، سند بدهی است و در مصراع دوم آیینی است كه از آن سخن رفت. شاعر میخواهد بگوید از 

اش، در  سرای  از شلوغی، شبیه روز برات و عرصۀ گورستان شده نابسامانی و حضور طلبکاران بر در خانهشدت 

 است.

 

 ب( باورهای عامیانه و خرافات

باورهای عامیانه بیانگر دیدگاه انسان درمورد جامعه، طبیعت و زندگی اجتماعی ادوار مختلف است. در عصر 

باورها و خرافات وجود دارد كه برخی از آنها در خالل اشعار قدسی دیده  موردمطالعه یعنی عصر صفوی نیز این

 میشود.

را به خیر و سینا معتقد است آنچه برای نفوس پرقوت حامل میشود، گاهی آدمی ابنزخم(: چشم شور )چشم

ارد، كه در این خوبی و تزكیه وامیدارد كه در این صورت معجزۀ انبیا و كرامت اولیاست و گاه به شر و بدی وامید

زخم میتواند از این قبیل باشد. او مبد  صورت س حر است كه از قدرت خود سوءاستفاده میکند و موضوع چشم

 و آوری میداند كه در شخص یا شیء موردتعجب، تأثیر بد میگذارد )اشاراتزخم را حالت نفسانی اعجابچشم

بویژه نزد عوام، بسیار دیده شده است. حتی این اعتقاد، زخم، (. اعتقاد به چشم194: ص 4تنبیهات، ابن سینا، ج

اند، با ترس همراه بوده است و پیوسته محبوب خود را نزد كسانی كه به كسی یا چیزی دلبستگی و عشق داشته
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اند تا از چشم بد در امان ماند. شاعر در این باب به اسرند سوختن، ان یکاد خواندن و تعویذ اشاره دعا میکرده

 زخم استفاده میشده است:، كه برای دفع چشمكرده

 ایمن بود از چشم بد، آن داغ كه شد نیهک 

 
 آسهههیب نظهههر، دور ز آیینهههۀ تارسهههت    

 (41)دیوان قدسی: ص                      

 ز چشههم بههد، كههس اینجهها چههون گریههزد  

 
 كه از آت ، سرندش سبز خیزد 

 (773)همان: ص                             

 زخهم خهدای را كهه پهی  دفهع چشهم     منمت 

 
 یکاد نگذرد ایّام از برمبی ان 

 (655)همان: ص                             

 دریههن گلشههن بههه كههس ننمههود گههل، رو  

 
 اش تعویذ بازونشد تا غنچه 

 (799)همان: ص                             

فال عبارت است از آنکه »اند. به آن اعتقاد داشته تفأل امری شایع و رایج بوده است كه بیشتر مردمتفأل زدن: 

بینی هایی كه آنها را امور غیبی میشمارند پی دادنی است از روی نشانهای را كه رویسرنوشت انسان را یا واقعه

بینی، بارها (. در اشعار قدسی مشهدی، به فالگیری و پی 414خرافات، پاكدامن: ص  در قبال )جامعه« كنند

اشاره شده است. به باور عامه، بوسیلۀ فال برخی از حوادث آینده دانسته میشود و این كار به طرق مختلف صورت 

 میگیرد. در میان ایرانیان اغلب با دیوان حافظ یا مثنوی فال گرفته میشود. 

 ه چو فالم، سهفری گیهرم پهی    گر دهد را

 
 كه ز همراهی من، مرغ بیندازد پر 

 (465)دیوان قدسی: ص                     

 راهم دههد چهو فهال بهه رفهتن ز دوسهتی      

 
 با هر كه مشورت كنم از اهل این دیار 

 (659)همان: ص                             

هند سروده و در آن زمان ضمن وسوسۀ سفر هند، هنوز ای است كه قدسی پی  از سفر این بیت در قصیده

كندن از ایران را نداشته است. منظور قدسی، بیان این مطلب است كه پی بهانه برای عزیمت نکردن به یارای دل 

 هند است.

در  انجام میشده است. دربارۀ كیفیت انجام آن« شانه و كتف گوسفند»بینی هم یکی از انواع فال بوده كه با شانه

منابع چیزی یافت نشد. قدسی دو جا از این نوع فال نام برده است. در بیت نخست از جناس تام استفاده شده 

 است.

 ای ندیههدهرگههز بههرای فههال، دلههم، شههانه  

 
 شد عمرها كه زلف تهو بها شهانه آشناسهت     

 (141)همان: ص                              

 از پی تحقیق حال خوی ، از ضهعف بهدن  

 
 بینو شب بر استخوان دارم نظر، چون شانه روز 

 (674)همان: ص                                   

بین با تعبیر خطوط دست از گذشته و آیندۀ شخص خبر میدهد. در این بینی نیز از انواع فال است كه كفكف

احتمال داد كه مراد از میتوان « به دست این و آن دادن»بیت بدون اینکه شاعر اشارۀ روشنی كرده باشد، از 

 صفحه، كف دست باشد.
 كس از سرنوشت مهن سهری بیهرون نکهرد    هید

 
 بارها این صفحه را دادم به دست آن و این 

 (647)همان: ص                              



 34/ او یسبک یهایژگیاز و یکی ،یمشهد یقدس وانیجامعه در د یمایانعکاس گسترده و تنوع س

 

گوی بین با نگریستن در آینه یا شده بوده است. آینهبینی نیز از روشهای پیشگویی یا یافتن شیء ربودهآینه

ای یا شیئی كه چون آینه نور را بازتاب میدهد و خواندن اورادی، تصویر گذشته یا آینده را میدیده است. شیشه

بین، در آینه یا كاسۀ آب كه حکم آینه را دارد بواسطۀ كودكی نابالغ، از دزد و جای پنهان در روشی دیگر آینه

 یوۀ خرافی ذكری بمیان آورده است.شده خبر میدهد. قدسی یک جا از این ششدن شیء دزدیده

 بهین گاه عرض وقهارت، ز شهخص  آینهه    به

 
 به چشم  آینه مانَهد، چهو مردمهک، تمثهال     

 (475)همان: ص                              

ای به اندازۀ برنجی با رنگ سرید كه گویند هر ماری دو عدد از آن در درون سر دارد ]...[ و در مهره»مهرۀ مار: 

گفته آن را اقسام است، قسمتی است معدنی و آن را مارمهره گویند و آن زبرجدی رنگ مایل به  االدویهمخزن

سیاهی و خاكستری است به شکل نگین مربعی از یک یا دو مثقال. دم حیوانی كه در عقب سر بعضی افاعی 

)لغتنامۀ « و متفاوت استهست و در بعضی نیست. چون از گوشت جدا كنند نرم و بعد حجریت پیدا میکند 

این است كه همه به آن شخص « فالنی مهرۀ مار دارد»دهخدا، ذیل مهرۀ مار( خاصیت مهرۀ مار، با توجه به مثل  

ها چیزی محبوب و مطلوب بوده و عوام مند دوستی و معاشرت با او هستند. مهرۀ مار در گذشتهمتمایل و عالقه

 ی آن، موجب جلب محبت و رفع گرفتاری میدانستند و جویای آن بودند.دلیل اعتقاد به اثر جادویآن را به 

 از چههه گردیههده گرفتههار كمنههد تههو اگههر  

 
 مهههرۀ گههردن خصههمت نبههود مهههرۀ مههار    

 (444)دیوان قدسی: ص                      

 پ( بازیها و سرگرمیها

ریشه در گذشتۀ یک سرزمین یکی دیگر از مسائل فرهنگی، بازیها و سرگرمیهایی است كه در برخی مواقع 

بار كدام قوم ای از حیات بازمیگردد و نخستین میتواند داشته باشد. براستی نمیتوان گفت تاریخ بازی به چه دوره

 دینامیسم درمانی،در نظرشان به مفهوم امروزی بوده یا خیر )بازیبدان پرداختند و اساساً آیا بازی و سرگرمی 

(. در دیوان قدسی بازیها و سرگرمیهای گوناگون، حضور چشمگیری دارد و 11ص  كودكان، لندرث: با مشاوره

بطور ویژه به بازی نرد و اصطالحات مختلف آن اشاره شده است. قدسی در ضمن صنایع ادبی ارزشمندی كه در 

گیری از اجزای تنها از وجود چنین بازیها و سرگرمیهایی در آن روزگار خبر میدهد، با بهرهآورد، نهابیات خود می

 آفرینی نیز میزند. در ادامه به مهمترین این بازیها اشاره میشود.گوناگون آنها، دست به تصویرگری و مضمون

سواری شکل دستۀ جارو بین پاهای خود قرار داده و تظاهر به اسبدر این بازی كودكان چوبی به سواری: چوب

 سواری یاد كرده است:ان نیمیکنند. شاعر در جای دیگر از این بازی با عنو

 در پویههه، گههرو میبههرد از اسههب م ههرادم    

 
 هر چوب كه طفلی  به بازیچهه سوارسهت   

 (41)دیوان قدسی: ص                      

 سههیر تههو پیههر  طفههل مههزاج  پیههاده، نیسههت

 
 سهوار غیر از فضای خانهه چهو طفهالن نهی     

 (657)همان:                                   

نرد یکی از سرگرمیهای كهن ایرانیها بوده كه ساخت آن را به بوذرجمهر نسبت میدهند. او بازی تختهنَرد: تخته

نرد را در برابر شطرنج كه اصالت آن هندی است، ساخته است. نرد از بازیهایی است كه در شعر قدسی از آن 

 قدسی وجود دارد، اشاره میشود.بسیار یاد شده است. به برخی از اصطالحات مهم این بازی كه در شعر 

های حریف را گرفته باشد و مقابل مهره ۀدر بازی نرد چنان است كه یکی از بازیکنان، ش  خان»ششدر و گشاد: 

یکی از تنگناهای بازی « در ششدر افتادن»)لغتنامۀ دهخدا، ذیل ششدر(. « دهای خود را حركت دهاو نتواند مهره
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های خود بسته میبیند و ها را برای خارج ساختن مهرهآید كه نرماد همۀ خانهمینرد است. این وضع زمانی پی  

نیز باز شدن راه حركت مهره در نرد است و همچنین « گشاد»ای جز توقف و انتظار برای باز شدن راه ندارد. چاره

 )لغتنامۀ دهخدا، ذیل گشاد(.« نرد ۀتک در خان ۀگذاشتن مهرباقی»

 رادز خهههرق فلهههک جهههوی نقههه  مههه   

 
 گشههاد  ز ششههدر كسههی چههون جبهبههد بههی 

 (456)دیوان قدسی: ص                      

 پیههدا نشههد از هههید طههرف راه گریههزم    

 
 از ش  جهت افتاده مرا مههره بهه ششهدر    

 (494)همان: ص                              

 بندی كنند.خَصل: به معنای گرو است و در واقع چیزی است كه بر سر آن شرط

 كسههههههی میتوانههههههد زد از ب ههههههرد دم 

 
 كههه بهها خَصههل  بسههیار، زد نقهه  كههم       

 (415)همان: ص                              

 داو: نوبت بازی در نرد و شطرنج است.
 حهرام  خَصهلَت  انهداختی،  كمهی  نق  خضر ای

 
 حهالل  داوت را، خهوی   حریف بردی سفر، ای 

 (654 همان: ص)                           

 این یعنی زاید افتد، مطلوب اعداد از را غالب حریف نرد بازی آخر در آنچه»خال: نق  تاس است و خال زیاد 

 به را خانه چهار آن جمله از شدند ظاهر خال ش  كعبتین بر و است مطلوب عدد چهار بازی بردن برای را كس

 زیاد خال بودند زائد حاجت از كه را شدهفروگذاشته عدد دو این پس. فروگذاشت را زائد عدد دو گرفته مهره

)فرهنگ معین، ذیل خال(. نق  برد، نق  خوب و مناسب حال است. شاعر در این بیت نق  آرزوهای « گویند

 خود را به نق  بد تعبیر میکند.
 نق  ما و بخت، قدسی چهون بهد افتهاد از ازل   

 
 هرچه در دل نق  بندم، بخت دیگرگهون كنهد   

 (154)دیوان قدسی: ص                      

 درست ننشستن نق ، موافق حال بازی و انتظار نرماد نبودن نق  است:

 كسههی را ز دامههن مکههن دسههت سسههت   

 
 كههه ننشسههته نقشهه  بههه گیتههی درسههت  

 (415)همان: ص                               

ایی، بندبازی، بلند كردن و جابجا كردن اشیاء گیری، كه شامل شعبده، تردستی، مارافسمعركهگیری: معركه

است. قدسی هم  سنگین، پاره كردن غل و زنجیر، جادوگری و مانند آنها بوده، از اقسام تفریحات عامه در گذشته

 بعضی از این سرگرمیها را در دیوان  گزارش كرده است:

 ای گهرم و همهه منتظرنهد   هر طرف معركه

 خیهزد   گر كس امروز نخیزد به طرب، كی

 

 بههازتهها چههه از پههرده بههرآرد فلههک شههعبده  

 چرخ، بیمهر و جهان، ناكس و دوران، ناساز

 (491)همان: ص                              

قدسی با این مضامین، اوضاع زمانۀ خود را تصویر كرده است. او در معركه، ایهام به جنگ و درگیری نظامی و 

 ناسازگار است، پس باید برای فراموشی مصائب به طرب و سرگرمی پرداخت.فکری دارد. در نظر او چرخ بیمهر و 

 

 هات( مجازات و شکنجه
های متداول زمانۀ خود اشاره نموده است كه برخی از آنها در اینجا قدسی گاه در اشعار خود به مجازات و شکنجه



 33/ او یسبک یهایژگیاز و یکی ،یمشهد یقدس وانیجامعه در د یمایانعکاس گسترده و تنوع س

 

 ذكر میشود.

 به دار آویختن:

 پهههروای سهههر  دار نهههداریم چهههو منصهههور

 
 سهر  مها و سهر كوچهۀ یارسهت     حاصل، كه  

 (45)همان: ص                               

 سر بریدن:

 نمیکشههم ز درت پههای، اگههر سههرم بب رنههد 

 
 چههو بشههکنند سههر  شههاخ را، زنههد خههرمن   

 (474)همان: ص                               

 زنده به گور كردن

 چو تاک، زنده به گورش چهرا نکهرد قضها    

 
 میکهرد زههر در انگهور    دمی كه خصهم تهو   

 (433)همان: ص                              

های دردناک متداول در تاریخ ایران بوده است و در تاریخ سیاسی ایران بارها دیده كندن: كندن چشم از شکنجه

 میان آمده است. از كنده شدن چشم اشخاص سخن به

 خاک پای تو چهو تقسهیم كنهد نهور نظهر     

 
 خورشههید، منههوّر گههردد دیههدۀ كنههده، چههو 

 (334)همان: ص                              

میل به چشم كشیدن از روشهای كور كردن بوده است. در این روش، میلۀ داغی را نزدیک  میل به چشم كشیدن:

چشم میگیرند كه موجب آب شدن پیۀ چشم یا به قولی تركیدن چشم میشود. نوع دیگر فروكردن میلۀ آهنی در 

 است كه همان كار را با چشم میکند.چشم 

 میل آهن باد مژگان، چشهم بهدخواه تهو را   

 
 تا كنند احباب، روشن دیدۀ خهود زیهن جنهاب    

 (96)همان: ص                                 

های كهن كه موجب كر شدن گوش میشده است، ریختن یکی از شکنجه زیبق )سیماب( در گوش ریختن:

 سیماب در گوش است. سیماب با نامهایی چون زیبق و جیوه شناخته میشود.

 به  داد كس نرسهند از غهرور  زیهور، خلهق    

 
 به گوششان چو صدف، زیبهق اسهت یها گهوهر      

 (44)همان: ص                               

 كردن: نی در بن ناخن كردن یا شکستن نیز از افعال شکنجه است. نی در ب ن ناخن 

 ن ههی در ب ههن نههاخن كنههد اقبههال مههرا چههرخ

 
 گشهههایی نکنهههد بخهههت د ژم را تههها عقهههده 

 (75)همان: ص                              

 ث( مشاغل
 از جمله مشاغلی كه در اشعار قدسی به آنها اشاره شده، موارد ذیل است.

)لغتنامهۀ  « زدایآینهه  دههد،  جهال  و صهیقل  را اسلحه اقسام و فلزی هایآینه آنکه صاقل،»صیقلی و یا  روشنگر:

 دهخدا؛ ذیل روشنگر(

 شهههمع و چهههراغ، خانهههۀ روشهههنگر بهههی 

 
 تاریک بود، چهه شهد كهه روشهنکار اسهت      

 (476)دیوان قدسی: ص                       
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ای ظریف شده از زر. زربفت پارچهاست. زری یعنی پارچۀ بافتههای صنایع دستی بافی یکی از رشتهزری زرباف:

دلیل قدرت ایران عصر صفوی به »بهاست كه تار آن از ابریشم خالص است و پودهای آن از زر است. و بسیار گران

و ثبات سیاسی توانست با كامیابی در امر تجارت و برقراری رابطۀ سیاسی و اقتصادی با كشورهای مختلف، نق  

اساسی ایفا كند و كاالهای تجملی ایران از جمله پارچه در عرصۀ تجارت خارجی اهمیت خاص یافت. انواع 

بافی انجام میشد. های پارچهدوزی روی پارچه در كارگاههای زری، مخملی، ترمه و قلمکار و نیز انواع دوختهپارچه

« ببفت و غیره در ایران تولید میشدای، زربفت، سیمبههای ساتن، تافته، مخمل، ابریشم، پندر این دوره انواع پارچه

 (.451-454صفوی، صفاكی  و یزدانی: صص  عباسدورۀ شاه در بافیپارچه )صنعت

 از حرف ههوس، صهدق سهخن، الف شهود    

 
 بههها عشهههق، حصهههیرباف، زربهههاف شهههود  

 (736)دیوان قدسی: ص                    

دورۀ صفوی، تفریحات و سرگرمیهای بسیاری وارد فرهنگ عامه شد و  كنندۀ شیر. درنگهبان شیر، رامشیربان: 

شاه در مجالس طربی كه به مناسبتهای مختلف تشکیل میداد حضور مییافت. در این مجالس سرور، حیواناتی 

 مانند شیر و فیل حضوری پررنگ داشتند.

 بهها نفههس بجههز خ ههرَد نمیسههازد كههس     

 
 در پهلههوی شههیر، شههیربان خوابههد و بههس  

 (753)همان: ص                              

(. عصار كسی است كه از بذر كرچک، كنجد و جز آن روغن گیرد، روغنگر )فرهنگ لغت معین، ذیل عصارعصّار: 

عباس صفوی كشی یکی از بناهای قرن شانزده میالدی است كه به دستور شاهعصارخانۀ شاهی یا كارخانۀ روغن»

های روغنی را ن در اصفهان بنا شده است. عصارخانه در قدیم وظیفۀ روغنگیری از دانهدر قلب میدان نق  جها

ها و منازل باعث شده بود عصاران ها در مساجد، مکتبخانهداشت. استفاده از روغن تولیدشده در عصارخانه

 و )عصّاری« مند و از ثروتمندان زمان خود باشندبه بسیاری از اقشار جامعه از درآمد خوبی بهرهنسبت

 (. قدسی در بیتی ارزش و اهمیت كار عصّار را بیان میکند:7-5ها، آخوندی سوركی: صص عصّارخانه

 زنههان روغههن از كجهها آرد   چههراغ بیههوه 

 
 بههه سههنگ اگههر نکنههد نههرم دانههه را عصههار 

 (454)دیوان قدسی: ص                    

گیری در طب سنتی است. فصد، باز كردن منفذی كوچک در دیوارۀ زن. عمل فصد نوعی روش خونرگفصّاد: 

بنظر میرسد اطبای دورۀ صفویه رگ بوسیلۀ نیشتر است كه باعث خروج اخالط فاسد بدن با خروج خون میشود. 

 در بیشتر بیماریها از فصد و حجامت استفاده میکردند. 

 سهت مهن  ست داز یک طرف طبیب گرفته

 
 فصّههاد هههم گرفتههه ز یههک سههو بههه نشههترم 

 (655)همان: ص                              

ك . در قدیم كحال به كسی گفته میشد كه هم سرمه به چشم افراد میکشید و هم امراض چشم سرمه كحّال:

یماری چشم مبتال میشد، اگر یکی از مردم دورۀ صفویه به نوعی ب(. »را عالج میکرد. )لغتنامۀ دهخدا، ذیل كحال

برای درمان میتوانست به سه نوع پزشک مراجعه كند: اگر از مال دنیا هید نداشت و یا از رعایا بود به احتمال 

قوی به یکی از كسانی كه در كوچه و بازار میگشتند و ادعای كحّالی میکردند، مراجعه میکرد و این شخص در 

بود به تشخیص بیماری و درمان آن میررداخت. اكثر این افراد  همان محلی كه بیمار به وی مراجعه كرده

اشخاص شیادی بودند كه هید نوع اطالعی از امر پزشکی نداشتند. گروه دومی كه یک نفر مبتلی به چشم درد 

میتوانست به آنها مراجعه كند، پزشکی بود كه در آن دوره خود را طبیب مینامید. او ضمن تحصیالت پزشکی، 
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آموخت و میتوانست جراحیهای كوچک را هم روی چشم انجام دهد. طبیب پزشکی میبه چشمیز راجعمطالبی ن

را باید معادل پزشک عمومی زمان حاضر بحساب آورد. او همچنین میتوانست مرهم، قطره و گرد نیز درست كند 

نی بیماران ثروتمند یا و قادر بود كه بیماریهای معمولی چشم را تشخیص داده و درمان نماید. گروه سوم یع

اقبال میتوانستند برای درمان چشم بیمار خود به متخصص رجوع كنند. مردی كه اوقات خود را فقط صرف خوش

« درمان بیماریهای چشم مینمود، در كار خود تبحر داشت و سرانجام در حرفۀ خوی  تخصص پیدا كرده بود

شعرش از كحالی بعنوان شغلی رایج در آن زمان یاد (. قدسی در 75 - 71صفویه، الگود: صص  دورۀ در )طب

 میکند:

 بهههه توتیههها نبهههود احتیهههاج، چشهههمی را 

 
 كههه بههوی پیههرهن یوسههف  بههود كحّههال   

 (475)دیوان قدسی: ص                      

 نیسهههت محتهههاج سهههرمه، چشهههم غهههزال

 
 زحمهههت خهههوی  گهههو مهههده كحّهههال    

 )همانجا(                                        

در قدیم بنا به اقتضا و موقعیت فرهنگی و سیاسی شهرها و نیز گستردگی حضور علما و  كاغذفروش:

اند و ای به شغل كاغذسازی، خریدوفروش و تجارت كاغذ اشتغال داشتهدانشمندان، در برخی شهرهای ایران، عده

یر میتوان دریافت كه در عصر قدسی طبعاً بازار و راسته و دكانی هم برای این كار اختصاص داشته است. از بیت ز

 هم این شغل رواج داشته است:

 بههه ترتیههب دیههوان چههو آیههی بههه جههوش  

 
 بهههه روغهههن فتهههد نهههان كاغهههذفروش    

 (917)همان: ص                            

و  دان، طراح و سازندۀ بناگیرنده )لغتنامۀ دهخدا، ذیل مهندس(. هندسهمعرب از اندازۀ فارسی، اندازهمهندس: 

 های مختلف.سازه و دستگاه

 م هنههدس  در تههو، كهنههه سههقف گههردون را

 
 چو آفتاب بهه یهک خشهت میکنهد تعمیهر      

 (444)همان: ص                              

 در اینجا، در تشبیهی مضمر آفتاب به خشت مانند شده است.

 

 ج( اعیاد و جشنها

اعیاد مذهبی شیعه كه با اجرای سیاست مذهبی صفویان اعیاد ملی و مذهبی در عهد صفوی كم نبود، خاصه 

مالزمه داشت و در آنها مجلسهای شادی و ساز و سرور تشکیل مییافت و هیچیک از آنها در زمانهای بعد از آن از 

ی ای حفظ كرده بود و آنهارواج نیفتاد. از جشنهای ایرانی در این عهد تنها نوروز، مقام و مرتبۀ دیرین را تا اندازه

شمرده میشد، جز در میان مزداپرستان ایران، كه در وضعی بد بسر « پرستانگبران و آت »دیگر كه رسم 

طالب به بن ابیآلود، توافق آن با روز جلوس علیمیبردند، باقی نبود. علت بازماندن نوروز در آن دوران تعصب

ه( كه در سال دهم از هجرت، مصادف بود با الحجذی 49ه.ق( و نیز مقارنۀ آن با روز غدیرخم ) 35خالفت )سال 

دار پی  از نوروز. این امر و خبرهایی پیاپی كه دربارۀ حوت یعنی یک و یا دو روز در سالهای كبیسه 64روز 

عشری نقل و یا بدانان نسبت داده شده، مایۀ بازماندن نوروز و چهرۀ مذهبی بزرگداشت نوروز از امامان شیعۀ اثنی

 (.54: ص 1امامیان گردید )تاریخ ادبیات، صفا، ج  میان دوازده گرفتن مراسم آن
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بر اساس آنچه از منابع دورۀ صفوی استفاده میشود، جشن نوروز، بسان گذشته با شکوه تمام در این  عید نوروز:

، اند. بعد از ویتهماسب، خبر دادهسالۀ آن توسط شاهدوره برگزار میشده و منابع مختلف از برگزاری همه

تنها در ایران بلکه در عثمانی و اسماعیل دوم و دیگر شاهان صفوی، كامالً به نوروز احترام گذاشته و این سنت نه

عباس با شکوه بیشتری نوروز را جشن گرفته و در آغاز سال بسیاری از ماوراءالنهر و سرس هند نیز برقرار بود. شاه

ه شاه تقدیم میکردند و به این ترتیب خزانۀ شاه رونقی تازه اعیان و امرا و حکام والیت هدایای گرانبهایی ب

 (. در دیوان قدسی نیز از این جشن باستانی یاد شده است:635اسالمی، جعفریان: ص  ایران میگرفت )تاریخ

 ز فههیم مقههدم نههوروز و لطههف ابههر بهههار  

 
 امید وصل ز هجران دمید و گل از خار 

 (454)دیوان قدسی: ص                      

 عید و نوروز من آن است كه پیشهم باشهی  

 
 چون نباشی تو، چه عیدست و چه نوروز مرا  

 (346)همان: ص                             

نوروز برای ایرانیان همواره با آداب و آیینهای خاصی همراه بوده است؛ جشن و میهمانی و كوزه شکستن و 

نوشی، هفت شین و هفت سین چیدن، عیدی دادن، طفالن، شراببازی مرغبازیهای گوناگون مانند تخم

 تکانی، آشتی كردن و موسیقی نواختن برخی از این آیینهاست.وكنار، جامه نو كردن، خانهبوس

 پههی مبههاركی سههال نههو، گههل و غنچههه    

 
 وكناربه هم چو پیر و جوان در مقام بوس 

 (454)همان: ص                              

 عیههد و گههل و بههاده و ایههام بهههار مطههرب و

 
 چون ز آیینۀ دلها نزدایند غبار  

 (449)همان: ص                               

 فلک ز سیم شد افشان چو عیهدی اطفهال  

 
 چو دامن مژه چشمم بر آسمان افشاند 

 (417)همان: ص                              

 و جام كهرد عید شده و هر كسی، ساز می 

 
 خیز كه ما هم كنیم، فکر نی بوریا 

 (71)همان: ص                               

پاشان، آبریزان، آبریزگان یا تیرگان، از جشنهای باستانی ایران است كه طبق گاهنبار آبپاشان )تیرگان(: آب

فیروز جدّ نوشیروان چند سال گویند در زمان »در روز تیر از ماه تیر یعنی روز سیزدهم تیر برگزار میشده است. 

اند و باران بیامده است و در ایران قحط و خشکسالی بوده است و شاه و مردم در این روز به دعا باران خواسته

اند و این رسم و آن جشن بجای مانده است و در این روز بر یکدیگر آب و مردم به شادی آب بر یکدیگر پاشیده

)لغتنامۀ دهخدا، ذیل آبریزگان(. این جشن « پاشان و آب تیرگان نیز گویندو آبگالب پاشیدندی. آن را آبریزان 

دهندگان نگهداران و ترویجدر زمان صفویان در یزد و اصفهان و كاشان برگزار میشده و گویا زرتشتیان یزد زنده

زمان »میرسد. پاشان در دیگر نقاط بودند. منشأ این جشن در روایت ابوریحان بیرونی به زمان جمشید آب

برابر جمشید در این زمان عدد جانوران و آدمی آنقدر زیاد شد كه دیگر جایی باقی نماند. خداوند زمین را سه

)به « فراختر گردانید و فرمود مردم غسل كنند تا از گناهان پاک شوند و از آنگاه جشن آبریزگان به یادگار ماند

، آرای عباسیتاریخ عالم(. اسکندر بیک تركمان، در 667ضی: ص باستان، ر ایران جشنهای و نقل از گاهشماری

( كه همعصر 479-4539عباس اول )به شرح مشاهدۀ خود از این جشن در چهارباغ اصفهان و در حضور شاه

در اول تحویل سرطان كه به عرف اهل عجم و شگون كسری و جم، روز »قدسی مشهدی است، پرداخته است: 

روز، زیاده از هزار نفس از  پاشان فرمودند و در آنتفاق در چهارباغ صفاهان تماشای آباست، به ا« پاشانآب»



 37/ او یسبک یهایژگیاز و یکی ،یمشهد یقدس وانیجامعه در د یمایانعکاس گسترده و تنوع س

 

طبقات خالیق و وضیع و شریف در خیابان چهارباغ، جمع آمده به یکدیگر آب میراشیدند. از كثرت خالیق و 

ی: ص عباس یآراعالم خیتار« )الواقع تماشای غریبی استرود، خشکی پذیرفت و فیبسیاری آبراشی، زاینده

 آید كه این جشن در روز اول تیر و بسیار باشکوه برگزار میشده است. (. از این گزارش چنین برمی934

 پاشهههان دارنهههدیهههاران همهههه میهههل آب 

 
 مههها بههها تهههو سهههر  نیازپاشهههی داریهههم    

 (419)دیوان قدسی: ص                      

در دو « پاشیدن»همراه آورده و از فعل « نیازپاشی»پاشان، این واژه را با تركیب قدسی ضمن اشاره به جشن آب

 واژه برای غنای موسیقی بیت استفاده كرده است. 

 رغههم یههزد و كاشههان دریههن گلشههن، بههه 

 
 پاشهههانروز آببهههود ههههر مهههاه، سهههی    

 (795)همان: ص                               

پاشان یاد كرده و نیز ، از جشن آب«4باغ فرحبخ »جا هم قدسی، در وصف كشمیر و ذكر اوصاف دلربایی در این

 از دو شهر مهم ایران نام برده كه این جشن در آن برگزار میشده است.

عید قربان، عید اضحی یا گوسفندكشان از مهمترین اعیاد اسالمی است. این عید مصادف عید قربان )اضحی(: 

آورند. این عید از تجمعات مهم مذهبی الحجه است كه حاجیان در منی عمل قربانی را بجا میدهم ذی با روز

اجتماعی و یکی از گرامیترین عیدهای مسلمانان است كه به یاد حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل توسط 

مرسوم بوده است. حسن  مسلمانان جشن گرفته میشود كه در عصر صفویان نیز این عید و اعمال مربوط به آن

تعلیل زیبایی در این بیت دیده میشود. قدسی سبب ایجاد آیین عید قربان را روز وصال محبوب خود پنداشته 

 است:

 بههرای روز وصههال تههو خواسههت قربههانی    

 
 زمانه داد به ایّام، عید اضحی را 

 (666)همان: ص                             

 قربانی كردن در صبح عید قربان اشاره میکند:در این بیت نیز به سنت 

 از ترشح كردن مژگهان قدسهی تها بهه روز    

 
 ایمرخ به خون هر شب چو صبح عید قربان شسته 

 (546)همان: ص                              

است. ایجاد زاران را به خون قربانی در عید قربان تشبیه كرده در بیت ذیل نیز سرخی گل در هنگام بهار بر سبزه

 ارتباط بین این دو عید، از دل غمگین او حتی در نوروز حکایت دارد:

 روز بهبودی ندانم كی رسد، كز خهون گ هل  

 
 انددر چمن نوروز را هم عید قربان دیده 

 (417)همان: ص                               

 گیرینتیجه
 و باورها جشنها، و اعیاد سوگواری، آداب و تدفین ش  مقولۀ آیین در قدسی مشهدی در پژوه  حاضر دیوان

شناسانۀ با مطالعۀ جامعه .مورد بررسی قرار گرفت مشاغل ها، وشکنجه و مجازات سرگرمیها، و بازیها خرافات،

به مسائل اجتماعی و فرهنگی عصر صفویه بدست آورد. در میان دیوان این شاعر میتوان اطالعات زیادی راجع

                                                      
جهان به سبک باغهای ایراني ساخته شده مار در شهر کشمير است که در زمان شاهدو بخش از باغ بزرگ شالي بخش،. فرحبخش و فيض0

 (.044است )باغها و کاخهای مغول، اظهر انصاری: ص 
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شده در كالم او، نمود مشاغل و سرس آیین تدفین و سوگواری بی  از سایر موارد است. این امر را موارد بررسی

های پیشین، و مرگ پسر به دورهمیتوان ناشی از نمود پررنگ مشاغل در عرصۀ اجتماع در دورۀ صفویه نسبت

اند. ر او نق  بازی كردهاشعا صنف نیز در مضمون 65پیشۀ مختلف نام برده و  65جوان قدسی دانست. او از 

 بازی مختلف اصطالحات. است توجهی جالب اشارات و باال بسامد شاعر، دارای دیوان سرگرمیها در و بازیها مقولۀ

 است بحدی صید و شکار با مرتبط واژگان بسامد و آمده پردازیمضمون كار به او شعر در بفراوانی نرد، و شطرنج

پیشه  65او از . دارد پ رباری نکات موضوع، این در بطور كلی. است بوده شکار او خاص سرگرمی یا شغل گویی، كه

ها در كالم اند. انعکاس گوناگونی شکنجهاشعار او نق  بازی كرده صنف نیز در مضمون 65مختلف نام برده و 

ای مختلف در از میان دولتهاین دوره دانست.  كشور در ییدر نظام قضا رییروند تغقدسی را میتوان در نتیجۀ 

در این دوره توجه به  .صفویان بیشترین توفیق را در متمركز كردن امر قضاوت داشتند ،طول تاریخ ایران

قضایی بطور عمده در دست شاه و  ۀای كه اداربگونه ؛های شرعی رواج داشتهای عرفی بی  از دادگاهدادگاه

 .های حکومتی میمانددادگاه

 

 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییسركار خانم كبری نودهی . است شدهاسالمی واحد گرگان استخراج 

 و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم نیلوفر خسروانی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 بوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته نق  نهایی متن تنظیم

 .است

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد گرگان  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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