
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 16شمارة پياپي  -1391 تابستان – دومشماره  – پنجمسال 

  
  

  هاي خراساني و عراقيتطبيق مباني فكري شعر دوره
  با توجه به استفاده از خرقه و دستار 

  ) 75 – 94 ص(
  

  2رپرنگ آذربا،  1)نويسنده مسئول(مهري پاكزاد
  4/8/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/3/91 : تاريخ پذيرش قطعي

  
  چكيده

ـ تمدن يـك  آشنايي با فرهنگ و     و تحقيـق در مـورد تمـام    ت، همـواره مسـتلزم بررسـي    ملّ
هـاي حيـات   لباس كه يكي از پوياترين نمونـه . هاي اجتماعي و فرهنگي آن ملّت استپديده

همي براي تحقيق در مورد فرهنگ، تـاريخ و تمـدن   آيد، عامل مفرهنگي جامعه به شمار مي
 .يك جامعه است

  محسـوب  اصـلي بشر از نيازهاي ... هاي ديگري مانند غذا، مسكن ودر كنار ضرورتپوشاك 
تـر بـراي بشـر اسـت كـه پيوسـته آن را       اي در مقياسي كوچكدر واقع لباس خانه. گرددمي

شخصـي   ةتواند در آن سـليق بدن، ميدارد و ضمن حفظ و صيانت  همانند پوست همراه خود
هـاي اسـتفاده از    شـيوه . ها و اميدهاي خود را از طريق آن بيان كندشان داده، آرمانخود را ن

ها، ة ادبي در تصويرسازيهاي مختلف شعر فارسي، هم از جنب پوشش خرقه و دستار، در دوره
ل اسـت و هـم از جنبـ      ق و تأمـ جتمـاعي، عرفـاني و   ا ةاستعارات وكنايات شاعرانه قابل تعمـ

جغرافيايي، به جهت كاربرد آن در معناي حقيقي و حفظ فرهنگ، آداب و رسوم موجـود در  
لبـاس   ةطـور اختصـار تاريخچـ   در اين مقاله ضمن اينكـه ب . ررسي داردجامعه جاي بحث و ب

خراسـاني و عراقـي از    ةآورده شده است؛ شواهد شـعري موجـود در ديـوان شـعراي دو دور    
  .الذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفته است هاي فوق جنبه
  

  كليدي كلمات
  استعاري لباس، خرقه، دستار، شعر، سبك عراقي، سبك خراساني، تركيبات كنايي و

  
                                                 

 mehri_pakzad@yahoo.com عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد 1 .

  گاه آزاد اسالمي واحد مهاباددانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانش 2  .
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  لباس ةاي بر تاريخچ مقدمه
  چند زيان است و گران خرقه و دستار مرا    هر كه به جوبار بود جامه بر او بار بود

  )64ص : 1375مولوي، (                                                                                 
اي اسـت كـه   لبـاس پديـده  پيدايش لباس به آغاز آفرينش آدمي باز ميگردد و  ةتاريخچ

بـه   .جغرافيـاي زمـين، گسـترش دارد    ةطول تاريخ بشر سابقه و به قدر پهنـ  ةبه انداز تقريباً
ي كه زنان و مردان استفاده ميكردند از شاخ و برگ درختان احتمال زياد نخستين پوششهاي
هايي از بـدن و پرهيـز از   وه بر ستر عورت و پنهان كردن بخشساخته شده بوده است كه عال

مخـالف، تـا حـدودي بـه انسـان گرمـي       قبح و زشتي برهنگي به خصـوص در برابـر جـنس    
  .داشته است حفوظ مياي مبخشيده و آدمي را از گزند جانوران موذي تا اندازهمي

ظنّ غالب آن است كه لباس، در ابتدا، براي زينت ايجاد شده و بيشـتر بـراي آن بـوده    «
است كه يا از ارتباط جنسي جلوگيري كند و يا آن را تشديد كند، نه براي آن كه دافع سرما 

  ).17: 1388غيبي، (» باشد يا عورت را بپوشاند
 ةكند، در آيـ گو مي ن به شرق و غرب عالم بازقرنيكهف كه سفرهاي ذوال ةبا توجه به سور

نقاط زمـين   دهد كه در زمان ذوالقرنين حتماً مردمِ بيشترخداوند اين آگاهي را به ما مي نود
اند چرا كه ذوالقرنين با ديـدن مردمـان برهنـه در     كردهخواه از پوششهايي استفاده مي خواه نا

تـاريخ  نين را همان اسكندر بدانيم ايـن  اگر شخصيت ذوالقر. است مشرق زمين متعجب شده
  :گرددبه پيش از ميالد مسيح برمي

  »حتَّي اذَا بلَغَ مطْلع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَي قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم منْ دونهاَ ستْراًَ«
تابـد كـه بـراي    ديد كه آفتاب بر مردمـاني مي . رسيدتا وقتي كه به محلّ طلوع خورشد «
  ».ايشان نكرده بوديم ةظ خود از آن، ما پوششي بهرحف

هايي راز پوشش را درك كرده و از آن ه باالخره در روي زمين اگر انسانشود كمشخص مي
بـا پيشـرفت   . انـد  اند كه از پوشش بهره و اطالعي نداشـته  هايي هم بودهانساناند،  سود جسته

تري به خود گرفت نيز شكل متنوع انسان و روي آوردن وي به شكار حيوانات، نوع لباس وي
را نيـز بـه عنـوان     هاي درختان، پوست حيوانات شكار شدهافزون بر استفاده از گياهان برگ و

  .بردپوشاك به كار مي
 دهد كه اين ايرانيان بودند كـه اب تاريخ پوشاك ايران، احتمال ميپريچهر رحيمي در كت

شـاهدي  . انـد عضاي بدن خود بهر گرفتـه براي نخستين بار از لباس به عنوان پوششي براي ا
گاههـاي بشـر در   ترين سـكونت يكي از قديمي«كند اينست كه ارائه ميكه او براي اين نظريه 

  ). 2: 1385رحيمي، (» پيدا شده است» سيلك«دشت 
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كه در آن تحـوالت شـكل و    ستانسانها بخشي از تاريخ تمدن ،تاريخ لباسچنان كه ديديم 
ام تا زمان خاصي مورد بررسي و مطالعه و تحقيق قرار ميگيـرد و  ترين ايفرم لباس از قديمي

با تغيير اين نوع پوشاك رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي آن جامعـه نيـز دسـتخوش تغييـر و     
اي را در مـورد مـردم   اين بخش از تاريخ رازهاي نهفته ةدر هر جامعه مطالع. گرددتحول مي

  . دآن دوران براي ما روشن ميساز
، لباس كه بازتابي است از توان اقتصادي، نگرش سياسي، قابليتهاي فرهنگي و اجتماعي«

بنديهاي رسمي و سنّتي است كه در روند تكامل خـود، زيـر   باورهاي مذهبي و فلسفي و پاي
  ).6-7: 1386ويل كاكس، (»دار سرمايه قرار گرفتنظام نقشه ةنفوذ و سيطر
عوامـل اجتمـاعي،    خصوصيات جغرافيايي، اقليمي،آراستگي ظاهري، و  دامنيحفظ پاك

دن و ابـداع و  سـبب شـد كـه انسـان در پديـد آور     اقتصادي، عقايد مذهبي و آداب و رسـوم  
خود  ةاز شكل اوليه و صورت سادهاي چشمگيري داشته باشد و آن را طرّاحي لباس پيشرفت

  .داندتبديل گرهنرنمايي و ابراز سليقه اي براي وسيلهبه و  وردبيرون آ
فرهنگ و عامل ديگري كه در پيشرفت و تنوع لباس در گذر زمان نقشي اساسي داشته، 

نسبت به جهـان چـه ديـدگاهي    بسته به اين كه است؛ طرز پوشش انسان بيني جامعه  جهان
  .كنديتفاوت م داند،ميشناسد و سعادت خود را در چه ميخود را چگونه موجودي دارد و 

  
  ادبيات لباس و  فرهنگ و ةرابط

ـ    ةدهنـد  لباس از عناصر نشان فرهنـگ  «و هـاي انسـاني اسـت،    ي گروهفرهنـگ و هويـت ملّ
ص ر احساس و عمل است كه كم و بـيش مشـخّ  هاي تفكّ اي از شيوه هم پيوستهه ب ةمجموع

دو در شـود و بـين آنهـا مشـترك اسـت و      داد زيادي از افرادي فراگرفته مياست و توسط تع
شود تا اين اشخاص را بـه يـك جمـع خـاص و متمـايز      گرفته ميعيني و نمادين بكار  ةشيو
تـرين بيـنش و نگرشـي    يكلّدر واقع فرهنگ يك جامعه،  .)23: 1367روشه، (» ل سازدمبد

  . نسبت به جهان دارد است كه آن جامعه
ت لباس زنان و مردان عالوه بر آن كه تابع شـرايط اقتصـادي و   در هر جامعه نوع و كيفي

بيني و ارزشـهاي حـاكم بـر فرهنـگ آن جامعـه      جهان ازن جامعه است، آ مياجتماعي، اقلي
تاريخي و اجتمـاعي آن جامعـه اسـت؛     ةها و پيشينآرمان ةن و آيينو حتّي مبيكند پيروي مي

اي به قـدمت تمـدن بشـر دارد و بهتـرين ابـزار بـراي       زيرا چنان كه گفته شد لباس پيشينه
ش در مورد تمدن و تاريخ اجتمـاعي و اعتقـادي بشـر    ها، پژوهة پوشاك انسانبررسي تاريخچ

پوشـاك يـك    توجه بهبا به سبب اين ارتباط تنگاتنگ ميان لباس و فرهنگ است كه . است
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 پـي بـرد و  توليـد آنهـا    ةنوع معيشـت و شـيو  ، جامعهمردم سطح فرهنگ توان به ميجامعه، 
مده است، حدس به وجود آ در ساختار زندگي اجتماعي آن جامعهرا كه تغييرات و تحوالتي 

شـود ماننـد يونيفورمهـا و    مي  گيـرد و رمزگونـه  ه لباس ساختاري نمـادين بـه خـود مي   گا .زد
ها و يا رويدادهاي اجتماعي است؛ مثالً پوشيدن رنگ سـبز،  كه نماد مناسبتاي  هاي ويژهلباس

سـياه بـه    پوشـيدن  .جان نثار بودن ةاي از مردم يا پوشيدن كفن به نشانيا سرخ توسط توده
ة دهنـد  كه هـر كـدام نشـان   ... ي نظامي واهبودن و پوشيدن خرقه يا انواع لباسمعني عزادار 

  .خاصي از اجتماع است ةآن وابسته به گروه و طبق ةست كه پوشنداين
است ـ  به جاي پوشش، در شعر   پيراهن، جامه و لباس ـ كه در اصل عربي ةاستعمال واژ

تواند دال بر پيشرفت فرهنگ مروز ديده ميشود و همين خود ميعرا از رودكي تا به ابيشتر ش
رودكي در تلميحي زيبا از  .و نيز قدمت و ديرينگي و اهميت استفاده از لباس در ايران باشد

  :است  مادي و معنوي چنين ياد كرده ةهاي يوسف از جنبپيراهن
 نگارينــا شنيدســتم كــه گــاه محنــت و راحــت

 چاك از تهمت خون دوم شدكيد شد پر يكي از
 رخَــم مانــد بــدان اول، دلــم مانــد بــدان ثــاني 

  

 بوده است يوسف را به عمراندر1سه پيراهن سلب
 سوم يعقوب را از بوش روشـن گشـت چشـم تـر    
ــراهن ديگــر   نصــيب مــن شــود در وصــل آن پي

 )28ص: رودكينمونه اشعار ، (
رنـگ عـوض    نمايـد و  و فرخي سيستاني از لباس بوقلمون رنگ كه هر لحظه رنگـي مـي  

  :  كند براي توصيف و تشبيه باغ رنگارنگ بهار استفاده كرده است مي
  آب مرواريد رنگ و ابر مرواريد بار          باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نماي

  )175: فرخي سيستانيديوان (                                                            
و ) كتـان (قصـب   ،)ابريشم(قَز مانندلباس صحبت كرده است،  و منوچهري از جنس انواع

بافند و منسوب بـه تـوز    را از كتان گويند و آن ة تابستاني بسيار نازك راقبا و جامكه  توزي
ت هايي اسـت كـه از پوسـ   ديگر لباسها و پوششـ  شهري از ملك فارس است و خز و سمور از
  . اند كردهگرانبهاي حيواناتي به همين نامها تهيه مي

  لباس من به بهاران ز توزي و قصبست                    به تير ماه خز قيمتي و قز و سمور
  )197: همان(                                                                 

فـوق بيشـتر در   هـاي  باس يا پيراهن و جامه مانند مثالدر شعر شعراي سبك خراساني ل
كار رفته است اما با گذشت زمـان شـعرا در  صـورخيال خـويش رنـگ      د بمعناي حقيقي خو

هاي اسـتعاري، تشـبيهي و     مجازي و غيرحقيقي به لباس داده و از آن تركيبات و انواع اضافه
لباس جان، لباس مدعيان، لباس فخر، لباس فقـر، لبـاس حسـرت و غـم،     : مانند... اقتراني و

                                                 
  پوشش1 .
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صد لباس ديگري را شـناختن كنايـه از قـدرت    در: انندو يا تركيباتي كنايي م. ..لباس كفر و
به شواهد . اند تشخيص و نيروي عشق است و يا ازرق لباس، كنايه از عزادار و مغموم، ساخته

  :شعري زير توجه كنيد
 مرا ز ماتم او جان و دل بـه رنگـرزان شـد

  
 ســـكوت معنويـــان را بيـــا و كـــار بســـاز

سكوت معنويان چيست عجـز و خاموشـي 
  

 زيــــن خرابــــات بــــر فشــــان دامــــن
  

 خــــورد اكنــــون دوال زجــــر و نكــــال
  

ــداخت  ــحرا بينـــ ــد در صـــ  رداي زهـــ
  

ــم  ــك رنگ ــان ي ــت دردي كش ــالم هم غ
  

 كنمروزگاري شد كه در ميخانه خدمت مي
  

 لباس جان سيه از رنگ و دل كبود برآمـد  
  )880: خاقاني(

ــداز  ــوز و دور انـ ــدعيان را بسـ ــاس مـ  لبـ
ــت گف   ــدعيان چيس ــاس م ــوي درازلب  تگ

  )899:  1380سنايي، (
ــراز     ــر طـ ــاس فخـ ــر لبـ ــوي بـ ــا شـ  تـ

  )299: همان(

 پوشـــد اكنـــون لبـــاس حســـرت و غـــم
  )379: همان(

ــد  ــيده درآمـــ ــر پوشـــ ــاس كفـــ  لبـــ
  )227: 1362عطّار،(

 نه آن گروه كـه ازرق لبـاس و دل سـيهند   
  )408: 1375حافظ ،(

 كــنم در لبــاس فقــر كــار اهــل دولــت مــي
  )704:همان(

  ه و دستارورود به بحث خرق
اي  اي تنها يك پوشش سـاده بـوده و در دوره   خرقه و دستار دو نوع پوشش است كه در دوره

رنگي ديگر يافته و داراي  خاص با توجه به كاربرد آن توسط طبقه و گروهي خاص از جامعه،
اي  بـا توجـه بـه مقدمـه    . هاي قبل از خود شـده اسـت   ها و خصوصيات متفاوت با دورهگي ويژ

در باب تاريخ لباس و پوشاك ارائه شد در اينجا براي آشـنايي بيشـتر و ورود بـه     مختصر كه
لغوي و عرفاني با توجه به  هاي مذكور را از لحاظه و دستار ابتدا هر كدام از پوششبحث خرق

شـود كـه از دو    با استناد به شواهد شعري مشخص مي هاي مختلف تفسير كرده سپسفرهنگ
راقي در شعر فارسي، در كدام دوره در نظم فارسي از اين دو سبك خراساني و سبك ع ةدور

بعـد از پاسـخ ايـن سـؤال     . پوشش و تركيبات متنوع مربوط به آن بيشتر نام برده شده است
گيري كرد كه در كدام دوره اهميت اين دو پوشـش بيشـتر اسـت و علّـت آن      ميتوان نتيجه

   چيست؟
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 خرقه
اي كه  جامه. 2. اي لباس اي از پارچه، تكه قطعه. 1.) ا( ]خرقه.ع= [  xerγa(- e) :خرقه

ي درويشان كه آسـتر آن پوسـت گوسـفند يـا خـز و       جبه. 3. از قطعات مختلف دوخته شود
  )م.ف.(مردن، فوت كردن.) تص.( تهي كردن �║ (xeraγ)خرق .سنجاب است؛ ج
ـ  . 1.) مـص ل ( ]. ف –. ع[ x.- afkandan: خرقه افكنـدن  داختن و خرقـه را از دوش ان

از هسـتي دسـت كشـيدن، مجـرد گرديـدن، از      .) تـص . (3. جامه بخشيدن. 2بخشيدن آن 
  )م.ف. (خودي بيرون آمدن

  )م.ف.(جامه دريدن صوفيان هنگام سماع.) حامص.] (ف –. ع[  x.- baz – i :بازي خرقه
  )م.ف. (درويش، صوفي.) فا ص] (خرقه پوشنده. = ف -.ع[  x. -  pus :پوش خرقه

  )م.ف. (پاره كردن، دريدن، چاك زدن.) مص م. ] (ف -.ع[  x. -  kardan :دنخرقه كر
منـدان اسـت ذيـل    صوفيه كه امروزه در اختيـار عالق هاي اصطالحات عرفاني و در فرهنگ

  :خرقه چنين آمده ةواژ
خرقـه پوشـيدن   : هجـويري گويـد  . پوشنداي كه صوفيان مي ة خلقان، جامهجام :خرقه«

هاي بزرگ كه مشايخ بزرگ حاضر باشند، اين كـار   است و اندر مجمعميان اين طايفه معتاد 
 ةارادت و خرقـ  ةخرقـ : خرقه بـر دو نـوع اسـت   : عزالدين محمود كاشاني گويد.... انجام دهند

عالمت تسليم و قبول ترك ريـب   :خرقه افكندن. / خرقه انداختن :خرقه افشاندن. تبرك
را مـردن   :خرقـه تهـي كـردن   . / وبي كـردن با خرقه رقص و پايك :باز خرقه. / و ريا است

خرقـه  . / عالمت وجد و حـال اسـت   :دريدن خرقه. / كنندصوفيان به اين عبارت تعبير مي
بدان معني است كه صوفيان چـون چيـزي را كشـف كننـد و از عـالم غيـب        :دور انداختن

ادق ، فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفـاني، ويراسـتار سيدصـ   »خبري گيرند، خرقه اندازند
  )طهوري ةسجادي، چاپ هفتم، كتابخان

المحجوب كه از آثار تعليمي صوفيه در قرن پـنجم اسـت و نخسـتين     اما در كتاب كشف
است؛ بابي مختص لبس مرقعـه   شده است كه در تصوف اسالمي به زبان فارسي نوشته  كتابي
ان آن و صـوف و سـخن  ) ص(است كه كوششي در اثبات پيوند ميان لباس رسـول  شده نوشته

مـذاهب،   ةاصحاب و بعضي از زاهدان صدر اسالم و ائمـ  ةصوف، صوف و مرقع ةحضرت دربار
كبودي خرقه، شرط مرقعه، داشتن، پوشيدن و پوشاندن مرقعه در حالي كه در كتاب اللمـع  

سلمي سخني از مرقعه و خرقه نيسـت،   ةشد قشيريه و حتي در تعرّف و آثار شناخته ةو رسال
صوف، خشن و كبود در ميان زاهدان و صوفيان مرسوم بـوده اسـت؛    ةجام كه پوشيدن با اين
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پذير زهد و تصوف رسمي، بـا ارزش پنـداري خـاص كـه ضـمناً در ميـان        آفت ةاما اين نشان
ن را در جمع اهـل  است، پيوسته راه ورود نااهال  شدهماعت مسلمين وجه امتياز گروهي ميج

ين مبـاحثي را بـر هجـويري    اني ضرورت چنـ داشته است و گويا همين معحقيقت هموار مي
بـراي توضـيح بيشـتر ميتـوان بـه       .)سـي و چهـار  . ص: كشف المحجـوب ( است كردهالزام مي

المحجوب مراجعه كرد كـه در ضـمن    كتاب كشف 608، 607، 606، 465، 76، 69صفحات 
ت حكاياتي در رابطه با مرقعه به خرقه شدن يعني پاره شدن لباس صوفيان اشاره كـرده اسـ  

به عبارت ديگر . ذكر نكرده استخرقه را به معناي لباس  ةاما به عنوان يك لباس خاص كلم
خرقـه و خـرق    ةدهد اما خود واژذكور مرقعه همان معني خرقه را ميتوان گفت دركتاب ممي

 ةيعني پاره شدن مرقعه؛ مشخص است كه در قرون بعد با رشد عرفان و تصوف بوده كـه واژ 
در باب الخرق هجويري تنها در . است صوفيان مصطلح گرديده ةشد س پارهخرقه به عنوان لبا

ترين نوع خرقـه اسـت مـورد     سماعي را كه مشكل ةخرق كردن و خرق  دو صفحه انواع جامه
  .بررسي قرار داده است

الخصـوص در   خرقه در ادب عرفاني از اهميت و اعتبار بيشتري برخوردار بوده است علـي 
هـاي  ن و خرقه دريدن و سـوزاندن در باب داب خرقه پوشيدن و پوشاندكتب تعليمي صوفيه، آ

الدين سهروردي در كتاب عوارف  شيخ شهاب. است اي مورد بحث و بررسي قرارگرفته جداگانه
صوفيان بر چيست و از بهر چـه   ةكه بناي خرق المعارف باب دوازدهم را مختص كرده به اين

 ةتبرّك و اصل خرق ةارادت و خرق ةخرق«داندوع ميد پوشانند؟ وي خرقه را دو نخرقه در مري
  . )43ص :سهروردي ،عوارف المعارف(» .ارادت است

  
  سبك خراساني و عراقي  ةكاربرد خرقه در دو دور

سيسـتاني،   براي اين كار بعد از جسـتجو در ديـوان شـعر شـاعراني چـون فردوسـي، فرخـي       
سـبك   ةنـام دور ام كه از شعراي بباباطاهر و خي منوچهري، مسعود سعد سلمان، ناصرخسرو،

خرقه  ةاند اما مطلقاً از واژ خراساني هستند، معلوم شد كه اكثراً دستار را در اشعار خود آورده
اما در شعر اكثر شعراي سبك عراقي با پوشش خرقـه و بعضـاً خرقـه و    . اند نكرده اي استفاده

ذكور با رونق بازار عرفـان و  م ةشك اين دو پوشش در دور بي. برخورد ميكنيم اندستار توأم
البته بـا ايـن   . است تصوف، به عنوان دو پوشش نمادين صوفيه نقش و كاربرد بيشتري داشته

 تـوان گفـت دو لبـاس   مي. ه نسبت دستار ايفا نموده استتفاوت كه خرقه نقش اساسيتري ب
مد نظر  عنوان نشان و رسمي در بين گروه خاصي از جامعهمذكور كاربردي ابزاري داشته و ب

هاي پيشين مثالً در تاريخ بيهقي در جاهاي مختلف از دستار نام برده  اما در دوره. بوده است
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. ز پوششي به نام خرقه نيستدر حالي كه خبري ابه داستان حسنك وزير، .براي نمونه رك(
عمـوم   ةتوان گفت قدمت استفاده از دستار به عنوان يك پوشش ـ كه مـورد اسـتفاد   پس مي
  . بسيار بيشتر از خرقه استبوده ـ 

و اما بپردازيم به شواهد شعري خرقه و دستار در شعر شعراي سـبك عراقـي، هـر چنـد     
تـري را در   سعي بر آن است كه پژوهش حاضر حالتي بسامدي داشته باشد تـا نتـايج دقيـق   

دن گنجد لذا با دا شواهد مسلماً در اين مجال نمي ةاما بررسي و تحليل و آوردن هم گيرد،بر
اطالعات آماري و شمار استفاده از ايـن دو پوشـش و ذكـر تعـدادي از ايـن شـواهد بسـنده        

  . ميشود
  

  مولوي 
بـار در كليـات ديـوان     هشـتاد و پـنج  مولوي به عنوان سرآمد شعراي سبك عراقي بـيش از  

غزليات شمس به خرقه و انواع آن اشاره كـرده اسـت كـه همـانطور كـه گفتـه شـد آوردن        
توان تعداد شواهدي  در يك مقاله ممكن نيست اما با بررسي ديوان شمس ميهمه شاهد  اين

بـار خرقـه و دسـتار     دهموالنا . را كه شاعر در آن خرقه و دستار را باهم ذكر كرده است آورد
شاهد شعري را كه هـر دو كلمـه     توأم را در ديوان غزلياتش آورده است كه در اين مقاله ده

شده در ذيـل توضـيح دسـتار در بخـش شـواهد شـعري دسـتار         خرقه و دستار با هم آورده
موالنا يك داستان جذاب و كوتاهي هم در دفتر چهارم مثنوي دارد كه حكايت آن . آوريم مي

باشـد داخـل آن،    فقيه با دستار بزرگ است كه براي اينكه دسـتارش را حجـيم و فـاخركرده   
ربايـد   از سر فقيـه مـي  آيد و دستار  دهد، در اين هنگام دزدي مية كهنه و ژنده قرار ميالبس

ارزشـي جـا داده بـود كـه      هـاي بـي   شود چرا كه در درون دستار آراسته، كهنهفقيه رسوا مي
زنـد كـه اي مـرد اگـر بـداني درون ايـن دسـتار چـه         فقيـه داد مي . حكايت از نفـاق داشـت  

 دشـود و دز پـس از لحظـاتي دسـتار بـاز مي    . زديـدي د بـودم، هرگـز آن را نمـي    چيزگذاشته
  . دودكشان آن را بر روي زمين ميكشد و مي كشان

  ...ي بهشت        چون منافق اندرون رسوا و زشت ظاهر دستار چون حلَّه
  عيار        زين دغل ما را برآوردي ز كار را كاي بي  بر زمين زد خرقه

  )1591، 1581ب ،4دفتر،مثنوي(                                                               
موالنا در مثنوي و كليات شمس در ابياتي خرقه را ستايش و گاه به نجس بودن خرقه به 

در بيت زير منظور موالنا از آوردن خرقه معنـي لبـاس پـاره    . كندة ريا و نفاق اشاره ميواسط
مسكينان است و شايد بتوان گفت ايهامي به درويشان و صـوفيان هـم بـه عنـوان يـك       ةپار
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اي  خاص اجتماعي دارد اما درشاهد دوم منظور از خرقه لباس خاصي است كه دوزنـده  ةطبق
  :زني دارد و وصله

ــ ــت ةخرقـ ــده هسـ ــدر دوزنـ ــا را بـ  مـ
  

ــي   ــه كن ــن نجــس خرق ــرك اي ــو ت ــر ت  گ
  

ــه  ــود برهن ــا را خ ــه م ــت ورن ــه اس ــر ب  ت
  )409: مثنوي(

ــي    ــه كنـ ــان غرقـ ــل جـ ــل را درنيـ  نيـ
  )898:همان(

يي است كه شاعر از مجلس سماع و خرقه دري و تمثيـل  شاهد گوياي ديگر تصوير زيبا 
  .است آن براي عشق و اعتبار آن آورده

ــداخت خرقــ   ــت ان ــد درةصوفيس  وج
ــو خرقــ    ــد چ ــق ارزد ص ــد ةعش  كالب

  

ــر خرقـــ    ــر سـ ــي رود او بـ ــر ةكـ  دگـ
ــرد    ــس و خـ ــاتي دارد و حـ ــه حيـ  كـ

  )1088:همان(
ماننـد خرقـه دوزي،    حال به شواهدي از غزليات شـمس كـه موالنـا در آن از تركيبـاتي    

پوشي و خرقه چاك شدن استفاده كرده است يا بحث خرقه و زنـار را   ي زنگاري، خرقه خرقه
  .تزوير است آورده ةكه نشان

 گر قالبت در خاك شد جان تو بر افـالك شـد
        

ــ ــو دريغــي نبــود  ةدلــق مــن و خرق  مــن از ت
  

ــود  ــار ب ــر او ب ــود جامــه ب ــار ب ــه جوب  هركــه ب
  

 بگـو وان خرقـه دوزم را بگـو    آن توبه سوزم را
  

ــد     ــار برآم ــه پ ــو م ــه چ ــايي ك ــرخ قب  آن س
  

ــد     ــه نماي ــد خرق ــار دو ص ــه ز زنّ ــواهم ك  خ
  

ــد     ــو روي نماي ــوي از رخ ت ــر م ــك س ــر ي  گ
  

 تو چاك شد جان تـو را نبـود فنـا    ةگر خرق 
  )147: ديوان شمس(

 و آنكه ز سلطان رسدم نيم مرا نيم تو را
  )156:همان(

 دستار مرا چند زيانست و گران خرقه و
  )157:همان(

 وان نور روزم را بگو مستان سالمت ميكنند
  )324: همان(  

ــ  ــن خرقـ ــال در ايـ ــد  ةامسـ ــار برآمـ  زنگـ
  )356:همان(

ــايد   ــه نش ــان ك ــه بپوش ــد ك ــابچه گوي  ترس
  )360: همان(

ــد   ــار نمانـ ــه و زنّـ ــين خرقـ ــر روي زمـ  بـ
  )362: همان(
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  سعدي
كاربرد اين پوشش در شعر . ار برده استبار خرقه را در كليات ديوان خود به ك هجدهسعدي 

سعدي نيز به رسم شعراي سبك عراقي بيشتر به تركيبات و اشاره به آداب و رسوم صوفيان 
زهـد و ريـا، بـه نـوعي ريـا       ةخصـوص خرقـ  بت به خرقه ديدگاهي منفي دارد باست وي نس

اي اسـت   رقهدارد كه جام به دست گرفتن بهتر از پوشيدن خستيزي خود را اينگونه بيان مي
  :  به شواهد زير توجه كنيد. كه ملوث به ريا است

 روي در مسجد و دل ساكن خمار چه سـود؟
ــ  ناپــاك چــه بــاك ةدل اگــر پــاك بــود خان

  
ــد   ــا نباشــ ــويم تــ  يــــك رنــــگ شــ

  
 سرمســــــت درآمــــــد از خرابــــــات

 زهــــد ةبــــر خــــاك فكنــــده خرقــــ
  

 تقـوا و زهـد   ةاليق سعدي نبود اين خرق
  

 زنار چه سـود؟  خرقه بر دوش و ميان بسته به
 مغز بـود نغـزي دسـتار چـه سـود؟      سر چو بي

  )ملحقات،178ص: كليات(
ــ  ــن خرقـــ ــار  ةايـــ ــترپوش زنـــ  ســـ

  )224،صهمان(
ــ  ــراب در مناجـــ ــا عقـــــل خـــ  اتبـــ

ــات   ــاس طامـــ ــش زده در لبـــ  و آتـــ
  )23ص: همان(

 ساقيا جامي بده وين جامه از سر بـركنش 
  )252ص: همان(

  :از ديگر تركيبات سعدي خرقه افكندن كنايه از اوج جذبه و شور عارفانه و عاشقانه است
  

ــده ــه فكنــ ــقتمــــن خرقــ  ام ز عشــ
  

ــگ     ــم چن ــو زن ــل ت ــه وص ــه ب ــد ك  باش
 

گويـد تـا   جايي كـه بـه خرقـه مي   كند تا يت تواضع به ناپاكي خود اعتراف ميو گاه در نها
دي در واقـع ايـن حقيقـت را بيـان     بايد دست از پاكي بشويي سـع  اي زماني كه مرا پوشانده

  : كند كه اين ما هستيم كه ناپاكيم و نه خرقهمي
ــاكي ــر نابـ ــت و سـ ــوانگيم هسـ  دل ديـ
 سر به خمخانه تشـنيع فـرو خـواهم بـرد    

  

ــدهناكي  ــه كاريســت شــكيبايي و ان  كــه ن
 خرقه گو در بر من دست بشـوي از پـاكي   
  )سعديغزليات(

شـواهد را از سـعدي بـا توجـه بـه ارجاعـات ذيـل         ةمطلب بقيـ  ةي از اطالگيربراي جلو
  :كنيد مشاهده

) /    ، غزليـــات260ص: ســـعدي،همان)  /   (،غزليـــات 258ص: 1366ســـعدي،كليات، (
: سـعدي،همان )  /  (رباعيـات 559ص: سعدي،همان) /   (قصايد فارسي 7ص: سعدي،همان(

ــاني 114ص ــات عرف ســعدي، (/    )3002، بيــت 158: 1372ســعدي، بوســتان، () /  غزلي
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 1372سـعدي،  )  /  (2995، بيـت 158: 1372سعدي، (/    )547، بيت 55: 1372بوستان، 
  )2688، بيت143:

  
   عراقي
هـا مرسـوم   عرفا كه در مجالس سماع در خانقاهبار از تركيبات و اصطالحات خاص  نهعراقي 

دريـدن،   سـوزي، خرقـه   ، خرقـه بوده استفاده كرده و به مواردي چون خرقه بيـرون كشـيدن  
صـوفيانه، زاهـد    ة نهادن، تناسب بين ماجرا و خرقه، خرقه انـداختن بـراي قـوال، خرقـ     خرقه
  .پوش اشاره كرده است خرقه

 هل مــــرده، بــــرون كشــــيم خرقــــد
  

ــه  ــرا كـ ــد مـ ــق گويـ ــ: عشـ  باي طالـ
  

 مهــــا دريــــدي از جــــور تــــو خرقــــه
  

 دچو در سماع عراقي حديث دوست شني
  

ــالس  ــاتم دل پـــــ ــيم وز مـــــ  پوشـــــ
  )196غزل: عراقي ديوان(

 زچــــاك زن طيلســــان و خرقــــه بســــو
  )136غزل : همان(

ــه ــو توبــ ــتيم وز دســــت تــ ــا شكســ  هــ
  )ترجيعات: همان(

 جاي خرقه به قـوال جـان تـوان انـداخت    به 
  )11غزل : همان(

  : عراقي مشاهده كرد شواهد را طبق ارجاعات ميتوان در ديوان ةبقي
ــ  119ص(/    )11ـ رباعي 217ص( /    )48عيـ ربا233ص ()  /  189ـ غزل 145ص(
  )92ـ غزل 90ص )  /  (143غزل 
  

   خواجوي كرماني
خرقـه بـودن بـا كسـي، كنايـه از       بار خرقه و تركيبات آن را مانند هـم  بيست و ششخواجو 

خونين، خرقه پوشـي از روي   ةقطار بودن و در يك سلك گام نهادن، خرقه انداختن، خرق هم
سـالوس،   ةبازي، خرقه فروشي، خرقه گرفتن از دست پير، خرق ه مي، خرقهآلوده ب ةريا، خرق

اصطالحات  ةبينيم كه هم مي. عسلي به كار برده است ةو خرق 1صوفي و مقراض راندن ةخرق
سبك عراقي اوج رواج عرفان و تصوف در ايران  ةزيرا كه دور. مربوط به عرفان و تصوف است

  :بود
                                                 

 .)لغتنامه، ده(تملق كردن و نوازش). آنندراج. (كنايه از نواختن و قدر و منزلت بخشيدن ،)آنندراج. (مرادف سر تراشيدن  : دنمقراض بر كسي ران .1
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 مد خضرقتي كه طفل بودم هم خرقه بوو
  

 ماكنـون كـه پيـر گشـتم همدسـت كودكــان      
  

  )157، بخش كتاب السفريات في الغزليات من ديوان صنايع الكمال، غزل 457خواجو، ص(
  
 امي بده اي ساقي تـا چهـره برافـروزمج
  

 ريش تر شود دم به دمم خرقه ز خون دل
  

 راهــي بــزن اي مطــرب تــا خرقــه درانــدازم  
 )211خواجو، كتاب الشوقيات ـ غزل (

 زانك رسمست كـه برجامـه فشـانند گـالب    
  

 )15كتاب السفريات في الغزليات من ديوان صنايع الكمال، غزل(

 زنددامن آنكس بچنگ آور كه نائي مي  همچو ني گر در سماعت خرقه بازي آرزوست   

  )103، غزلهمان(                                                             
 تو گر يك سـر مـو در يابـد صوفي از زلف

  
 هر كه در ميكده از پير مغان خرقه گرفـت 

  
 بزير جامه چـو زنـار بينمـت چـون شـمع     

  

ــ   ــد و در حلقــ ــه بفروشــ ــد ةخرقــ ــار آيــ  زنــ
  )116غزلهمان،(

 آي شــايد ار چــون قــدح از رنــگ بــرون مــي     
  )96غزلهمان،(

ــه    ــراض و خرق ــدن مق ــود ران ــه س ــلي چ  ي عس
  )293غزلهمان،(

شـواهد را   ةتوانند بقيـ  مندان مي يل مقاله و اطالعات بيشتر، عالقهبراي جلوگيري از تطو
، 236، 229الشوقيات غزلهـاي  (: كنند  طبق ارجاعات زير از ديوان خواجوي كرماني مشاهده

188 ،204 ،103 ،147 ،90 ،88 ،4.(  
  
  حافظ

و  خرقه را در غزليات خود به كار برده اسـت و در هـيچ مـوردي خرقـه     ةواژ شصت و دو بار 
هايي كه بسـامد كـاربرد را نشـان ميدهـد،      دستار را با هم نياورده است و با رجوع به رفرنس

توان در يك ديد كلي گفت با توجه به تفكرات حافظ ديد او نسبت به  خرقه بيشـتر يـك   مي
ديد منفي است تا مثبت و بيشتر به مواردي از قبيـل تركيبـات و اصـطالحات غالبـاً كنـايي      

شستن، خرقه پوشي، خرقه سوزي، خرقه به مي يـا خـون آلـوده كـردن،      مي  خرقه به: مانند
بينيد حافظ گـاه از خرقـه تركيبـات     خرقه در گرو باده بودن، همانطور كه در شواهد زير مي

 ةاضـاف (سالوس ة، خرق)بياني ةاضاف(پشمينه يا ازرق ةاضافي متنوعي ساخته است مانند خرق
هـا و   ست و بـا بيـان تنـاقض   اشاره كرده ا... و) اقتراني ةاضاف(ريايي يا زهد ة، خرق)تخصيصي
آلود كه با هم همخواني ندارد، اوضاع  شراب ةخرقه و سجاده، خرق ةهايي مانند رابطپارادوكس
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شواهد زير گوياي اين هستند كـه  بعنوان مثال كند  اي را كه ريا بنيان آن است رو مي جامعه
  :ريا نيز بيزار استنفاق و  ةحافظ رياستيز از هر گونه وسيل
سـالوس ةدلم ز صـومعه بگرفـت و خرقـ   

  
 آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقة مي

         
 نداز، مگر جان ببـري حافظ اين خرقه بي

  

ــا    ــاب كج ــراب ن ــان و ش ــر مغ  كجاســت دي
  )2غزل : حافظ ديوان(

 اي شـــيخ پاكـــدامن معـــذور دار مـــا را   
  )،5غزل : همان(

  كرامت برخاست سالوس و ةكĤتش از خرق
  )21غزل: همان(

  دستار
اي كـه بـه دور سـر     پارچـه .  2منديل، روپاك . 1.) امر(  ]دست ← [  dast_ ar :دستار

  )م. ف(.پيچند؛ عمامه
. 2. بنـدد، معمـم  .) م.ه(آنكـه دسـتار   . 1.) امر( ]دستار ← [ dastar_band: دستار بند

  )م.ف.(صاحب مسند. 3. عالم، دانشمند، فقيه
دسـتار بـه عنـوان يـك      ةاصطالحات عرفاني سجادي و ابن عربي در مورد واژ در فرهنگ

رفت كه ايـن  ده است، در حالي كه چنين گمان ميلباس مخصوص صوفيه توضيحي داده نش
تحقيـق در  دو لباس در ادبيات يا الاقل در يك برهه از زمان مكمل يكديگر بوده باشـند امـا   

شـود كـه   اشعاري از برخي شـعرا، بنـدرت ديـده مي    ز معدوددهد بجاين مورد عمالً نشان مي
از شعراي سبك خراسـاني كـه در بـين    . شاعري اين دو پوشش را هميشه با هم آورده باشد

توان به موارد زير اشاره كرده اما آنچـه مسـلم   شعار خود پوشش دستار را بكار برده است ميا
حقيقي خود بـه معنـاي   است اين است كه دستار در شعر شعراي سبك خراساني در معاني 

فردوسي نوع دستارها را از لحاظ جنس و بافت و يـا  . سرپيچ و پوششِ سر، به كار رفته است
در آنچه كه امـروز از  . اش مطرح كرده است مانند دستار چيني و دستار زربفت كشور سازنده

بردهـاي  است تنها يك بار دستار به كار رفته اسـت كـه معمـوالً كار    اشعار رودكي باقي مانده
  :كردند مختلفي در مواقع ضرورت داشت مثالً به جاي رسن يا بقچه از آن استفاده مي

  
  رودكي
  )51: رودكيديوان (وندرآن دستارآن زن بست خاكو آن شكر برداشت پاك     1آن گُرَنج

                                                 
  .)لغتنامه، ده( ويندچاول گ و به هندوي). برهان ) (الفاظ االدويه . (برنج خوردني كه به عربي ارز خوانند . 1
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  فردوسي 
بار دستار را در اشعار خود در معني حقيقي آن بعنوان يك پوشش صرف به كار  نهفردوسي 

  .ده استبر
ــنش ــگ از ت ــان جن ــت خفت  برآهيخ
ــر    ــودش حري ــتار ب ــوب دس ــي خ  يك
 ز سرگين و زربفت و دسـتار و خشـت  
ــت  ــاالن بخف ــان و ن ــدكي ن  بخــورد ان
 ســـه كاســـه نهـــادي بـــرو از گهـــر 
 به دستار و دسـتان همـي چشـم اوي   

 گـــوي دو مـــرد خردمنـــد و پـــاكيزه
  

 )1105: 2شـاهنامه،ج (كفن كـرد دسـتار و پيـراهنش    
 )1520: همــان(ز مشــك و عبيــر  بــه مــوزه درون پــر

ــا ســفله مــرد كنشــت   )1520: همــان(بســي گفــت ب
 )1566: همــان(بــه دســتار چينــي رخــان در نهفــت  
ــر     ــيده س ــتار زربفــت پوش ــه دس  )1724: همــان(ب
ــازه شــد خشــم اوي   )1746: همــان(بپوشــيد و زان ت
 )2094: همـــان(بـــه دســـتار چينـــي بپوشـــيد روي

 
  فرّخي سيستاني
دستار را به كار برده است و بـه كنايـه بـه آداب و رسـوم نـوع       ةواژ بار پنجفرخي سيستاني 

ي تفاخر و يا اشاره به نكو بستن آن و يا دستار عاريتي  بستن دستار مثالً كج بستن به نشانه
تـوان  ن اشاراتي داشته است كه در كـل مي يا از فرط مستي به زور دستار را بر سر نگاهداشت

سبك خراسـاني دسـتار را در معنـي حقيقـي خـود ماننـد       گفت وي نيز مانند ساير شعراي 
ي شخصـيت و بزرگمنشـي شـاعر اسـت بـه كـار        پوششي كه خاص بزرگـان اسـت و نشـانه   

  : است برده
خواهم كله و از پي آن خـواهم تـا تـو 

 دل و پوشيده سيه خسته بينم حاجبان 
 رسد به نزد تو بود آنكه در آن وقت كس
 دست زندتو  به شغل هركه تو نشود چون

نرمك نرمك همي كشم همه شب مي  

  )82: فرّخيديوان (ما را نزني طعنه به كج بستن دستار 
 )90: همـان (كله افكنـده يكـي از سـرو ديگـر دسـتار     
 )100: همـان (به مثل عاريتي داشت به سر بـر دسـتار  
 )166: همـان (زن مرد نگـردد بـه نكـو بسـتن دسـتار     

ــج و درد دارم   ــد رن ــه ص ــتارروز ب ــان(دس  )199: هم
 

  
  منوچهري دامغاني

بار دستار را به كار برده است كه در شاهد نخستين با  دوشاخص سبك خراساني تنها  ةچهر
گذارند تا بـه رسـيدن   ة شراب ميآن تصويري شاعرانه ساخته است و برگ رزي كه روي خمر

  :شراب ةاست به دستار سر خمر شراب كمك بكند از ديد شاعر تشبيه شده 
  )7: منوچهري ديوان (برگ رز باشد دستار شراب     تاك رز باشدمان شاسپرم
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ز غرب كشور هنو ةدر مورد شاهد دوم بايد به اين نكته اشاره كرد كه در بين كردهاي منطق
هـر  آن ريش ريش است و انتها و ابتـداي   ةبندند كه حاشيهايي مي هم برخي از مردم دستار

هاي به هم تابانده شده كه در واقـع از بـاز    نند كه اين رشتهزها را گرهي مي يك از اين رشته
طرز خاصـي تابانـده شـده اسـت دوبـاره بـاز نشـود و        ة دستار بكردن تارها يا پودهاي حاشي

رود كـه  در زمان منوچهري هم گمـان ميـ  . شندها حالتي زيبا، لرزان و آويزان داشته با ريشه
هاي سوزني  منوچهري قطرات باران روي برگ. مردم از اين نوع دستارها استفاده كرده باشند

هـاي دسـتار تشـبيه كـرده     ختان را كه در نوك برگ آويزان ميشود به ريشه و گرهبرخي در
  ):تشبيه محسوس به محسوس(است 

ــر ــدهةآن قط ــر چكي ــين از اب ــاران ب  ب
 ســبز ةدســتارچ ةآويختــه چــون ريشــ

  

 گشته سر هر برگ از آن قطره گهربـار 
 دسـتار  ةر ريشـ سيمين گرهي بر سر ه

  )43:همان(
  ناصر خسرو
وي دسـتار و  . بار پوشش دستار و دستارچه را در ديوان خـود آورده اسـت   يازدهناصر خسرو 

جور كه جـور و   ةتركيبات آن را در معني حقيقي خود آوره است جز تركيب اضافي دستارچ
چ و سـربند آمـده   موارد به معنـاي سـرپي   ةدر بقي. اي تشبيه نموده است ستم را به دستارچه

دربيتي نيز به رنگ طبرخوني دسـتار اشـاره   . مي و فاخرانه استسيك لباس ر ةاست و نشان
  :به شواهد زير توجه كنيد. كرده است

  
     1عدل تو مانده است به طرطوس ةصندوقچ

  
ــرگش    ــرف و ب ــل از ب ــر درخــت گ ــر ب ــه س ب

  
ــرم   ــند مبـــ ــي پوشـــ ــت همـــ  درختانـــ

         

ــتارچ  ــيش  ةدس ــو در پ ــور ت ــار ج ــت 2كن  اس
 )40قصيدة: ناصر خسروديوان (

ــتار دارد  ــاه دســـ ــر و گـــ ــي معجـــ  گهـــ
  )179قصيدة: همان(

ــون   ــتار طبرخـــ ــد دســـ ــي بندنـــ  همـــ
  )65قصيدة:همان(

دستار در ديوان ناصرخسرو كه در معني اصـلي   ةبراي اطالع بيشتر به شواهد ديگر از واژ
  .121، 9 ،81، 89، 99، 167به قصائد  :آن بكار برده شده است رجوع كنيد

  

  
                                                 

.1 لغتنامه، ده.  در اين تاريخ در دست فرنگيان است: ياقوت گويد. شام مشرف بر دريا و نزديك مرقب و عكا شهري است به :طَ / طرطوس طَ ر(. 

  .)لغتنامه، ده( .مركزي شهرستان رشت دهي جزء دهستان سنگر كهدمات بخش :)اخ ( }ك {.پيش كنار  2.
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  سعدي
آن را بـه كـار     دستار را در اشعارش آورده است و بيشـتر در معنـي حقيقـي،    ةبار واژسيزده 

  : است مثالً دستار قاضي اختصاصي هم داشته ةاست؛ البته دستار در زمان سعدي استفاد برده
 داري كنــد انــدر ملكــوتديــو اگــر صــومعه

 ناكسست آنكه به دراعه و دسـتار كسسـت  
  

 بليس همان طينـت ماضـي دارد  همچو ا
ــر جامــ   ــت وگ ــي دارد ةدزد دزدس  قاض

 )قطعات ،سعديكليات(
گويد سپهر كاله پادشاهي را از او گرفت او مرد و آسمان كـاله و  بوبكر زنگي مي ةدر مرثي

  .دستار او را به رسم يادبود بر سر تربت او نهاده است
  )مراثي كليات،(ربت كاله و دستارشنهاد بر سر ت       سپهر تاج كياني ز تاركش برداشت

   :در بوستان سعدي از دستار به عنوان طناب و حبل هم استفاده شده است
 يكي در بيابان سـگي تشـنه يافـت
 كله دلو كـرد آن پسـنديده كـيش   

  
 هميگفت شـوليده دسـتار و مـوي   

  

ــاتش نيافـــت    بـــرون از رمـــق در حيـ
 چو حبل اندر آن بست دسـتار خـويش  

  )1279بيت  بوستان،(
 كــف دســت شــكران همــاالن بــه روي

  )2003، بيتهمان(
شـباهت بـه    سعدي در بوستان باب چهارم در تواضع در حكايت زاهـد تبريـزي كـه بـي    

خود  ةكند كه دستار و جامر نيست حكايت پارسايي را بازگو ميمذكو ةحكايت موالنا در مقال
  :را به دزد بخشيد

ــت ــه داش ــي ك ــتار و رخت ــاق و دس  بغَلط
  

ــوده   ــي آلــ ــراهنش قــ ــتار و پيــ  دســ
  

ــت    ــان او در گذاشــ ــه دامــ ــاال بــ  ز بــ
  )2383، بيتهمان(

ــرامنش  ــه پيــ ــگان حلقــ  گروهــــي ســ
  )2992، بيتهمان(

  مولوي 
دل و ست مانند دسـتار بـه گـرو گـرفتن، بيـ     موالنا تركيباتي كنايي از دستار را به كار برده ا

ي صـاحب دسـتار   دستار بودن كنايه ار آشفتگي، دستار ربودن كنايـه از بيهوشـي و بيخـود   
  : است

ــا ــار م ــا دام دل خم ــار م ــا عي ــار م  اي ي
  

  از نظر گشته نهان اي همه راجان و جهان

 پا وامكش از كار ما بستان گـرو دسـتار مـا    
  )50ديوان شمس، غزل (

 دل و دسـتار بيـا   كنـان بـي   بار دگـر رقـص  
  )64:همان(
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 گــرو كــردي بــه مــي دســتار و جبــه
  

 ســــتســــزاي جبــــه و دســــتار اين  
  )171: همان(

  خرقه و دستار در شعر موالنا
بـا توجـه بـه    . بار خرقه و دستار را همراه با هم آورده است هفتموالنا تنها شاعري است كه 

د شـعراي سـبك خراسـاني و عراقـي     كاربرد اين دو پوشش با استناد به سرآم ةاينكه پيشين
ده است به ايـن  شود كه اين دو كلمه جزو توابع نيست و اگر هم با هم آمگونه مشخص مياين

و داراي اعتبار  ناش نمادي خاص مصرف كننده ةخرقه در طبق ةمعنا نيست كه دستار به انداز
هاي قبل دسـتار يـا خرقـه را     عرفاني بوده باشد البته اين به اين معنا هم نيست كه در دوره

مـا تـا   انـد ا  شايد هم مردم عوام و هم خواص و عرفا اين پوشش را داشته. اند صوفيه نپوشيده
اند و هيچ گونه  دادهبه عنوان يك پوشش خاص صوفيه نمي سبك عراقي اهميت زيادي ةدور
 ةشايد بتوان گفت فقط در فرق. سبك خراساني نداشته است ةي هم در ادب منظوم دورئتجلّ

  . خاص آنها بوده است لباسمولويه دستار و خرقه جزو 
ــرار ــد از اســـــ ــابي برآمـــــ  آفتـــــ

 بايســـت پـــر تضـــري تـــن مـــا خرقـــه
 پـــــر زبنـــــد روزي چنـــــد ةخرقــــ 

 بـــه ســـر تُســـت شـــاه را ســـوگند    
  

 پيــر خرابــات هــين از جهــت شــكر ايــن
  

هــا خــوش در گــرو شــد  بيــا كــه خرقــه
  

سـغراق بقـا  ةما همه مخمـور لقـا، تشـن   
  

 وگــــر كاهــــل بــــود قــــوال عــــارف
  

 ي ترتيب كفـش و دسـتاري   تو در عقيله
 به جان من بـه خرابـات آي يـك لحظـه    

  
ــه ج ــت خرقـ ــي؟  هـ ــين زخمـ  اي چنـ
  

 وار شــــــويي كنــــــيم صــــــوفي  جامــــــه
ــي   ــت معنــــ ــا صوفئيســــ ــان مــــ  دار جــــ

 كـــار جـــان و عشـــق اســـت تـــا ابـــد بـــر     
 كنــــي دســــتار؟بــــا چنــــين ســــر چــــه مي

  )1182، غ 1ديوان شمس، ج(
ــن     ــتار مـ ــه و دسـ ــه خرقـ ــي بنـ ــرو مـ  رو گـ

  )698، غ2ديوان شمس ، ج(
ــو    ــن سـ ــتار ازيـ ــوش دسـ ــاه خـ ــو اي شـ  ز تـ

  )819، غ همان(
 پــيش ســقا خرقــه و دســتار بــده    بهــر گــرو  

  )920، غهمان(
ــه   ــتار، برجــــ ــه و دســــ ــدو ده خرقــــ  بــــ

  )977، غهمان(
ــت آري؟    ــه دس ــوار را ب ــران خ ــل گ ــه رط  چگون

ــان   ــي و جــ ــي، مردمــ ــز آدمــ ــو نيــ  داري تــ
  )1702، غهمان(

ــتاري  ــر ز دســــــ ــين درد ســــــ  اينچنــــــ
  )1798، غهمان(
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  حافظ
ن به نسبت خرقه در همين بارآمده است كه كاربرد آ پنجدر كل ديوان حافظ پوشش دستار 

آورده اسـت و از تركيـب   » سر«حافظ دستار را در سه جا همراه با . ديوان بسيار ناچيز است
سر و دستار معني كنايي را اراده كرده است، سرو دستار ندانستن،  بي سرو دسـتار مانـدن،   

سـر و  دستار آشـفته شـدن همـه كنايـه از آشـفتگي و بـي        ةسرو دستار به باده دادن يا طر
  . ساماني است 

 اي خوشا دولت آن مست كه در پاي حريف -
 افكنـــد از آن افيـــون كـــه ســـاقي در مـــي -
 بــــه بــــاد ده ســــر و دســــتار عــــالمي  -
ــه   - ــر وظيف ــاقي مگ ــاده داد س ــافظ زي  ي ح
 صوفي صافي ازين دست كه كج كـرد كـاله   -
  

ــدازد    ــدام انـ ــه كـ ــد كـ ــتار ندانـ ــرو دسـ  سـ
ــتار    ــه دسـ ــد نـ ــر مانـ ــه سـ ــان را نـ  حريفـ

 كـاله گوشـه بـه آيـين سـروري بشـكن       يعني
ــرّه ــتار مولـــويكاشـــفته گشـــت طـ  ي دسـ

ــتارش   ــود دسـ ــفته شـ ــر آشـ ــام دگـ  دو جـ
  

   نتيجه
. اند هاي متفاوتي داشته هاي مختلف كاربرد خرقه و دستار دو نوع پوشش هستند كه در دوره

اتـب  توان دريافت كه قدمت كاربرد و استفاده از دسـتار بـه مر  با استناد به شواهد شعري مي
در شعر شعراي سبك خراساني كاربرد دستار بيشتر است اما در معنـي  . بيشتر از خرقه است

خرقه كمترين نقش را به عنوان . حقيقي خود صرفاً به عنوان يك پوشش كاربرد داشته است
شعراي سبك عراقي نزديك ميشويم كاربرد اين  ةهرچه به دور. مذكور دارد ةپوشش در دور

تص دسـته و گـروه خاصـي از جامعـه     تر شده و اين دو لباس مخاختصاصيدو واژه يا لباس 
عراقي كاربرد خرقه و تركيبات مختلف آن نشان ميدهـد كـه    ةشود و در ادب عرفاني دورمي

از خرقـه و ديـدگاه و تفكـري كـه نسـبت بـه       . ديد شعرا نسبت به اين لباس مثبـت نيسـت  
نامند و بـا  روف ظرف را نيز آلوده مياطر مظخكه بطوريها دارند ب اند شكوه وشان داشتهپ خرقه

 ةزهـد، خرقـ   ةسالوس، خرق ةريايي، خرق ةخلق تركيبات اضافي و تصاوير شاعرانه مانند خرق
. جوينـد اسـت بيـزاري مي   هرچه ناپـاكي ه از پشمين ةصوفي و خرق ةنام و ناموس و زرق، خرق

در بررسـي   .كننـد شد نفي ميريايي با شعرا اكثراً اين نوع پوشش را كه در آن تكلف و رنگ و
كنـيم كـه   عراقي به اين نكته هم دست پيدا ميسبك خراساني و  ةاين دو پوشش در دو دور

سبك عراقي حتي بـه   ةاست اما در دور نخستين به هيچ عنوان نامي از خرقه نيامده ةدر دور
 ةقـ آداب و رسوم و محل اجراي آداب و رسوم خاص عرفا و صوفيان مانند خرقه سوزي و خر

  .توان اشاره كردمي... تهي كردن و انداختن و خرقهدري، خرقه دادن، خرقه 
  



  93/هاي خراساني و عراقي با توجه به استفاده از خرقه و دستارتطبيق مباني فكري شعر دوره
 

 

  منابع
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  .هيرمند: ، تهران3اپ، چ)1388(غيبي، مهرآسا هشت هزار سال تاريخ پوشاك اقوام ايراني، 
  .زوار: ، تهران7اپ، چ)1385(ستاني، علي بن جولغيسفرخي ديوان حكيم فرخي سسيتاني، 

  .ققنوس: ، تهران2اپ، چ)1380(فردوسي، ابوالقاسم شاهنامه،
  .راه رشد: ، تهران2اپ، چ)1384(معين، محمدفرهنگ معين، 

، بـه  )1385(منوچهري دامغاني ابو النجم احمد بن قوص بن احمدديوان منوچهري دامغاني،
  .زوار: ، تهران6اپي، چاهتمام دكتر محمد دبير سياق

، تصحيح بدالزمان فروزانفر، )1375(مولوي، جالل الدين محمدكلّيات ديوان شمس تبريزي، 
  .راد: تهران

قونيـه و مقابلـه بـا تصـحيح      ة، براسـاس نسـخ  )1379(مولوي، جالل الـدين مثنوي معنوي، 
  .انتشارت دوستان: نيكلسون، چاپ چهارم، تهران

ــوي،   ــوي معن ــالل مثن ــوي، ج ــد  مول ــدين محم ــروش،  ) 1375(ال ــدالكريم س ــحيح عب             تص
  .علمي و فرهنگي: ، تهران)3-2-1مجلدات ( 1ج

ــوي،   ــوي معن ــد  مثن ــدين محم ــالل ال ــوي، ج ــروش،  ) 1378(مول ــدالكريم س ــحيح عب            تص
  .علمي و فرهنگي: تهران ،5اپچ ،)4-5-6مجلدات (2ج

: ، چـاپ چهـارم، تهـران   )1370(خسـرو  ابـومعين ناصـر بـن    ناصر خسرو،ديوان ناصرخسرو، 
  .انتشارت دانشگاه تهران

  .توس: ، تهران4اپشيرين بزرگمهر، چ ة، ترجم)1386(ويل كاكس، روت ترنرتاريخ لباس، 
  


