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 چکيده

هرا  متللر            کهن است که در میان اقوام و گررو   آییني «حلقه در گوش کردن»

از دهد که  ها نشان مي        بررسي. اجلماعي، و برا  مقاصد گوناگون معمول بود  است

اند و     کرد    ها و هم در گوش حیوانات حلقه مي    ها  دور، هم در گوش انسان گذشله

انرد، ااباراب بررا         بررد      هایي از آن را به قصد زینت و آرایش به کار مي    هرچند گونه

نگارنردگان در ایرن   . نشانۀ االمي و بردگي برود  اسرت   ،ها  فرودست جامعه    گرو 

هرا       مقابه، با تأمّل در پیشینۀ این آیین در طول تاریخ و اسلتراج شواهد و نمونه

معاني متلل  و تنوّع جنس و شکل  ا وکاربرده دّد آن از ملون ادبي و تاریتي،ملع

 .اند    ها را در عرصۀ تاریخ و ادب فارسي نشان داد     این حلقه

 

حلقه در گوش کردن، حلقۀ االمي، گوشوار ، آیرین، تراریخ و    :های کليدی    واژه

 .ادب فارسي
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 مهمقدّ. 9

به این معنا که دیدگا  آنان دربرارة   ؛هاست    نما  فرهنگ و اندیشۀ ملّت    آیینۀ تمام ادبیّات

و ها  ملّي     ها و موضوعات پیرامون خود، آداب و رسوم و عادات معمول در مناسات    پدید 

از ایرن  . بازتاب یافله است ادبیّاتدر  ،ها    ها  تاریتي و سیر تحوّل این آیین    قومي و ریشه

ها  فرهنگري      ها  آشنایي با ویژگي    رو مطابعۀ آثار ادبي یک سرزمین، یکي از بهلرین را 

 .و اجلماعي مردم آن است

ها و عقاید مردم ایران است و شاعران     گا  اندیشه    ترین جلو     فارسي نیز گسلرد  ادبیّات

ها  رایج در میان مردم خود،     زبان بارها در آثارشان با اشار  به آیین    و نویسندگان فارسي

کره در  ر هرا       ا  از ایرن آیرین      نمونره . اند    ها  شاعرانه از آنها بهر  گرفله    برا  تصویرساز 

و محقّقران کملرر دربرارة آن سرتن      شرود     ار  مري ملون نظم و نثر فارسي مکرّراب بدان اش

تروان      تنها ستني که دربارة این آیین مري . است« حلقه در گوش کردن»اند     جامعي گفله

حلقره در  »نامۀ دهتدا به     بغتو  غات،ابلّ    ها  بغت همچون آنندراج، ایاث    دید، اشارة کلاب

ست، امّرا سرابقۀ تراریتي، مروارد کراربرد،      به نشانۀ بندگي و فرماناردار  ا« گوش کردن

ها تا بره      و نیز کیفیّت ظاهر  این حلقه   حلقه در گوش کردنها    معاني متلل  و انگیز 

برا عرضرۀ   بررسري و تایرین ایرن نکرات      ،موضوع این مقابه. امروز ماهم باقي ماند  است

 .آمد  از ملون فارسي است دست شواهد و اطّالعات به

 اريخيپيشينۀ ت. 2

از دیگرر   ،به نشرانۀ پیرایره و زیرور    (1)ما دربارة سابقۀ تاریتي حلقه در گوش کردن اطّالع

ها از زیورآالتي همچرون      چرا که پیشینۀ آن به تاریخ اسلفادة انسان انواع آن بیشلر است؛

د اسرلعمال  دهر     نشران مري     متللر ، هرا     در حفّار  آمد  دست بهآثار . رسد    گوشوار  مي

در دوران هتامنشیان معمول بود  اسرت  ر از قایل گوشوار  و گلوبند  ر ها      زینتگونه  این

ا  ساد  و     ها در بسیار  از موارد، حلقه    شکل ظاهر  این گوشوار . (161: 1511تاجاتش، )

هرا در      هرایي از ایرن نروع حلقره        نمونههم ها  تتت جمشید     در حجّار . مدوّر بود  است

در دورة  (.522، 232، 121: 1536هینرلس،  )خرورد      وش سربازان هتامنشي بره چشرم مري   گ

کردنرد؛      افزون بر زنان، مردان هم از گوشوار  و دیگرر زیورهرا اسرلفاد  مري    نیز ساسانیان 



 حلقه در گوش کردن در تاريخ و ادب فارسي/3

 

ا  در     ا  مربوط بره همرین دوران، گوشروار        که در نقش بهرام گور رو  بشقابي نقر چنان

 (.222: تاجاتش، همان)شود     گوش و  دید  مي

ویرل دورانرت    ،بررا  نمونره   توان این موضوع را مشاهد  کرد؛    مينیز در جوامع دیگر 

 (.م.ق 1522 -1161)هجردهم فراعنرۀ مصرر     کند کره در سلسرلۀ      اشار  مي (م1331-1831)

ز ا ر اعرم   همره ت و بود  اسر ي رایجر ، امگوشوار  در میان شاهزادگان و پادشاهانن داشل

انرد      بررد      مي کاره ب  گوشوارو اند     داشله  شد خسورا  ها    گوشر   زند و مرر و دخلر و پس

 .(225، 1 ج: 1513، دورانت)

وجود شواهد و سابقۀ حلقه در گوش کردن به نشانۀ بندگي چندان روشن نیست، امّا 

 .تپرداخخواهیم پس از این بدان که  ،دهد    قدمت آن را نشان مي ،قرایني
 

 کاربردها. 3

هرا و حیوانرات       در گروش انسران   ،برر آدابري   دهرد کره بنرا       بررسي آثار گذشله نشان مري 

اسرت،  در جا  خود معنا  خاصي داشله  کدام هرهایي که  اند؛ حلقه    کرد هایي مي    حلقه

 .شود    ن پرداخله ميدر حدّ حوصلۀ این مقابه بداکه 
 

 حيوانات. 3-9

ر همچرون طروق،   آید که آرایش حیوانات با اسااب زینلي      تاریتي و ادبي برمياز اشارات 

 153زنرد  در  )نصراهلل منشي . در میان گذشلگان امر  ملداول بود  استر قالد     خلتال،

و  دربرارة تروانگران   . کنرد     هرا اشرار  مري       بره برخري از ایرن پیرایره     کلیله و دمنه در (.ق

همّت ذبیل نماید، چون سگ که به همره جرا  خروار        توانگر قاصر»: نویسد    قاصرهمّت مي

 (.132: 1516منشي، )« مرصّع آراسله گردد اگرچه به طوق و خلتالِ ،باشد

حلقه و گوشروار  نیرز از جملره زیورهرا  دیگرر  برود  اسرت کره در گروش حیوانرات           

 بارة ایرن موضروع، سرتن هررودوت    ترین اشارات مورّخان در    ا  از کهن    نمونه. اند    کرد     مي

 رود نیرل [ تمسرا  ]= نهنرگ  و  در توصری   . اسرت  ،نگار یونراني     تاریخ ،(.م.ق 122-132)

هرا       حلقره و  کننرد     را رام مري  ي، نهنرگ خاصر  از مردمان مصرر باسرلان   برخي: گوید    يم

خرورا    و بندنرد     او مري  نیشیپ  بر دو پا یياو و ابنگوهاها      در گوش نیزرّ ایا      شهیش

، مُعزَزنرد و پرس   يدر زمان زندگها     نهنگاین  .دهند    به او مي  گرید  ایمتصوص و هدا
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 (.111: 1535، اعلم) کنند    مي یيایاز مرگشان، پرسلندگانشان آنها را موم

از همین آیرین    دیگر ة، باید جلوزیر اهراب اشارة فردوسي به گوشوار حیوانات در ابیاتظ

 :گوید    مير سگ و یوز و باز ر مثل    در توصی  تجمّالت دربار یزدگردو. دباش
 که با زنگ و زرّند و با گوشوار هزار دوو و بازش د  یوزسگ و 

 (522 ،8 ج :1511 ي،فردوس)

 :گوید مي و در ذکر هدایا  پادشا  هند به انوشیروان

 با گوشوار یلچلر و د  پ یکي        اررنث یششپ اررریبس ردرر کرگه

 (221، 3 ج: همان)

بیرگ      صرادق  از آن جمله . هایي از این آیین را دید    توان نشانه    در آثار ملأخران هم مي

ۀ خرود بره   رسراب م ، در فصل دوصفوى ةنام  دور دانشمند ،(.ق 1222یا  1213-812)افشار 

هراى      منسروب  از مضاف و برخيات بغوى و اصطالح  و اطّالعحاوى که ر « یّاتحظّ»نام 

« پیرل حلقره بره گروش خراسران      »یکي از اسرااب سرفر را    است ر  صفویّه ةمصطلح دور

 .(2)(118: 1532افشار، ) داند مي
 

 ها    انسان. 3-2

یا به نشانۀ بندگي و تملّک، در گوش خود یرا   ، برا  زینتگوناگونها      ها با انگیز     انسان

 .اند    کرد دیگر  حلقه مي
 

 زينت .3-2-9

بردین  . (5)ترین کاربردها  حلقه، اسلفاد  از آن به عنوان زیور و آرایش بود  است    از شایع

در گرروش خررود  هررایي    حلقررهمعمرروالب افررراد  از طاقررۀ شرراهان و حاکمرران، کرره  ترتیر  

. ددهر     هایي از این نوع کراربرد را بره دسرت مري        نمونه ،منابع تاریتي و ادبي. آویتلند    مي

 :ضمن گزارش جنگ قادسیّه آورد  است ،ابفلو در  (.ق 511فو )د بن اعثم کوفي احم

امیرر   ،چون تعایۀ بشکرها از جاناین راست شد، اوّل ماارز  که اسر  در میردان رانرد   »

قارا  حریرر   . آذربایگان، نام او مهران، و داماد یزدجرد بود که با دبدبۀ تمام به میدان آمد

مرصّع بره جرواهر برر میران      از دیاا در بر کشید ، کمر  از زرّ[ تنه نیم]ا      پوشید ، کُرته

و  بر اساي در اایت مهابت ،مروارید بزرگ در گوش کرد بسله و دو حلقۀ زرّین با دو دانه 

 (.126: 1532ابن اعثم، ) «بزرگي برنشسله
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ن را توان آ    در موارد ملعدّد  از گوشوارة شاهان ستن رفله است که مي ،شاهنامهدر 

 :در توصی  فریدوناست از آن جمله  زینلي دانست؛ها      نوعي از همین حلقه

 خور شهریارچون بود در چنان            ابا تاج و با طوق و با گوشوار

 (112 ،1 ج: همان ي،فردوس)

 :و یا در توصی  سعد وقّاص از یزدگرد

 رسابه با بو  رنگ و نگا همه د همان گوشوار    همان تاج دار

 (521 ،8 ج: همان)

از آن جملره در   رواج داشرله اسرت؛  ظاهراب در میران شراهان ملرأخّر نیرز      این موضوع

از شا  عاّاس صرفو    (.م 1651سفرنامۀ هربرت، ترأبی   )تصویر  که یکي از سیّاحان اروپایي 

 .(تصاویر پایان کلاب: 1561نوایي، : ر )شود     ا  در گوش و  دید  مي    کشید  است، حلقه

 بندگي. 3-2-2

ا  اسرت کره در گروش        دربرارة حلقره   ،مربوط به حلقه در آثرار فارسري   شواهدبیشلرین 

مالزمان پادشرا  و  ( اب : این آیین دربارة سه گرو  معمول بود  است. اند    کرد     بندگان مي

 ؛ردگري خرید به نشانۀ ب    االمان درم( ب ؛نشانۀ فرماناردار  و اطاعتبعضي از بشکریان به 

ا  است که با بطر       ، مغلوبِ آزادشد «حلقه در گوش»اسیران جنگي به نشانۀ اینکه ( ج

 .ا  بازیافله است    حیات تاز  ،و عنایت حری  ااب 
 

 مالزمان پادشاه. 3-2-2-9

 آنان که مالزم خدمت پادشا  بودنرد ر  خصوص  ، برخي بشکریان ر به پادشاهاندر دسلگا  

را هرم برا همرین معنري برر میران       ( کمربند)اند؛ چنانکه کمر     لهحلقه در گوش خود داش

یکي از عرادات ملرو  فررس قردیم را      اش هفارسنامدر  (.ق 111 فو)ابن بلتي . اند    بسله    مي

و در واقعۀ گرفلار شدن کیکاووس بره دسرت   داند  ميحلقه کردن در گوش طاقات بشکر 

 :گوید    مي سپاهیان یمن و نجات یافلن او به همّت رسلم

چون کیکاوس با مقرّ عزّ خویش رسید، رسلم را در مقابلت این خدمت از بندگي آزاد کرد »

و سیسلان و زابلسلان به و  داد از آنچ عادت چنان بود  در روزگار ملو  فرس کي همرۀ  

خرید  داشلند  و همگان     ساالران و سراهنگان و طاقات بشکر را همچون بندگان درم    سپا 

ها کرد  بودند ؛ پیر و جروان و خررد و برزرگ چرون در پریش          را گوشوار بندگي در گوش
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را کمرر   پادشا  رفلند ، عادت چنان بود  کي هر یکي کمرر براال  جامره بسرلند  و آن    

کس زهر  نداشلي کي بري گوشروار و کمرر بنردگي در نزدیرک       و هیچ (1)بندگي خواندند 

ابالّه نزد ملِک دست  ؛کس بنشسلي لس پادشا ، هیچسم ناود  کي در مجپادشا  رفلي و ر

او را آزاد کرد و  کیکاوس ،در کمر زد  بیسلادند ، و چون رسلم این خدمت پسندید  بکرد

هرا      ها  نیکرو داد و نواخرت      گوشوار و کمر بندگي از گوش و میان او دور گردانید و تشری 

نرام یرزدان دادارِ   بره  : نوشرت ایرن اسرت    فرمود، و نستۀ آزادنامه و عهد کي از بهررِ رسرلم  

وس بن کیقااد فرمود مر رسلم بن دسلان را کي من تو را از دهند ، این آزادنامه، کیکا روز 

 بندگي آزاد کردم و مملکت سیسلان و زاوبسلان تو را دادم باید کي به بنردگي هریچ کرس   

 .(15: 1565ابن بلتي، ) «اقرار نیاور 

آگاهي چنداني نرداریم، امّرا برخري     ،در ادوار متلل  تاریخ از وجود و ادامۀ این آیین

انرد کره بعضري از        برا  نمونه گفلره . منابع از ادامۀ این رسم تا قرون ملأخّر حکایت دارند

فرنگیان که مالزم شاهان ایراني بودند، با آگاهي از مفهوم و معنا  حلقه در گوش کرردن  

ترتی  داد  و به نشانۀ وفادار  و اطاعت صادقانه در  ا     در میان ایرانیان، برا  خود حلقه

اشار  کررد کره همررا     « رابرت شربي»توان به     از جملۀ این افراد مي. گوش آویتله بودند

نزدیکان شا  عاّاس اوّل  زمان صفویان به ایران آمد  و جزو در« آنلوني شربي»برادر خود 

و یک گوش خرود را سروراخ کررد  در آن     پوشید    و  همیشه بااس ایراني مي». شد  بود

نروایي،  )« ا  نمود  و بر آن ابماس درشلي آویتله بود و بر نو  عمّامه نیرز صرلیاي      حلقه

 (.222: همان

 غالمان. 3-2-2-2

تررین نشرانۀ    ها  بندگي، داشلن طوق در گردن و داغ بر اعضا هم بود، امّرا مهرم      از نشانه

و این صورت در دالبت چندان قو  و  کردند    ميگوش االمان ا  بود که در     بندگي، حلقه

بره   .(1)کررد     آشکار بود که سوراخ کردن گوش هم به تنهایي بر بندگي و االمي دالبت مي

ا      ا  از قیارل نقرش یرا نوشرله        و نشرانه      ها، ملفاوت بود     شکل این حلقه ،احلمال بسیار

ترکیااتي از قایل حلقرۀ بنردگي،   . کرد    م دالبت ميخاص بر خود داشت که بر صاح  اال

فارسي شرواهد فراوانري    ادبیّاتحلقۀ چاکر  و حلقۀ االمي یادگار این آیین است که در 

 :هایي از این آیین اشار  دارند    ابیات زیر به نمونه. دارد
 دفرماین که کند آن گوش به حلقهاالم         طمع دار  من جان گر تو فدا  جان

 (111: 1568 سعد ،)
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 چند دار  همچو حلقه بر درم؟     اماالم حلقه در گوش توچون 

 (118: 1568 خواجو،)

از حلقه در گوش کردن به این معني در اعلقادات  نمادین یيها    بازماند هنوز هم 

به وابدیني که  ،در شهر یزد. مذهاي مردمان برخي نواحي ایران به جا  ماند  است

 ،بنا بر آدابي خاص، فوت شودبلوغ  به سنّپیش از رسیدن فرزندشان ند ا    اندالیلي نگر

به نوعي گونه  ایندهند تا از مرگ او جلوگیر  کند و     سفارش مي «مراد ۀحلق»برا  آنها 

از هفت نفر  ،این حلقه ۀبرا  تهیّ. ندکن    مي (س)و فاطمه (ع)او را االم و کنیز حضرت علي

دهند     سفارش مي ا  نقر  ۀگیرند و حلق    علي و فاطمه است پول مي و دکه اسمشان محمّ

. اندازند    ، آن حلقه را به گوش فرزندشان ميما  رمضان هفلمو و تا قال از ظهر روز بیست

اگر کود  دخلر بود در هر دو گوشش و اگر پسر بود فقط در گوش راسلش حلقه 

بلوغ، وابدینشان آنها را به  ن کودکان به سنّبعدها پس از رسیدن ای .شود    انداخله مي

  (.135: 1535، دانش یزد )اندازند     مي (ع)برند و آن حلقه را در ضریح امام رضا    مشهد مي

 اسيران. 3-2-2-3

اسریران اشرار  شرد  اسرت، مثنرو       کردن ترین ملني که در آن به حلقه در گوش     کهن

 111فرو  )، منسوب به متلار  ازنو  رسلمنوادگان در ذکر داسلان شهریار از  شهریارنامه

. آیرد     در جنگي به اسرارت شرهریار درمري    ،زنگیان زنجان زنگي، فرماند . است (.ق 118یرا  

کند تا به سو  سررزمین خرود برازگردد اّمرا زنجران زنگري اجراز             شهریار و  را آزاد مي

ز پذیرش این خرواهش، گروش او   شهریار نیز پس ا. خواهد تا در خدمت شهریار بماند    مي

 :آویزد    ا  از بعل در گوشش مي    کند و حلقه    را با پیکان تیر سوراخ مي

 ورردار نري ز سررره آزاد گشلرک       ا برورررري بگفلرررزنگ انِرربه زنج

 باشد سرم ،کهلررم        به هر جا نهي پا  ةچنیررن گفررت من بنرد

 ه به پیکان تیررانجو ، آنگرجهدبیررر       گرروش  ،کررد سوراخ ،روان

 کرد (6)ي نام او زنگي زوشرهم       بعلش، روان، حلقه در گوش کردز 

 (111: 1513متلار ، )

ا  دیگر از این آیین آمرد  اسرت، بردین        نمونه (ق 618یا  611فو )نظامي  نامۀ    شرفدر 

و بسریار  از آنران را بره اسرارت      شرود     ترتی  که چون اسکندر بر بشکر روس پیروز مري 
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 کره ر دهد تا پادشا  روسریان را       دهد و در میانۀ بزم، فرمان مي    گیرد، بزمي ترتی  مي    مي

اسکندر پس از اهدا  خلعلي به و ، . نزد او بیاورند در این جنگ به اسارت درآمد  بود ر 

 :گذرد    مش درميیکند و از جرا    ا  در گوش او مي    حلقه ،به نشانۀ بندگي

 يمَچو سرمست گشت از گوارند  

 شه روسیان را برِ خویش خواند

 آهن انداخلش ،ز دست و ز پا 

 ش حلقه در گوش کردا    يیبه موال

 گل از آب گلگون برآورد خو  

 سزاوارتر جایگاهي نشاند

 ز منسوج زر خلعلي ساخلش

 برو کین رفله فراموش کرد

 (132: 1516نظامي، )                 

 ،[رومرانوس ]« ارمانوس»در گزارش اسارت  (.ق 188تأبی  ) ابصّدور    راوند ، مؤبّ  

سلطان او را چند روز اسیر داشت، »: نویسد    ارسالن سلجوقي مي    به دست اب  ،پادشا  روم

 (.118: 1561راوند ، )« و کرد و به جان امان دادبعد از آن حلقه در هر دو گوش ا

تأبی  ) ابدّین مینکارني    سیرت جالل مؤبّ  (.ق 611فو حدود )ابدین محمّد نسو      شهاب

محمّرد  کره در جنرگ سرلطان    ر حاکم اَهَر  « ینابدّ    ذکر مآل و حال نصر»نیز در  (.ق 658

دربرارة   درآمرد  برود ر    خوارزمشراهیان  با اتابک ازبک برن محمّرد بره اسرارت     خوارزمشا 

از جملرۀ ایرن   . دهرد     ا  به دسرت مري      تاز  اطّالعکردند،     اسیران مي ا  که در گوش    حلقه

ات تاز  آن است کره برخري مواقرع پرس از پیرروز  در جنرگ، اسریران مسرلمان         اطّالع

کردند که همرۀ      ش به نام و  در گوش آنان ميمنقّا      شدند و به دسلور سلطان حلقه    مي

بره نشرانۀ    رزنردان نیرز  رسید و ف    به فرزندانشان مي عمر در گوش آنها بود و پس از مرگ

بعدها . ندنهاد    در گوش مير یعني مسلماني و اطاعت از سلطان  ر باقي ماندن بر عهد پدر  

 ر یعني جنگ و اسارت در دسرت سرلطان ر   جدید و تکرار داسلان پدران   با ظهور سلطان

 :کردند    نها ميهایي تاز  منقّش به نام سلطان جدید در گوش آ    حلقه

ابدّین را برا بنرد گرران بره     ، نصر[محمّد خوارزمشا ]هر روز در وقت گو  باخلنِ سلطان »

ا  بزرگ مجوّف بر مثال دو     یک روز سلطان در و  نظر کرد و حلقه. کردند    میدان حاضر مي

ب داد پرسید که این چه چیز است؟ جوا. یار  به رسم گوشوار  از دو گوش و  آویتله دید

تعابي او را نصرت داد، امرا را به قسر  ود به ازا  گُرج شد، و حقارسالن بن داو که چون اب 

یکي دو  در موق  اَسر به خدمت او حاضر کردند، همه را آزاد کرد، و فرمود که در گوش هر
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چون مدّت مدید بر آن بگذشرت و قواعرد دوبرت    . حلقه بکنند، و نام سلطان بر آنجا نویسند

ملزبزل شد، امرا ربقۀ طاعت از گردن بیفگندند، ایر از جدّ بند  کره مسرلمان   [ وقیانسلج]

شد و والیت او به سالمت ماند، و اعقاب او به برکت مسلماني و وفا تا ایرن اایرت آسرود  و    

کره خلعرت   ابرّسرم فرمرود       او را علي ،در حال ...سلطان را از آن حال رقّت آمد. مرفّه ماندند

ها را نو کردند و نرام سرلطان برر آن نقرش         و فرمود که آن حلقه... و سوار کردندپوشانیدند 

 (.23: 1561نسو ، ) «کردند

ترأبی   ) طاقرات ناصرر   یافرت،  درتوان     ا  از آن مي    یکي دیگر از ملوني که نکات تاز 

 ینابدّ    صال و  در شر  جنگ سلطان . ابدّین سراج جوزجاني است    نوشلۀ منهاج (.ق 613

 :نویسد    مي قمر  اتفاق افلاد ر 132مقارن سال  کهر ایّوبي با رومیان 

جهاد کردند و هم از آنجرا روى   بیعتِ[ ایّوبي ینابدّ صال سلطان ]راات صادق با او ه خلق ب»

و ... اب  نصرت فرسلادتع ، و بر بشکر کفار زد، حقبه جهاد آوردند، و از شهر جمله بیرون آمدند

سلطان  ،چون اسالمیان مظفر و منصور گشلند. و  و امرا و مشایخ افرنج اسیر گشتجمله مل

در باب اسیران با هر کس تدبیر فرمود، به آخر بدان قرار گرفت که جمله را آزاد کررد و توبره   

خدمت سلطان فرسرلادند، کره مرا    ه چون یک منزل برفلند، پیغام ب .نعام ارزان  داشتداد و اِ

سرلطان  . توایم، هر یک را حلقه بفرست تا در گوش کنیم، آنگا  بررویم  ةکردآزاد همه بندگانِ

نزدیک ایشان ه ، و ب[کردند: ظ] صامت گرداند حلقه از مثقال زرّ ،عدد هر یکه فرمان داد تا ب

جنگ بشکر ه یک هرگز ب ت هیچفرسلاد، جمله حلقه در گوش کردند و بازگشلند، و آن جماع

 (.282، 1 ج: 1565 ،جوزجاني) «او نیامدند

شردة  کره آزاد افلاد  است که برخي اسیران برا  نشان دادن این    بنابراین گا  اتّفاق مي

شدند کره حلقرۀ بنردگي او را در گروش         ااب  هسلند، داوطلاانه خواسلار آن مي سلطانِ

 .کنند

ارسرالن، و در گرزارش    ابر  در براب   (.ق 152تأبی  ) تاریخ گزید حمداهلل مسلوفي در 

 :نویسد    گذشت، مي ابدین    سیرت جاللگي که شر  آن به نقل از جن

با  ،بقراط بن گریگور ،حاکم آنجا بعد از محاربه، .گرجسلان رفت  ازاه ارسالن ب سلطان اب »

بعضري مسرلمان    .سلطان صلح کرد و بعضي امرا  گرجسلان در دست سرلطان اسریر شردند   

او  ۀتتم .نعل اس  در گوش او کرد ،بندگي ۀ  حلقجا هب بود، (1)از ایشان یکي بیشکین .شدند

معرروف   قطاع بردو داد و اکنرون بره بیشرکین    اِه شهر وراو  ب .دارند بزرگ مي ۀهمچنان حلق

 (.152: 1562مسلوفي، ) «است

عالو  بر این، در منابع دیگر نیز اشاراتي به آویتلن نعل اس  در گوش حری  مغلوب 
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 شراهنامه هرا  ابحراقي       در یکري از داسرلان  . ان یافرت ترو     مري  بره قصرد تحقیرر    و ظراهراب 

، در شر  جنگ رسلم با دیو  به نام گلیمینره گروش،   (1218-1216دسلنویس مورّخ )

کشرلن  خواهد که از     کند، دیو به ابلماس از رسلم مي    نکه رسلم دیو را مغلوب ميآپس از 

 :کنداو درگذرد و نعل اس  در گوشش 

 

 م بکوشیکي میخ از نعل اسا

 بندش ز دست (3)چو بشنید ابارز

 مّ سمنداو ز سُ برون کرد نعلْ

 

 این حلقه باشد به گوش ،که تا باشم   

 گسست و به گوشش یکي حلقه بست  

 گوش و  آن نعل اندرفکند به  

 (8)(281: خابقي مطلق، همان)            

اسریران را رسرم    دکلر محمّد فؤاد کوپروبوزاد ، محقّق تر ، حلقره کرردن در گروش   

 ینابردّ     صرال  امّا با توجّه به گزارش منهاج سراج دربرارة سرلطان   ، (12)ترکان دانسله است

. توان گفت که در میان دیگر اقوام نیز رایج برود  اسرت      ایّوبي که پیش از این گذشت، مي

در  گرفلره و     با اسرا  ایرمسرلمان صرورت مري   فقط که گویا چنین رفلار  ر ایننکلۀ دیگ

مورد مسلمانان بره ایرن امرر    تنها جایي که اسلثنائاب در. است باب مسلمانان معمول ناود 

آنجرا کره سرلطان محّمرد خوارزمشرا  پرس از فرلح         است، مثنو  معنو شود،     اشار  مي

 کند و مردم شهر هنگام امان خواسلن از و ،    سازوار دسلور قلل و اارت صادر مي

 انرجش بتاون کش ورگر دن ما    حلقه         انرمألکاش پیشد ررآوردن  دررسج

 (365: 1562موبو ، )

تروان خوانرد، در       مري  (361-362: موبو ، همان) مثنو که در  در این حکایت نیز، چنان

با . کنند    شود و مردم از طریقي دیگر رضایت سلطان را جل  مي    نهایت این کار انجام نمي

اند، از نظر     بود « رافضي»احلمال هست که چون مردم سازوار جا  این  ،همۀ این احوال

 .اند    جایگاهي در حدّ کفّار و ایرمسلمانان داشله ،سلطان و اطرافیانش

توان گفت که حلقه در گروش اسریران کرردن ااباراب دربرارة          مي ،به آنچه گذشتنظر 

پیروز، آنران را بره جران    شد  است و چون سلطان     مقام معمول مي هایي صاح     شتصیت

باشرد از آنکره صراح  حلقره،     ا      کرد  تا نشرانه     ا  در گوش آنان مي    داد ، حلقه    امان مي

 (11) .عمر  دوبار  بازیافله است ،ااب  ست که با بط  پادشا ا  ا    کرد آزاد
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 شکل و جنس حلقه. 4

هرا       برآمرد  از اشرار   فقرط  ها  زینت و بندگي، آگراهي مرا       دربارة شکل و جنس حلقه

با عنایت به این اشارات . ا  است که در منابع تاریتي و ادبي آمد  است    جسله و گریتله

شرود کره گرا  در گروش اسریران          دانسرله مري   (23: نسو ، همان)که پیش از این ذکر شد 

اسرم پادشرا    کردند که بر آن     مي« حلقۀ بزرگ مجوّف بر مثال دو یار  به رسم گوشوار »

کردنرد      در گروش ایشران مري   « نعل اسر  »جا  حلقه،  ااب  نوشله شد  بود و گا  نیز به

 (.152: مسلوفي، همان)

اع ذکر دربارة شرکل حلقره، شرااهت ظراهر  آن برا برخري انرو       شایان از دیگر نکات 

هرا بره شرکل حلقره و سراد  و مردوّر           ین صورت که برخي از گوشروار  گوشوار  است؛ بد

یني ر که به شکل دایر  هسلند و هیچ تزیها  ساد        تعداد  از این نوع گوشوار  .اند     بود

تراجاتش،  )از دوران هتامنشریان   آمرد   دسرت  بره در میان آثار  شود ر     رو  آنها دید  نمي

شرود      دیرد  مري   ،در گروش سرربازان هتامنشري    ،و در نقوش تتت جمشرید  (161: همان

 (.522، 232، 121: هینلس، همان)

ممکن اسرت   ر  اند    که برخي نویسندگان به آن اشار  کرد ر گوشوار االمان و کنیزان  

فردوسي در داسلان رفلن کیکاوس به مازندران، در توصی  . ها باشد    نوعي از همین حلقه

 :گوید    شهر ميآن 

 رگوشوا پرسلار با طوق و با  هزارفزون از  ،ي برر برزنه به

 (31 ،2 ج: همان ي،فردوس)

 :نویسددر داسلان دادمه و دادسلان مي (هفلم فو قرن)سعدابدّین وراویني 

چرون  . آن مرزاج دارد که گردش روزگار را مساعد خویش بینرد، پنردارد کره برا همره       و هر»

بره   بناگوش گوشوار سیمین خانۀ آسایشِ او را االمان زرّین مي که به فصل تابسلان خیشملنعّ

 (.188: 1516وراویني، ) «دارند    ایشان را مشوّش کند، خوش مي که سر زب ا      حهروَمِ

. مربوط بره حلقرۀ اسرارت اسرت     ،ها  گوناگون    ما دربارة جنس حلقه اطّالعبیشلرین 

ها را از جرنس بعرل ذکرر کررد  اسرت و از سرتن           این حلقه (111: همان)متلار  ازنو  

حلقرۀ   ،کره در گروش برخري از اسریران    فهمیرد  توان     نیز مي (282، 1 ج: همران )جوزجاني 

 .اند    کرد     طالیي مي

در گروش االمران    ،شود که بزرگان و ثروتمندان    ها  برخي منابع دانسله مي    از اشار 
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بره االمران    (188 :همران ) اشرارة وراوینري   .انرد     آویتلره     یرن مري  خود حلقره و گوشروار زرّ  

هرم در  سری  فراراني و محلشرم کاشراني     . پیش از این نقل شد ،وشوار ملنعّمانگ    زرّین

 :ابیات زیر به نوعي به این موضوع اشار  دارند

 که بهر گوش االمت کنم ز زر حلقه    ز دید  دُر بفشانم چو دست سیمم نیست

 (125: 1561سی  فرااني، )

 ه گوش فدایي خان استاالم حلقه ب      کرد  از هالل به گوش فلک که حلقۀ زر 

 (121: 1516محلشم، )

ها  زینلي معموالب از جنس طال و نقر  بود  است که گا  بعل یا گوهر  نیرز از      حلقه

انرد بایرد یرک نروع         کرد     ا  که در گوش مي    ظاهراب جنس هر دو حلقه. اند    آویتله    آنها مي

یکري از  . شرد  اسرت      ناپسرند دانسرله مري    ،هبود  و تفاوت در جنس آنها در میان عامّ    مي

 فرو )ستن ابوابفضل حایش بن ابراهیم تفلیسري   ،کند    قرایني که به این مطل  دالبت مي

اگر مرد  در خرواب بینرد کره زن او دو حلقره در     »: است ابلّعایر کاملدر  (.ق 622حدود 

« یررون کنرد  ل کره زن را طرالق دهرد و ب   و دیگرر  سریم، دبیر    یکي از زرّ ،گوش داشت

 (.561: 1526تفلیسي، )

 :ها  زینلي است    اشار  به جنس حلقه در این ابیات نیز ظاهراب مربوط به حلقه

 گروش  در حلقره  گروهرآگین  نهاد 

 

 دوش در زبررر  هرررا     حلقررره فکنرررد   
 (122: 1515 نظامي،)                         

 تروام  گوشروار  سریمینِ  حلقرۀ  االم

  

 گوشرري در حلقرره ناالمررا پادشررا  کرره 

 (661 :سعد ، همان)                       

 وار گروش  ترو  یکارارگي  شو سمع

   

 گوشررروار یرررابي بعرررل   حلقررره ز ترررا  
 (821: 1562 موبو ،)                           

 رفليرن او گوش در ،ناود  زر هرحلق ررگ  

 
 

 نشان است او عررطم بر زر ۀرحلق وشرر گد  

 (211 ،1 ج :1511 ،موبو )                       

 حلقه در گوش کردنترکيبات و تعابير برآمده از . 5

حلقره  »از ن اشاعران و نویسرندگ ه کد دارد وجوترکیاات و تعابیر  ي فارسن ادب ملور د

 .اند    در آثار خود به کار برد و  اند    کرد ق خل« در گوش کردن



 حلقه در گوش کردن در تاريخ و ادب فارسي/13

 

 ترکيبات. 5-9

 ترکيبات وصفي. 5-9-9

 .مطيع بنده؛ :گوش به/ حلقه در: صفت مفعوبي مرکّ 

 ريگوش لقه دررحان ررا  االمرررررکه پادش       وار توامرررن گوشرسیمی ۀاالم حلق     

 (661: ، همانسعد )

 است مه چاردهش گوش به حلقهجان  که به          چارد  سابه بلي چابک شیرین دارم    

 (163: 1518حافظ، )

 کش    حلقه: مرخّمرکّب صفت فاعلي م. 

 .مطیع بند ؛: کشند [ در گوش خود]حلقه ( 1

اوست خود دو جهان حلقۀ  ستاوم می (12)کش    حلقهن جهاش گو  یم   تسل

 [(ص)پیامار ر توصی د] (12: 1515، نظامي)

 .کنند  مطیع: کشند [ در گوش کسي]حلقه ( 2

 ا رري چشمش سیررزال از پررم اررچش             ا ررم وشررگ کش    حلقهکجش زب       

 (586: 1511وحشي، )

 ترکيبات اضافي. 5-9-2

 حلقۀ اخالص 

 رانررش نگرق به رویرررردة عشررردی        ران       ررررگ الصرلقۀ اخرحوشش از رررگ

 (688، 1 ج: 1513جامي، )

 بندگي حلقۀ 

 تو در گوشش باد زب  بندگيۀ رحلق             ظرافرتو مشهور جهان شد ح به االميّ

 (222: حافظ، همان)

 چاکری حلقۀ 

 ر ررۀ چاکرحلقدرون رروش انرربه گ               ر رررررران به فرماناراقررر بست خرکم    

 (126: 1516نظامي، )

 غالميۀ حلق 

 داد يرررالمرۀ اررلقرحوش را رررررگ               ي دادررامررروش را تمررن، هرررن ستآز

 (12: 1511نظامي، )
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 های فعلي    گروه. 5-2

 بند  کردناو را مطیع و : انداختن/ کردنگوش کسي  در/ حلقه به. 

 پرررروش    را  پاسررررخ آن مررررا  قصرررر  ز

 

 ز شررکّر کرررد شرره را حلقرره در گرروش     

 (521: 1515، نظامي)                        

 یررک حلقرره برره گرروش خسرررو انررداز     

 

 و بنرردة توسررت و حلقرره در گرروش   اکرر 

 (122: 1532امیرخسرو، )                      

  بودن/ بندة او شدن/ مطیع(: بودن/ شدن )/حلقه به گوش کسي گشتن. 

 عقررل گشررت تررو اررمِ گرروش برره حلقرره

 

 جررران گشرررت ترررو بررر  دار    ااشررریه  

 (512: همان خاقاني،)                           
 

 عشرق  میتانرۀ  در گروش  بره  حلقره  شدم تا 

 

 برادم  مارار   بره  نرو  زا امري  آیرد  دم هر  

 (222: همان حافظ،)                             
 

                                                                             است سلسله همین گوشان به حلقه از صائ   سوگندش؟ ستن زب  سر به نااشد چون

 (111 ،2ج: 1512 صائ ،)
 

 بودن/ مطیع و بندة او شدن: داشتن /کشيدن حلقۀ کسي را در گوش. 

 کشید  به گروش ، حلقۀ حکم تو درسپهر
 

 نهرراد  برره رانزمانرره داغ هرروا  تررو در  
 (511، 1ج :همانانور ، )                      

 چررو دارم حلقررۀ عهررد تررو در گرروش    
 

 به یک جررمم مرزن چرون حلقره برر در      
 (221، 1ج :همانانور ، )                      

 خوش و شاد کردن /رام و آرام کردن: کردن گوش حلقه. 

 برره جرروش د آمررم اررز کررا مرررغ مررادِ
 

 (15)گرروشه حلقررن کررز سررام ابریشرره برر 
 (222: 1511نظامي، )                          

  مسئول آن بودن؛ آن را (: نهادن)/ سخن يا پندی را چون حلقه در گوش داشتن

 .به یاد داشلن؛ ملعهّد شدن به آن

 چون نوش چو شیرین گوش کرد آن پند

 

 نهرراد آن پنررد را چررون حلقرره در گرروش 

 (121: 1515، نظامي)                          

 تصويرسازی. 6

 خلرق بررا    نویسرندگان  و شراعران ذهرن   دسرلمایۀ  ،کرردن  گوشآیین حلقه در  گاهي



 حلقه در گوش کردن در تاريخ و ادب فارسي/15

 

شود که شراعران برا       در این ابیات، عناصر  مالحظه مي. است شد  ادبي و هنر  تصاویر

سراخلن  بره   ،به مدد خیال خود ،ها  ظاهر  میان آنان و اجزا  این آیین    کش  شااهت

این عناصر بره دو دسرله تقسریم    . انگیزند    اند که در نوع خود زیاا و دل    تصاویر  پرداخله

کنرار  و دسرلۀ دوم در  دارنرد،  هرایي      دسلۀ نتست از نظر ظاهر  حلقه یا حلقره  :شود    مي

 .خود عنصر  دارند که در تصوّر شاعران به حلقه تشایه شد  است
 

 های واقعي    عناصری با حلقه. 6-9

 ترازو 

 ز سرررودایش تررررازو حلقررره در گررروش 

 

 ز سنگش گشله سرنگ سررمه خراموش    

 (11: 1532سیدا  نسفي، )                   

 در 

 حلقرررره برررره دوش ترررروایم زن    حلقرررره

 

 ش ترروایمتررو حلقرره برره گررو  چررون در 

 (12: 1515، نظامي)                            

 دف 

 با این همره  ،همچو دف حلقه به گوش او شدم

 

 افکنرد     بر تنم چون چنگ هر رگ در فغان مري  

 (211: 1562عطار، )                            

 دوات 

 حلقۀ گوش دواتش چون حسرام شرا  شررق   

    

 کشرد     شور مري ها در گوش اهل هفت ک    حلقه 

 (88: 1551اخسیکلي، )                        

 سفره 

 ا  چو کاسه دهان در خیرال آش     بگشاد 

 

 مانند سفر  حلقه بره گوشري بررا  نران     

 (131: 1515اهلل وبي،  تشا  نعم)            
 

 های خيالي    عناصری با حلقه. 6-2

  طوق گرردن قمرر  را    ،امّۀ مردم، شاعرر  به سرو در باور عبه واسطۀ عالقۀ قمْ)سرو

 (.هایي در گوش سرو تشایه کرد  است    به حلقه

 گر به گلشن ر  فلد سرو خرامان تو را     کشد    ها در گوش سرو از طوق قمر  مي    حلقه

 (11 ،1 ج: 1512صائ ، )
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 (به واسطۀ ما  نو در کران آنها)فلک / سپهر/ آسمان/ شب 

 رد افق پاساانهندو  حلقه به گوش گِ          وررا  نرکل ش  از مرشیاس، ردوش که بود از ق

 (551: همانخاقاني، )

 ا  عجمررحلقه به گوشي شود بر در ش      از مه نو هر مهرري ،از بن گوش آسمران

 (261: خاقاني، همان)

 خراسان یابمهش حلقۀ فرمان به کز مَ   ر            ررست سپه    به گوشيبر درش همچو درش حلقه 

 (288: خاقاني، همان)

 ه به گوش فدایي خان استراالم حلق          وشررفلک که حلقۀ زر کرد  از هالل به گ

 (121: محلشم، همان)

 نتيجه. 7

در براب حیوانرات    ،هرا     و افزون بر انساندارد حلقه در گوش کردن سابقۀ تاریتي طوالني 

 بیشلر نشانۀ تزیین و آرایش برود ،  ،حیواناتحلقه کردن در گوش . نیز معمول بود  است

طاقات . گرفله است    ها  ملنوّعي صورت مي    ها با انگیز     ها  متلل  انسان    امّا دربارة گرو 

به قصد زینت، حلقره در گروش   ر مانند شاهان و حاکمان و ثروتمندان  ر باالدست جامعه  

دربارة سه گرو  معمول بود  به نشانۀ بندگي وبي حلقه در گوش کردن  ،اند    کرد     خود مي

( ب ؛نشرانۀ فرمراناردار  و اطاعرت   مالزمان پادشا  و بعضري از بشرکریان بره    ( اب : است

، «حلقره در گروش  »اسیران جنگي به نشانۀ اینکره  ( ج ؛خرید به نشانۀ بردگي    االمان درم

 .یافله استا      از حیات ت ،ا  است که با بط  و عنایت حری  ااب     شد مغلوب آزاد

حلقۀ برزرگ  . ملفاوت بود  استهم کردند     هایي که در گوش مي    شکل و جنس حلقه

از ا   نمونره ها  ساد  و مدوّر     مجوّف که نام پادشا  ااب  رو  آن نوشله شد  بود و حلقه

جنس . اندرد کمي نعل اس  در گوش اسیران ،جا  حلقه بهها بود  و ابالّه گا      این شکل

نشاند  یا از     ها هم معموالب طال و نقر  بود  است که گا  بعل یا گوهر  بر آن مي    این حلقه

 .اند    آویتله    آنها مي

 هانوشت    پي

از جملره اینکره بره    . کند    نیز اشار  مي ینيب ۀحلق ةاعلقادات مردمان کهن دربارویل دورانت به برخي . 9

از  ینري ا  در ب    بردون حلقره   ياگر کسر ( کشور اسلرابیا اربيجنوب ا  در     منطقه) اعلقاد مردم چیپسلند

یان هنرد  یران م و در( 125 :همران  دورانرت، )دچار عذاب ستت خواهد شرد   ،یگرد يبرود، در زندگ یادن



 حلقه در گوش کردن در تاريخ و ادب فارسي/17

 

 .(168: همان)   استازدواج بود ۀنشان ،ینيب ا  در سوراخ چپِ    حلقه

 محمرود  برن  دمحمّر . اند کره در گروش ماهیران برود  اسرت         ا  پرداخله    لقهبرخي نویسندگان به توصی  ح. 2

 نیر ا در و» :سرد ینو    مري ( کنگراور )در وص  شهر کنگرور   (.ق 116-115تأبی  ) ابمتلوقات  یعجا در يطوس

 رونیر ب، عمرها  دراز، و شگفت است کي مراهي  گوش درها     هحلق ،ا یس انیماه آن در واست   ا    هچشم شهر

 (.218: 1511طوسي، ) «کردن نلوان  و گوش در حلقه آب در و ندنک  و گوش در حلقه تا ردینگ قرار

گروش آنهرا نکررد     گویا اشارة محمّد طوسي، به شکل ظاهر  این ماهیان مربوط باشد و کسي حلقه در 

ر توصری   د (.ق 112 ترأبی  ) ابقلروب نیز در  (.ق 112 فو)ي مسلوف حمداهللکه  بود  است، همچنان

 و طروس  طررف ه بر  صرحرا  انیر مه ب است گرید ا     هچشم و» :کند    شهر نیشابور به این موضوع اشار  مي

 از يمراه  آن گروش  در حلقره  و اسرت  انداخلره  آن در يماه ،چوپان ریام و [طوس در  مرازار] گانیرا

 در نان و روند    مي تفرّج هب فهیطا فهیطا و جوق جوق مردم اکنون و ، کاوتر ضۀیب مقداره ب است دیمروار

 (.118: ي، همانمسلوف) «کنند    مي تفرّج مردم ،دیآ    مي نان جهت يماه ،اندازندمي چشمه آن

حرمت یا حلّیّت حلقه در گوش کردن به قصد زینت، اخلالف نظرهایي را در میران بزرگران مرذاه      .3

دانرد و منرع از       ربع عادات، این کار را روا نمي، ینابدّ    احیاء علومدر ( .ق 121فو )ازابي . پدید آورد  است

دانرم،     نمر  هاى زر رخصرل  در سوراخ کردن گوش دخلران براى آویتلن حلقه»: شمارد    آن را واج  مي

 (.151، 2 ج: 1566ازابي، )« کنند  است، و مثل آن موج  قصاص باشدچه آن جراحل  دردمند

ذیرل  « ابدّمشرقیه »در  لاوّ دیشره مشهور به  عامل   مکّ نب دمحمّ در مقابل، یکي از احکامي که

 و فَمِنهرا  : و أحکام األوالد أمورٌ » :آورد، سوراخ کردن گوش طفل برا  حلقه است    احکام اوالد مي

عقیقره کننرد،   از جملۀ احکام اوالد آن است که بررا  او  ... ابحَلقُ و ابتِلانُ و ثَق ُ األذُنِ في ابیَومِ ابسّابعِ

 (.82، 2 ج: 1511عاملي، )« اش کنند و گوشش را در روز هفلم سوراخ کنند    سرش را بلراشند، خلنه

ابنسراء فري    أحکام تجمیل: گذشلگان ر  قاید معاصران و همچنین تفصیل آرا بیشلر از ع اطّالعبرا  

 .ق 1122ه؛ ارابفضیلد :األوب ، ریاضي، إزدهار بنت محمود ابمدن؛ هیاإلسالم

هرا  االمري برود  اسرت، و         از ستن ابن بلتي پیداست که بسلن کمربند نیز با آدابي خاص از نشانه .4

 :دشاعران، به همین آیین اشار  دار در ستن« کمر خدمت»و « کمر بندگي»

 او کمرر خردمت  بسله طابع به میان برر،  

 

 همره خرردان و بزرگرران فلرک ترا جرروزا     

 (1: 1511ابوابفرج روني، )                  

 کمررررر بنرررردگیش بسررررله مرررردام   

 

 خواجرررۀ هفرررت برررام همچرررو ارررالم   

 (111: 1528سنایي، )                     

در آنجا آمد  اسرت  . شود    دید  مي( یکمو فر خروج، فصل بیستسِ) توراتترین اشار  در این باب در     کهن .5

امّا اگر مابک االم، زني به و  داد  باشرد و آن   ،تواند آزاد شود    که االم عار  پس از شش سال بندگي مي

االم از آن زن دارا  فرزند شد  باشد، آن زن و فرزندان، ملعلّق به صاح  او هسلند مگرر اینکره آن ارالم    

بتواهد نزد صاحاش بماند؛ در این صورت صاحاش در معارد و در حضرور قاضریان گروش او را برا درفرش       
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 .(111: 1532، کلاب مقدس)ند و او تا پایان عمر، االمِ صاح  خود باقي خواهد ماند ک    سوراخ مي

 :در ستن نظامي نیز ظاهراب به این موضوع اشار  دارد« گوش    سفله، سفله    گوش»تعایر 

 ا  نهفله    چون گنج به گوشه             سفله    نشین گوش    وآن گوشه

 (35: 1515نظامي، )

 ندا  توارارگران برگوش    سفله                     ندابکان را  تواروز و ش  س

 (5: 1511نظامي، )

 .دهتدابغلنامۀ : ر .  و تندخو ینخشمگ .6

ذکرر کرردیم و    ابدّین    سیرت جاللابدّین است که حکایت و  را از ، پدر همان بیشکینگویا این  .7

 .رسالن و حلقه کردن در گوشش اشار  کردا  خود او به داسلان اسارت پدرش به دست اب

 .در این داسلان بر خود نهاد  بود تا نزد زال و بشکر او ناشناس بماند ابارز در بیت دوم نامي است که رسلم .8

 :اند    رد برخي شاعران نیز در اشعار خود به نعل در گوش کردن اشار  ک .1

 ررررروش، قیصرررزد از گرراویرربی رشررز فت      شرعل اسارر  نرر بررقیص ر سو رراگ

 (523، 1 ج: 1515ناصرخسرو، ) 

 آن در گوش قیصر یافلند ا  گم گشت از    حلقه       بسلند روز  اکدشانت را به روم    نعل مي     

 (15: 1531فاریابي، )

هلي به نعل خواند که ظاهراب شاا    مي« نعلک»ها  خود نوعي گوشوار  را     همچنین نظامي در منظومه

 :گوید    و در توصی  شیرین مي خسرو و شیریندر  ،برا  نمونه ت؛داشله اس

 ها در نعل شادیز    فکند  بعل                 ها  گوش گوهرآویز    ز نعلک                

 (526: 1515نظامي، )

 .و بدساخت دانسله شد  است تناس     کنایه از گوشوارة ستت بزرگ و بي« پار     نعل» بغلنامۀ دهتدادر 

سریرت  به نقل از مینرو  در  )و مابعد  11ص  ،شمارة اوّل ،، سال اوّلسي    آذربایجان یورت بیلگه مجلّۀ: ر  .91
 .نشدبا وجود تالش فراوان، دسلیابي به این مقابه برا  نگارندگان میسّر  .(521، ص ین مینکارنيابدّ    جالل

که به نوعي با موضروع سرتن مرا ارتاراط      کردند    ها  دیگر  اعمال مي    زاتمجا ،گاهي دربارة اسیران .99

هرا دسرلور داد مریخ        پس از پیرروز  در یکري از جنرگ    ابدّین مینکارني    سلطان جالل ،برا  نمونه ؛دارد

در هنگام صلح نیز برا  تفقّد  .(121-126: نسو ، همان: ر )ها را در گوش اسیران مغول بکوبند خیمه

رمران  بره قصرد تسرتیر ک   ( .ق 136فرو  )هنگامي که شا  شرجاع  : نواخلند    ا  او را مي    با گوشوار  ،مغلوب

را ضراط کررد  برود،     آن والیرت  کره  حرکت کرد، دوبلشا  وزیر شا  محمود، برادر شا  شجاع و رقی  او،

ار داد و پرس از  شا  شرجاع او را مرورد نروازش قرر     .کرد و به حضور شا  شجاع رسیدي تقاضا  بتشودگ

، 1 ج: 1535اني، : ر )اعطا  خلعلي شاهانه به او، فرمان داد دو دانه درّ گرانمایه در گوش و  کردند 

211) 

 :ربارة رکاب نیز به کار رفله استاین تعایر د .92

 کش رکاب را    رود حلقه    دست ز کار مي  رسد    ناز نگر که پا  او تا به رکاب مي

 (515: مانمحلشم کاشاني، ه)
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ساز خوش کن و  ابریشمِ ماغ مرا به آوازِدِ»: مرحوم وحید دسلگرد  در توضیح این بیت نوشله است .93

نسرته بردل   ]« گوش حلقه»جا   به« پوش    حلّه». «تو شود سازِ از جوش ام بینداز تا بندة حلقه در گوشِ

 .از موضوع بحث ما خارج است[ وحید
 منابع
 .علمي مجد، تهران،  طااطاای تصحیح االمرضا ،ابفلو ، (1532)علي  اعثم کوفي، احمد بن ابن

 .دنیا  کلاب ، تهران،2 چ ، تصحیح گا  بسلرانج و آبن نیکلسون،فارسنامه( 1565)ابن بلتي 

 .رودکي فرّخ، تهران، همایون ابدّین    رکن تصحیح ،اخسیکلي اثیر دیوان، (1551)اخسیکلي، اثیر 

 .ابمعارف اسالمي بنیاد ، تهران،3 ؛ دانشنامۀ جهان اسالم، ج«سا مت»، (1535)هوشنگ  ،اعلم

 .25 ش آینۀ میراث، ،رسابۀ حظّیّات اثر صادقي بیگ افشار، (1532)افشار، ایرج 

 .انلشارات نگا  ین، تهران،ابدّ    تصحیح اقاال صال ، دیوان امیرخسرو، (1532)امیرخسرو دهلو  

 .علمي ، تهران،2 ج، چ 2 ،سدتقي مدرّتصحیح محمّ ،دیوان انور ، (1561)ین علي انور ، اوحدابدّ

 .دانشگا  ملّي ، تهران،تاریخ متلصر تمدّن و فرهنگ ایران قال از اسالم، (1511)تاجاتش، احمد 

 .علمي ؛ تهران،ابلعایر     کامل ،(1526)تفلیسي، ابوابفضل حایش بن ابراهیم 

 .میراث مکلوب تهران،، 1 ج جابلقا دادعلیشا ،؛ تصحیح اورنگ     هفت ،(1513)حمان ین عادابرّجامي، نورابدّ

 .دنیا  کلاب حایاي، تهران، تصحیح عادابحيّ ،طاقات ناصر  ،(1565)ین عثمان ابدّ    جوزجاني، منهاج

 .بنیاد فرهنگ ایران خانلر ، تهران، تصحیح پرویز ناتل ،دیوان حافظ، (1518)ین محمّد ابدّ    حافظ، شمس

 .ارزوّ ، تهران،1 چ اد ،ابدّین سجّ    تصحیح ضیاء ،دیوان خاقاني ،(1532)ابدین بدیل     اقاني، افضلخ

 .نشر مرکز ، به کوشش علي دهااشي، تهران،ها  کهن    گل رنج، (1512)خابقي مطلق، جالل 

 .پاژنگ ، تهران،2 چ ،احمد سهیلي خوانسار تصحیح  ،دیوان خواجو، (1568)خواجو  کرماني 

 .18-13 ش، 6س، یزد فرهنگ ۀفصلنام ،رمضان ما  در یزد مردم ۀعامّ فرهنگ ،(1535) فاطمه ،یزد  دانش

 .نشر ماهي ، ترجمۀ احمد آرام و دیگران، تهران،تاریخ تمدّن، (1536) دورانت، ویل

 .دانشگا  تهران ،تهران ،بغلنامه ،(1512) اکار    يعل ،دهتدا

 .امیرکایر ، تصحیح محمّد اقاال، تهران،ابسرور    ابصّدور و      ،(1561)راوند ، محمّد بن علي 

 . باسلان: د ه ش م، دیوان ابوابفرج روني؛ تصحیح احمد مهدو  دامغاني؛ (1511)روني، ابوابفرج 

 .یرکایرام دعلي فرواي، تهران،تصحیح محمّ ،ات سعد یّکلّ، (1568)ین ابدّ    سعد  شیراز ، مصلح

، تصرحیح محمّردتقي مردرّس    ابطّریقره ابحقیقه و  ،(1528)بمجد مجدود بن آدم بواسنایي، ا

 .دانشگا  تهران رضو ، تهران،

 .ابهد  ، تصحیح حسن رهار ، تهران،دیوان سیدا  نسفي، (1532)سیدا  نسفي، میرعابد 

 .نوربتش نوربتش، تهران، جوادتصحیح  ،اهلل    ات اشعار شا  نعمتیّکلّ، (1515)اهلل وبي     شا  نعمت

 .علمي و فرهنگي ، تهران،5 ج، چ 6 د قهرمان،تصحیح محمّ ،دیوان صائ ، (1511)صائ  تاریز  
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بنگرا  ترجمره و نشرر    : تهرران  ، تصرحیح منروچهر سرلود ،   ابمتلوقرات      عجای ، (1511)طوسي، محمّد بن محمود 

 .کلاب

 .دارابفکر ، قم،5 چ ،2 ج ،مشقیهد ترجمۀ ،(1511)ین محمّد ابدّ    شمس عاملي،

 .علمي و فرهنگي ، تهران،5 چ ، تصحیح تقي تفضّلي،اردیوان عطّ، (1562)د محمّ ینعطّار نیشابور ، فریدابدّ

ابدین محمّد خوارزمي، به کوشش حسرین      ؛ ترجمۀ مؤیّدینابدّ    احیاء علوم، (1566)ازابي، ابوحامد محمّد 

 .لمي و فرهنگيع ، تهران،2 ، چ2 ج خدیوجم،

 .زوّار: تهران ،1 ، ج8 چ ،تاریخ عصر حافظ، (1535)اني، قاسم 

 .قطر  ، تصحیح امیرحسن یزدگرد ، تهران،دیوان ظهیرابدّین فاریابي ،(1531)فاریابي، ظهیرابدّین 

 . فرهنگسلان علوم شورو ج، مسکو، 8 ،برتلساهلمام  به ،شاهنامه ،(.م1865-1863)فردوسي، ابوابقاسم 

 .فردوسي ، تهران،2 چ اهلل صفا،    ؛ تصحیح ذبیحدیوان سی  فرااني، (1561)ین محمّد ابدّ    ااني، سی فر

 .اساطیر ، تهران،(عهد علیق و عهد جدید)ترجمۀ کلاب مقدس ، (1532)خان  همداني، فاضل

 .سنایي ،تهران رگاني،علي گ    تصحیح محمّد ،دیوان محلشم کاشاني، (1516)ابدّین علي     محلشم کاشاني، کمال

 [.نا    بي] االمحسین بیگدبي، تهران،تصحیح  ،شهریارنامه، (1513)ین عثمان ابدّ    ازنو ، سراجمتلار  

 .امیرکایر ، تهران،2 چ ، تصحیح عادابحسین نوایي،تاریخ گزید  ،(1562)مسلوفي قزویني، حمداهلل 

 .دنیا  کلاب گا  بیسلرانج، تهران،ابقلوب، تصحیح  ،(1562)مسلوفي قزویني، حمداهلل 

 .دانشگا  تهران ، تهران،1 چ ، تصحیح مجلاي مینو ،کلیله و دمنه ،(1516)منشي، ابوابمعابي نصراهلل 

 .امیرکایر ، تهران،2 چ ابزّمان فروزانفر،    تصحیح بدیع ،ات شمسیّکلّ ،(1511)د محمّ ینابدّ    موبو ، جالل

 .امیرکایر ، تهران،1 چ ، از رو  تصحیح نیکلسن،مثنو  معنو  ،(1562) دین محمّابدّ    موبو ، جالل

 .دانشگا  تهران ، تصحیح مجلاي مینو  و مهد  محقق، تهران،دیوان ناصرخسرو ،(1515) ناصرخسرو

 .علمي ، تصحیح مجلاي مینو ، تهران،ابدّین مینکارني    سیرت جالل ،(1561) ابدّین    نسو ، شهاب

 .علمي ، تصحیح وحید دسلگر ، تهران،اقاابنامه ،(1511) ابیاس بومحمّدگنجو ، ا نظامي

 .علمي ، تصحیح وحید دسلگر ، تهران،خسرو و شیرین ،(1515) ابیاس گنجو ، ابومحمّد     نظامي

 .مطاعۀ ارمغان ، تصحیح وحید دسلگر ، تهران،شرفنامه ،(1516) ابیاس گنجو ، ابومحمّد     نظامي

 .علمي ، تصحیح وحید دسلگر ، تهران،بیلي و مجنون ،(1515) ابیاس ابومحمّد گنجو ،     نظامي

 .علمي ، تهران،5 چ ، تصحیح وحید دسلگر ،سراراال    متزن ،(1515) ابیاس     گنجو ، ابومحمّد نظامي

 .مطاعۀ ارمغان ، تصحیح وحید دسلگر ، تهران،پیکر     هفت ،(1511) ابیاس گنجو ، ابومحمّد     نظامي

 .مؤسسۀ نشر هما ، تهران،1 ج ،ایران و جهان ،(1561) نوایي، عادابحسین

 .امیرکایر ، تهران،1 چ ، تصحیح حسین نتعي،دیوان وحشي بافقي ،(1511) ینابدّ    بافقي، کمال     وحشي

 .اساطیر ، تهران،5 چ ، تصحیح محمّد روشن،نامه    مرزبان ،(1516) ابدّین    وراویني، سعد

 .علمي و فرهنگي ، تهران،6 چ ، ترجمۀ پرویز رجاي،داریوش و ایرانیان ،(1513) وابلرهینلس، 


