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 چکيده

 هاي مختلفیکی از مواردي که در متون ادب فارسی مورد توجه قرارگرفته و به شیوه
سرخ  يزنجیرعدالت، قصه برداشتن، جامهبازتاب یافته، آیین دادخواهی و تظلّم است. 

پوشیدن، سر راه پادشاهان ایستادن، خاک بر سر کردن و... برخی از مشهورترینِ 
به دالیل مختلف از جانب  هاي دادخواهیاست. این شیوهدادخواهی بودههاي شیوه

ي عدالت، عَلَم داد و جامه ها همچون زنجیراست. برخی شیوهحاکمان یا مردم ابداع شده
اند. در مقابل، متظلّمان نیز از سر ناچاري و براي ي حاکمان ابداع شدهسرخ، به وسیله

اند. خاک بر سر کردن، دست در یی خلق کردههاجلب توجه صاحبان قدرت، روش
اند. در ظاهر هرگاه کارکردهاي یک شیوه، ضعیف دامن زدن و سربرهنه کردن از این نوع

ها در است. این شیوهدادههاي جدیدتر میشده جاي خود را به شیوهو یا منسوخ می
به  هاي مختلفها پس از کهنه شدن، به صورتادبیات فارسی  بازتاب یافته و تا سال

ها اند. برخی از شاعران با مقاصد تربیتی و اخالقی به آنحیات خود ادامه داده
ي مایهها را دستاند و برخی دیگر آناند؛ برخی به اصل آن آیین اشاره کردهنگریسته
اند. بعضی از ملزومات آیین دادخواهی مانند تیراَمان، هاي شاعرانه قرار دادهسازيمضمون

توان از فروعات و ملحقات اند؛ میتري زینهار و...  را که در ادبیات هم منعکس شدهانگش
 این آیین و رسوم دانست.      
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 مقدمه .1
  بيان مسأله .1. 1

ایران پس از اسالم تا هاي مختلف دادخواهی در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی وجود شیوه
ها به اعتراض مردمان ي تحمّل حاکمان و احترام آنآستانه ي میزاندهندهحدودي نشان

ست اها حتی قبل از اسالم در ایران، مسبوق به سابقه بودهآن روزگار است. این دادخواهی
دل دامن دارد و در این مقاله فقط به یک نمونه )زنجیر عکه خود بحثی مفصل و دراز

ي سرخ پوشیدن، کاغذین جامه است. خاک برسرکردن، جامهانوشیروان( اشاره شده
پوشیدن، پاي عَلَم داد ایستادن، بر سر راه پادشاه ایستادن و دست در دامن زدن، 

ها ممکن است است. انواع دادخواهیدیدگان بودههایی براي احقاق حقوق ستمکوشش
تا  توان گفتبی راه یافته باشند؛ اما به یقین میها پس از عملی شدن، به متون ادسال
این  دراند. ها بعد در ادبیات به صورت تلمیح، کنایه و... به حیات خود ادامه دادهقرن

 ،اندهاي دادخواهی ایرانیان قبل و بعد از اسالم که در ادبیات منعکس شدهمقاله شیوه
یري گهاي مختلف بهرهنوع نگاه و شیوهها اشاره شده و استخراج و احیاناً به علل وضع آن

 است. شاعران و نویسندگان از این آیین بررسی و تحلیل شده
 
 اهميت و اهداف تحقيق  .2. 1

ک ي مشترگر دغدغهپراکندگی آیین و آداب دادخواهی در آثار شاعران و نویسندگان، بیان
نان و بیدارسازي آ زدایی اربابان قدرتسخنوران پیشین و تالشی فرهنگی براي غفلت

ي این آیین و رسوم، معیارهاي عدالت و دادخواهی و میزان با بررسی و مقایسه است.بوده
ي برخورد حاکمان هر فرهنگ با ظلم و بیداد مشخص پایبندي اقوام به عدالت و نیز شیوه

 ند.کها مطالعات بین فرهنگی را تقویت میگونه مقایسه و بررسیشود و همچنین اینمی
 يبررسی این موضوع از نظر ادبی نیز داراي اهمیت است. ادبیات هر ملتی، منعکس کننده

تواند تحوالت سیاسی و اجتماعی این آداب و رسوم آن ملت است و این بررسی ادبی می
 ياي را به مسألهمنصبان هر دورههاي مختلف و نیز نوع نگاه مردم و صاحبآیین را در زمان

تر شاعران که اغلب زبان گویاي جامعه هستند، معلوم دارد. از این مهم دادخواهی تا حدي
اند به مخاطبان خود القا کنند که به هر طریق باید پادشاه را با اشاره به این رسوم توانسته

 هاي دادخواهیبندي و تحلیل انواع شیوهمؤاخذه کرد. هدف ما در این مقاله استخراج، طبقه
 ن ــز ایی اــکه به علل پیدایش برخدبی فارسی است. عالوه بر اینمنعکس شده در متون ا



 71    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلی آیين دادخواهی در ادب فارسی

 

 شود.ها نیز بررسی میرسوم اشاره خواهد شد، نگاه هنري و ادبی شاعران به این شیوه
 
 ی تحقيقپيشينه .3. 1

 است که عموماً یا بهي آیین دادخواهی و تجلی آن در ادبیات، مقاالتی نوشته شدهدرباره
اند، یا با رویکردي ویژه به این ها در متونی خاص روي آوردهاز این شیوهبررسی برخی 

دادخواهی در بیابان یا تحلیل »ي نجف جوکار، تحت عنوان اند. مقالهپرداخته موضوع
 وبوستان از این جمله است. نگارنده با محور قراردادن متونی همچون « هاي شکارقصه

داخته که هاي کوتاهی پرگیري قصهلیل و علل شکلبه بررسی و تح سیرالعبادو  گلستان
ي آقاي توان به مقاله( همچنین می73-53: 1390دادخواهی است. )جوکار،  در مورد

اشاره کرد که با ذکر گلچینی از « رسوم دادخواهی در نثر و شعر فارسی»دبیران با عنوان 
ر متون ادب فارسی به هاي مختلف شکایت و دادخواهی که دشعر و نثر فارسی، از شیوه

( سخنرانی محمود عابدي با عنوان 92-80: 1346است. )دبیران، سخن گفتهکار رفته، 
ي فرهنگستان زبان و که در خبرنامه« ي کاغذین از آیین تا کلمهکاغذین جامه یا جامه»

 يادب فارسی چاپ شده است. در این سخنرانی با استناد به اشعار شاعران، به رسم جامه
داریوش  (8-1: 1388است. )عابدي، رداخته شدهي آن پغذین پوشیدن و نیز پیشینهکا

هاي تظلّم و دادخواهی در نگرش جامعه به شیوه»اي با عنوان زرگري مرندي در مقاله
ي کاغذین جامه( با استناد به شواهدي که درآثار شاعران و )دادخواهی به شیوه« ایران

هاي معمول و متداول دادخواهی به بررسی یکی از روشنویسندگان موجود است؛ تنها 
 (    56-45: 1386مرندي، است. )زرگريجامه پرداختهدر گذشته، یعنی کاغذین

که در هاي ارزشمند ذکر شده، جاي چند موضوع خالی است: از جمله ایندر پژوهش
اند؛ رداختهخاصی نپبندي این تحقیقات به بررسی آیین و رسوم دادخواهی به ویژه با تقسیم

ر است. عالوه بیابی تاریخی این آیین سخنی نرفته همچنین جز در مواردي اندک از ریشه
 است.  این، برخورد شاعران با این آیین و رسوم چندان مورد ارزیابی قرار نگرفته

 
 روش تحقيق .4 .1

هاي دادخواهی وهشیبندي تجلّی در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، به تحلیل و طبقه
 . استدر ادبیات فارسی پرداخته شده
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  . بحث و بررسی 2                                       
اي دیرینه دارد. برخی حاکمان عادل یا دسِت دادخواهی در پیشگاه صاحبان قدرت، سابقه

داددهی  هاي مختلف براي سهولت در امر دادرسی ونمایی، در زمانکم مشتاق به عدالت
ن هایی از دادخواهی تاند و یا بنا به درخواست مردم به شیوهتدابیر مختلفی اندیشیده

توان به ، میاندهایی را که در متون ادب فارسی بازتاب یافتهاند. انواع دادخواهیداده
ایم رداختههایی پتر به ذکر شیوهبندي کرد؛ اما در این مقاله بیشهاي مختلف تقسیمشیوه

لف هاي مختسازيو به جهت مضمون ه در ادبیات فارسی به صورت متناوب تکرارشدهک
اند. براي سهولت در مطالعه و رسیدن به تري برخوردار شدهاز قدرت ماندگاري بیش

ي اراده هاي مبتنی بر خواست وایم: شیوهبندي کردهرا به دو شیوه تقسیم نتیجه، این آیین
 هاي مبتنی بر درخواست متظلّمان. و شیوه پادشاهان

 
 ی پادشاهانهای مبتنی بر خواست و ارادهشيوه .1. 2

هاي دادخواهی، درخواهیم یافت که حاکمان و پادشاهان ایرانی، در بررسیِ تجلی شیوه
اند که رسیدگی به شکایات مردم را خودشان به در بسیاري از موارد تأکید خاصی داشته

هایی روي آوردند تا دادخواهان را در موقعیتی قرار رو به خلق شیوه عهده بگیرند. از این
ي دهدهنو این خود نشان هایی چون حاجب و دربان نداشته باشنددهند که نیازي به واسطه

 شود. ها اشاره میترینِ این شیوهفساد درباریان است. در ادامه به برخی از مهم
 زنجيرعدالت. 1 .1 .2

مقاله، بازتاب آیین دادخواهی در ادب فارسی دري است و قاعدتاً باید  اگرچه هدف ما از
و در ادبیات این دوره  تر به مواردي پرداخته شود که در دوران اسالمی وضع شدهبیش

ها، در ایران قبل از اسالم وضع شده و تا اند؛ اما امکان دارد برخی از این آیینتجلی یافته
کم بنا به دالیل مختلف، به صورت باشند. یا دستامه یافتهها بعد از اسالم نیز ادقرن

ی باشند. یکی از مواردي که در مقطعگسترده در متون ادبی ایران پس از اسالم، متجلّی شده
هاي مختلف ادبیات فارسی بازتاب در ایران قبل از اسالم وضع شده، اما بارها در سبک

روان است. به همین دلیل در این مقاله به انوشی« زنجیرعدالت»و جایگاهی ویژه یافته، 
اي هاست. زنجیرعدالت، از نمونهشدهبررسی بازتاب این آیین در ادب فارسی پرداخته

است و وضع آن به دوران آغازین آیین دادخواهی است که در ادبیات فارسی منعکس شده
پادشاهان،  ورزي در میانگردد. با توجه به اهمیت داددهی و عدالتساسانیان برمی
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 که دادخواهی وانوشیروان ـ پادشاه ساسانی ـ روش خاصی را برگزیده بود. او براي این
تر صورت گیرد، دستور داد تا زنجیري را نصب کنند و رسیدگی به شکایات مردم راحت

هایی قرار دهند تا هر کسی شکایتی دارد با تکان دادن آن زنجیر، بر روي زنجیر جرس
ي اسالمی بارها از زنجیر عدالت انوشیروان به دلیل اهمیت در کتب دورهدادخواهی کند. 

( 437-435: 1387و وراوینی،  69: 1373الملک، است. )رک. نظامو شهرت آن، یاد شده
 هااند که انوشیروان عادل، زنجیري، جرسآورده»نویسد: الملوک میسعدي هم در نصیحه

داشتی سلسله را بجنبانیدي و آن سلسله را طرفی بر آن بسته داشت تا اگر کسی مهمی 
( وجود حدیث 1073: 1369)سعدي، « زیر بالین و طرفی در میدان بر درختی بسته داشت.

منسوب به پیامبر)ص( در مورد عدل انوشیروان )ولدت فی زمنٍ ملک العادل(، موجب 
و دادگري  تري بکنند. طرح عدالتي بیشاست تا شاعران به این موضوع اشارهشده

ا به هي آنگر توجه ویژهانوشیروان، با رویکردي تقریباً یکسان از سوي شاعران، نشان
ان را با تعریض و کنایه به باشد و به نحو مؤثري آني داددهی حاکمان میمسأله

اند. شایان ذکر است که شاعران سبک خراسانی و عراقی، گستري دعوت کردهعدالت
اند و در سبک هندي مت گماردهو اثبات اصل موضوع هتر به صورت تلمیح بیش

 است: هاي شاعرانه شدهسازيي مضمونمایهدست
 ادلـــش عـــبخاه جهانـــایا پادش

 

 ا را نشانیـــن داد مـــر چنیـــپیمب 
 

 دـــاهی بیایـــم پادشــه از امتـــک
 

 روانیــدل نوشیــــد آورد عــــپدی 
 (635: 1362نیشابوري، معزي )امیر   

 

 ي ایوان بگسست مداین رالهــتا سلس
 

 ي نوشروانمن چو مظلومان از سلسله
 

 در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان 
 (452: 1374)خاقانی،                       

 ي زلف درازه زان سلسلهــدر آویختـــان
 (199سیستانی، همان: )فرخی          

 

 عدالتت به عالم رقمی استزنجیر 
 

 فرمان به در کردن هر جا ستمی است 
 

 روز از اوستـار امـــش روزگـــآرای
 

 

 بر روي زمانه زلف پرپیچ و خمی است 
 (578: 1369کاشانی، )کلیم                 

 

 هاـــدل شـــز عــبنازم به زنجیر، ک
 

 د در ره دادخواهـــم شـــه چشــــهم  
 (141)همان:                                  
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 بانگ زنجیر عدالت در جهان پیچیده است
 

 کسري طیِّ این منشور کرد گرچه عمري شدکه 
 (1163: 1371تبریزي، )صائب               

  بارِ عام پادشاهان .2 .1 .2
اند؛ باِر عام است که دادههایی که حاکمان در اختیار مردم قرار ترین فرصتیکی از قدیمی

ل و در این مراسم مسائ تا امروزه نیز ادامه دارد. مراسم و آیین باِر عام، دالیل مختلفی داشته
یافتند تا دادخواهی شده است، اما گاهی برخی از متظلّمان فرصت میمختلفی مطرح می

دادخواهی در بارِ عام،  هايها، جنبهکه در ادامه خواهیم گفت، در برخی از دورهچنانکنند. 
ست. اغلبه کرده و سایر موارد، مانند دیدار با حاکم و شنیدن سخنان حاکم و... به حاشیه رفته

اي مستقل در دادخواهی دانست؛ اما چون در این مالقات توان باِر عام را شیوهاگر چه نمی
اده کرده و گرفت، برخی از این فرصت استفعمومی، فرصتی در اختیار عوام قرار می

کردند. به مرور زمان باِر عام در دربار برخی از شاهان، به بستري براي دادخواهی می
ي ضعف عدالت در برخورد با افراد دهندهدادخواهی تبدیل شد. این موضوع نیز نشان

شد، به طرح نفوذ است. چرا که عمومًا اگر کسی از دادخواهی در محاکم ناامید میذي
امر  ي شاهان ایرانی دربرد. شاید بتوان گفت، امتیاز ویژهپادشاه پناه میموضوع در محضر 

است؛ تا اگر مردم در مراجع قضایی به حق خود دادرسی، رسم بارعام در اوقات معین 
 امهنسیاستدر  نرسیدند یا در حق آنان ظلمی صورت گرفت، به شخص شاه مراجعه کنند.

است که روز مهرجان و روز عجم چنین بوده چنین گویند که رسم ملوک»آمده است: 
نوروز، پادشاه، مر عامه را بار دادي و کسی را بازداشت نبودي و چند روز پیش، منادي 

: 1373الملک، )نظام« فرمودي بسازید مر فالن روز را تا هر کسی شغل خویش بساختی.
اي دادخواهی است. ي جالب توجه، انتخاب دو روز در سال )مهرگان و نوروز( بر( نکته76

است؛ هاي بعد سنتی شدهگوئی وجود دو روز در مدت زمان معین براي دادخواهی، در دوره
لملک، ااست. خواجه نظامبا این اختالف که این مدت از یک سال به یک هفته تقلیل یافته

ه دو که در هفتچاره نیست پادشاه را از آن»داند: رعایت این دو روز را در هفته، واجب می
( رعایت این دو روز دادخواهی در هفته، در حکومت 50)همان: « روز به مظالم نشیند و...

ه فرماییم بو اکنون می»ي عمل پوشیده است: مسعود عزنوي به عنوان سنتی حسنه، جامه
ي کارها به نشابور در مرافعات و هاي حسنکی نو را باطل کنند و قاعدهالحال تا رسمعاجل

ت. اسبه رسم قدیم بازبرند و در هفته دو بار مظالم خواهد بود و درِ سراي گشادهجز آن همه 
حشمت، سخن خویش بباید گفت تا انصاف هر کسی را که مظلمتی است بباید آمد و بی
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که حاجب غازي سپاه ساالر بر درگاه است و دیگر معتمدان تمام داده آید و بیرون مظالم آن
.« گفتباید باید آمد به درگاه و دیوان و سخن خویش مینیز هستند، نزدیک ایشان می

( بنابراین بارِ عام در میان پادشاهان ایران، با اندک تغییرات تدریجی، 43-42: 1389)بیهقی، 
ه که در این دو روز کطورياست. بهسوم بودهمتناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی و...، مر

اند بدون هیچ مانعی نه فقط به معتمدان، توانستهداده است، همگان میپادشاه بارِ عام می
نگام هبه « وزیر ظالم»و حکایت  پیکر نظامیهفتدر بلکه به خود پادشاه هم رجوع کنند. 

 بازخواست نمودن بهرام، وزیر را؛ آمده است: 
 دان قهرمان درآمد قهرـــبون ـــچ

 

 رد به شهرــه کـــشه منادي روان 
 

 داــــان در آن فریــدیدگا ستمــت
 

 د و شه دهدشان دادــداد خواهن 
 

 ه خیل و سپاهـون شنیدند جملـــچ
 

 د سوي حضرت شاهـــر نهادنــس 
 (    329-328: 1377)نظامی،          

است، گرفتهو مکانی مشخص صورت می معموالً در زمانهنگام بارِ عام پادشاه، که 
دیدگان پس از تا از این بارِ عام خبر دهند؛ و ستم شدندگرد شهر روانه میمنادیانی به 

شده و بوده است؛ حاضر میپادشاهان  مطلع شدن، در مکان معلوم که گاهی بارگاه
 رساندند. دادخواهی خود را به گوش پادشاه می

  ی سرخ پوشيدنجامه .3. 1 .2
الملک، در باب است. خواجه نظامي سرخ بودههاي دادخواهی، پوشیدن جامهیکی از شیوه

ه شنیدم که یکی از ملوک ب»نویسد: ي تظلّم و دادخواهی میي سرخ به نشانهي جامهپیشینه
با او  متظلّمانکنند، سخن است. چنان اندیشید که کسانی که ترجمانی میگوش، گران بوده

ن کس دیگر نپوشد، تا مي سرخ پوشند و هیچراست نگویند. فرمود که متظلّمان باید جامه
معتقد است که این  الملوکنصیحه( غزالی در 50: 1373الملک، )نظام« ایشان را شناسم.

است. )غزالی، ي سرخ پوشیدن را معمول کرد، از سرزمین چین بودهپادشاه که رسم جامه
 است:   از سرخ پوشی به هنگام تظلّم، بارها سخن گفته شده، متون ادبی ( در32: 1351
 استرخ کرد کان خونـــاي سجامه

 
 

 است ردونــور گــم ز جـــن تظلّـوی 
 ( 241-240: 1366)نظامی،           

  
 آلودي خوندهــــن دریـــل پیرهــگ
 

 ر سر چوب کندـــو بـــت رخ تـــاز دس 
 : ذیل واژه( 1363)الادري، به نقل از دهخدا،  
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 گر نشد افگار ،زان تاختنش یوسف دل
 

 

ــبب غرقه به خون پیرهن آورد   پس از چه س
 (165: 1366نیشابوري، )عطار                

 شرح کفن بهخونین«نظیري»بگذردچون
 

 

 خلقی فغان کنند که این دادخواه کیست 
 (  75: 1379نیشابوري، )نظیري               

  عَلَم داد .4 .1 .2 
رانیان ي ایاست. با توجه به پیشینهبوده« َعلَم داد»یکی دیگر از ابداعات پادشاهان عادل، 

در باب مسائل داددهی و دادورزي، گویا پادشاهان ایرانی، عَلَمی در میدان شهر برپا 
اند و پادشاه یا حاکم چون از آن راه نشستهاند و دادخواهان پاي آن عَلَم میکردهمی
عَلَم »است. گاهی دادخواهان در پاي پرداختهدیده به دادگري میها را میگذشته و آنمی
اند. در شعر شاعران به این انداختهراه میبراي احقاق حق خود، فریاد و فغان نیز به « داد

 است: ي دادخواهی اشاره شدهشیوه
 هان آگه بودیارب آن خسرو خوبان ج

 
به  یاد  چه فر  مپاي عَلَم او کردی که 

 (  722: 1369کرمانی، )خواجوي          
اند که ممکن شدهحاضر می« َعلَم داد»اند و در پاي کردهدادخواهان گاهی خاک بر سر می

 تر از جهت برانگیختن رقّت و عطوفت اربابان قدرت بوده باشد:است این عمل بیش
 خوبان ندهد داد کسـی گرچه آن خسـرو

 
 ر سر کن و پاي عَلَم از دست مدهخاک ب 

 ( 755)همان:                                 
 گیر خواهد بودــه دستـــت شــگَرَم عنای

 
 ون و سرِ خاکسار و پايِ عَلَمـــم کنـــمن 

 (725)همان:                                
 

که هایی مختلف )چنانصورتجا به رفتند و در آندادخواهان به پاي َعلَم داد می    
( احقاق ایستادندپوشیدند و در زیر عََلم داد میي کاغذین میخواهیم گفت گاهی جامه

 ي عدالت پادشاه بودهکردند؛ بنابراین وجود عَلَم داد در پایتخت کشور، نشانهحق می
ر اي دگنجهاند. نظامیاعران، برخی شاهان را به داشتن َعلَم داد، ستودهاست. از این رو ش

 اي از عدل و داد دانسته است:ابیات زیر، برپا داشتن عَلَم را نشانه
 ش پرآوازه گشتـــت ز عدلــوالی

 

 دو تاج و تخت پدر تازه گشتــــب 
 

 اي داشتـه بر جــهمان عدل دیرین
 

 بر پاي داشته ـــاي پیشینـــهعَلَم 
 (  855: 1366)نظامی،                  
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 گوید: وحشی بافقی نیز می   
 زندداد میکشوري که او عَلَمخوش

 
 اي من گداي کشور او پادشاه کیست    

 (  31: 1384بافقی، )وحشی                  
 قصه برداشتن  .5 .1 .2
ا جدادخواهی و مرافعه نزد سلطان بردن است. از آنرفع قصه، به معناي یا « قصه برداشتن»

ي مردم قدرت و جرأت بیان شکوائیه را نداشتند و از طرفی که به هنگام بارِعام، همه
ي دعاوي کافی نبود؛ تعدادي از مردم، شکایت خود را شاید زمان هم براي طرح همه

خ رساندند و منتظر پاسنوشته و بر سر دست یا چوب بلند کرده، به شاه یا نواب او می
سیرت  ، درتاریخ سیستاننوشتند. مؤلف نشستند و حاکمان نیز جواب دادخواهان را میمی

اما اندر عدل چنان بود که بر خضراء کوشک، یعقوب نشستی »نویسد: یعقوب لیث می
خضراء ( »265: 1314)تاریخ سیستان، « تنها، تا هر که را شغلی بودي به پاي خضراء رفتی.

ی اي مشرف بر آن میدان، نشستجا بر بلندي یا غرفهل سبز میدان جایی بوده و شاه، آنمث
 جا( )همان« و عامه، قصه بدو برداشتندي و عرض حال تقدیم کردندي.

 ن محمود غازيـــان دیــــر سلطـــمگ
 

 د تازيــــرانه میــــا سپـــبه تیزي ب 
 

 د جاییــــاي را دیوهــه ره در بیـــب
 

 ر عصاییــــاي را بهــــه رقعــــببست 
 

 خواستان او داد میـــت ظالمـــز دس
 

 خواسترس فریاد میو زان فریاد 
 (140: 1359نیشابوري، )عطار             

 

 ایم بر این در نظر به رحمت توستاده 
 

 چو قصه داده به سلطان، جماعتی محتاج 
 ( 98: 1383دهلوي، )حسن                  

 
 

 رــه دستت روز محشـــه بـــدهم قص
 

 آزماییم بختــــار هــــبم یکـــکن 
 (412)همان:                                   

ل گویی به شکایت را به نزدیکان خود محوّ گاهی پادشاهان و حاکمان، پاسخ     
و اي بدمأمون روزي به داوري نشسته بود، قصه»آمده است:  نامهسیاستاند. در کردهمی

داد که وزیرش بود؛ گفت: هم اکنون حاجت این مرد سهل بنبرداشتند. آن قصه به فضل
را از پادشاه به « قصه برداشتن»ي ( شاعران آگاهانه، زمینه162: 1351)غزالی، « را روا کن.

 اند:  آن استفاده کردهمعشوق نیز کشانده و براي مضمون آفرینی از 
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 ود را به خدمتـــي خهــــارا قصـــنگ
 

 نویسما چون میـــه تــــم کــــداننمی 
 (830: 1369)سعدي،                        

 

 ی بر وضع و حال و خواست متظلّمانهای مبتن. شيوه2. 2
هاي دیگري هم در دادخواهی وجود هاي پادشاهان براي داددهی، شیوهدر مقابل آیین

که متظلّمان از سر ناچاري، براي جلب توجه و ترحم حاکمان و تسریع در امر داشته 
جا به برخی از این موارد که اند. در اینها روي آوردهداددهی و یا به عللی دیگر، به آن

 شود.در متون ادب فارسی به گستردگی تجلی یافته، اشاره می
  ی فریاد و فغاندادخواهی به شيوه .1. 2. 2

ن تریترین روزگاران مرسوم و از ابتداییي فغان و فریاد، از قدیمیدادخواهی به شیوه
رده پدر سرايمتظلّمی به »است که: آمده تاریخ بیهقیاست. در هاي دادخواهی بودهشیوه

)بیهقی، «کند بیار.آن متظلّم که خروش میآمد و بخروشید. امیر آواز داد، پیش رفتم. گفت: 
 ( 583ـ 582: 1389
اند که به دور کیقباذ جشنی و آورده»است: منسوب به خیام آمده  ينوروزنامهدر      

بر شکل دادخواهان و لکی بیامذ ماري در گردن آویخته و محکم شذه و عظیم بوذ. لک
 فغانزبان مرغان از دست مار  در مقابل تخت ملک بر زمین نشست و به فریادخوانان

آید که دادخواهان در مقابل تخت ( از این عبارات برمی107: 1312)خیام، ...« رگرفتد
ی هم جوین تاریخ جهانگشاياند. در انداختهایستاده و فریاد و فغان به راه میپادشاهان می
ر اي نشسته بود. حیوانات از هقاآن بر سبیل نظاره و تفرج بر باالي پشته»آمده است: 

.« رآوردندب دادخواهان مثال بر ادیفر و بانگ گاه او نهادند و در زیر پشتهصنفی روي به تخت
 ( این موضوع در شعر شاعران هم منعکس شده است:      130: 1386)عطاملک جوینی، 

 پیش تخت خسروعادل کنم فریاد از او  وارهر زمان چون چنگ او در چنگ او مظلوم
 (   574: 1361جبلی، )عبدالواسع        

 ردم نشنیديـــه کـــاد کـــه و فریــهر نال
 

 ارا که بلنداست جنابتــت نگـــپیداس 
 (    98: 1380)حافظ،                      

شاعران سبک عراقی و هندي( سخن از آیین و رسوم ویژه گاهی در کالم شاعران، )به    
دادخواهی، دو پهلوست و سیر چرخشی کالم از ممدوح به معشوق، به زیبایی خاصی 

 صورت گرفته است: 
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 نازکنشین که آن دلخون خور و خامش
 

 واه نداردــاد دادخــــت فریــــطاق 
 (  157)همان:                            

 ا چون گداییـــد زلیخــــرون آمـــب
 

 ف تنگناییــــت از راه یوســـگرف 
 

 ان داد برداشتــــم دادخواهـــرسبه
 

 

 ه، ز جان فریاد برداشتــــز دل نال 
 (721: 1386)جامی،                      

 و دلصبرهرطرف کان شوخ راند،جامی بی
 

 ه آن مه از تکبر بشنودــل کــمحتشم، مشک
 

 کنان چون دادخواهی بگذردافغاناز عقب  
 (765)همان:                                     

 ه اوج مه رسد بانگ نفیر دادخواهــر بـــگ
 (701: 1389کاشانی، )محتشم                 

  بر سر راه پادشاهان ایستادن  .2. 2. 2
ن باره در ای قابوسنامهاست. در بر سر راه پادشاه ایستادن، شکلی دیگر از دادخواهی بوده

شنیدم اي پسر که به روزگار جدّ تو ـ سلطان محمودـ عاملی بود، وي »چنین آمده است: 
را ابوالفرج بستی گفتندي. عامل نسا و باورد بود. مردي را بگرفت در نسا و نعمتی از او 

ی ي دیوانوي را نامهبستد و... چون روز مظالم بود، این مرد از این عامل گله کرد. سلطان، 
ندر غزنین رفت. افرمود. عامل تغافل کرد و بر آن نامه کار نکرد. مرد مظلوم دیگر باره به 

خلوت از باغ بیرون همی آمد. مرد، باز نفیر کرد و داد خواست راهی بایستاد که سلطان به 
 این واقعیت است:   ابیات زیر، گویاي  (231: 1352)عنصرالمعالی، « و از عامل نسا بنالید....

 ان راهت افتادهــدر دارم میــتظلّم آن ق
 

 که چندانی نگه داري که من بر یک کنار افتم 
 (101: 1384بافقی، )وحشی                     

 

 ده رو اي پادشاه کشور حسنــعنان کشی
 

 که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست 
 (131: 1380)حافظ،                               

 

ب گیر مرکاند و گاهی عنانگرفتهدر ابیات زیر، دادخواهانی که در مسیر شاهان قرار می    
 اند، به تصویر کشده شده است: شدهشاهان می

ــه ــد قص ــهص ــیده ي پر غص  منِ ظلم رس
 

ــــاه نیــامــد  ـــر راه ولی ش ــه س  بردم ب
جامی،                          (1380 :295) 

 

 رسید هودج معشوق و هوش رفت ز عقلم
 

 ي شاه و قصه ماند به دستمگذشت کوکبه 
 (239: 1383دهلوي، )حسن                
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عنایتی معشوق، مضمون اصلی است، اما اشاره به رسم بر در ابیات زیر هر چند بی     
 سر راه نشستن مظلومان دارد: 

 انـــش ازو گریــــم داد خویــــخواست
 

 رد و گذشتـــر دادخواه کـــده بـــخن 
 (228: 1380)جامی،                         

 

 بر سر صد راه، داد ما به گوش او رسید
 

 یک ره آن بیدادگر گوشی به داد ما نکرد 
 (64)همان:                          

 

 ی سياه پوشيدنجامه .3. 2. 2
چه کردند؛ مانند آناي خاص میبه پوشیدن جامه گاهی پادشاهان، براي داددهی توصیه

ي سرخ بیان شد. اما اگر پادشاهان هم مقدمات این نوع دادخواهی را که در باب جامه
اي به رنگی خاص، مظلومیت خود را اظهار کردند، مردم با پوشیدن جامهمهیا نمی

 یگر رسوم دادخواهی وي سیاه پوشیدن، از دتوان گفت که جامهاند. بنابراین میکردهمی
نظامی، در داستان بانوي شهر مدهوشان  گنبد(هفت پیکر)هفتي تظلّم است. در منظومه

 ي دادخواهی یاد شده است:    پوش، از این شیوهو شاه سیاه
 ن جوِش گرم جوشیدمـــن دریـم
 

 اه پوشیدمــــم سیـــز تظلّــــک 
 (  201: 1366)نظامی،                 

 

ي اي دادخواهی و تحمّل ظلم، در اشعار شاعران بازتاب گستردهسیاه پوشیدن به نشانه    
 گوید: است. وحشی بافقی میداشته

 ردنِ احوالِ منــــان کــــرِ بیـــبه
 

 ت حال منــسّم صفــه مجــــگشت 
 

 ام کاغذینهـــي او ساختهــــجام
 

 چنیناس اینــــت لبـــدادزنان راس 
 

 راپا سیاهـــرد و از آن روش ســــک
 

 ن از پادشاهــد دادِ مـــطلبا ــــت 
 (   327: 1384بافقی،  )وحشی          

 

 ه چراستـــجامم سیهــمردم چشم
 

 کنده از جورش تظلّم میـــر نــــگ 
 (492: 1379اصفهانی، الدین)جمال

 

  ت.اسها و... بودهدر عزاداري« ي سیاه پوشیدنجامه»این سنت به احتمال زیاد، متأثر از     
 جامه پوشيدنکاغذین .4. 2. 2

 است. مرسوم بودهبوده« جامهکاغذین»هاي دادخواهی در گذشته، پوشیدن از دیگر روش
هاي خود را بر آن پوشید و شکوائیه و درخواستاست که دادخواه پیراهنی از کاغذ می
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ي نوشت. این سّنت عالوه بر بیان اغراق براي دادخواهی، ظاهراً کارکردهاي اولیهمی
که اگر دادخواه در مواجهه با هیبت پادشاه زبانش است. مثالً براي اینداشتهدیگري نیز 

 ي او را از روي پیراهن کاغذینش بخواند: بند آمد، پادشاه  بتواند خواسته
 م ماــق باشیـــاه حـــالزمِ درگ

 

 ذ همهــم از کاغـــپیرهن پوشی
 

 ام مــپاشیاک میـــم خـــدر تظلّ 
 شیخِ خود همهم آخر به ــدر رسی

 (  298: 1384نیشابوري، )عطار    

 

     

 نــــام کاغذیهــــي او ساختهــــجام
 

 چنیناس اینــــت لبـــان راســـدادزن 
 (327: 1384بافقی، )وحشی                  

 

 این نامه نیست، پیرهن کاغذین ماست
 

 بردپرخون ز دست هجر به جانان که می 
 (212: 1377کرمانی، )خواجوي          

 

 تا که دستِ قَدَر از دست تو بربود قلم
 

 پیرهن از دست قََدر باید بود کاغذین 
 (  587: 1374)خاقانی،                      

گاهی امکان دارد، متظلمان براي دادخواهی، از دو یا چند شیوه استفاده کرده باشند.      
که در بیت زیر از ایستادند. چنانپوشیده و در سر راه پادشاهان میي سیاه مثالً جامه

 است:جامه و َعلَم داد، مطرح شدهحافظ، بحث از پوشیدن کاغذین
 جامه به خوناب بشویم که فلککاغذین

 
 ايِ َعلَم داد نکردـــپم به ـرهنمونی 

 (162: 1380)حافظ،                    
 

مقصود حافظ این است که: کاغذین جامه را )که شکایات خودم را بر آن نوشته       
بودم( به جاي آب، با خونابه )اشک خونین( بشویم، زیرا فلک مرا به پاي عَلَم داد راهنمایی 

 نکرد و شکایتم به دست سلطان و دادگر نرسید.
 دست در دامن زدن    .5. 2. 2 

دادخواهی که متظلّمان به دالیل مختلف از جمله براي جلب توجه هاي یکی دیگر از شیوه
دستم به »ي اند، دست در دامن زدن است؛ که کنایهصاحبان قدرت به آن روي آورده

ي این آیین است. مرسوم است که در مقام جلب عطوفت یا شکایت و بازمانده« دامنت
شفقت و مهربانی او را زنند تا حسّ داددهی و دادخواهی، دست در دامن کسی می

در ضمن حکایت دو عاشق ماهرو  شب )الف لیله و لیله(در کتاب هزار و یکبرانگیزند. 
جا مردي گوژپشت بینی، داخل شو. در آنجا میبه نخستین باغی که در آن»آمده است: 
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است. تو حالت خویش بر وي شکایت کن و چنگ در دامن او زن؛ شاید مانند من نشسته
( این رسم در 2185: 1383)عبداللطیف تسوجی تبریزي، « ه تو رحمت آورد....که او ب

رزن را ، شکایت پیاالسرارمخزن است. نظامی درمتون منظوم به گستردگی انعکاس یافته
 ي سلطان با این بیت آغاز کرده است:از شحنه

 رفتــی در گــــی را ستمــپیرزن
 

 نِ سنجر گرفتـــت زد و دامـــدس 
 (  62: 1366)نظامی،                         

اند، به انتظار گذشتهگاهی دادخواهان بر سر راهی که پادشاهان و حاکمان می   
 اند: شدهاند و دست به دامن آنان مینشستهمی
 رم دامن تو ــکه گیوي آنـــب هـــب

 
 ر ره چون غبارمــــر ســـه بـــنشست 

 (  261: 1382عراقی، ین)فخرالد            
اند و ذکر آن را با واژگانی همچون محشر گاهی شاعران، این آیین را به قیامت گره زده   

اند. این موضوع حاکی از این است که در و روزِ بازخواست و فرداي قیامت همراه کرده
افتاد. این امر دهند و کار به قیامت خواهد این روزگار، حاکمان، دادِ مظلومان را نمی

تواند نوعی تحذیر و هشدار در پی داشته باشد و قدرت تأثیرگذاري کالم را در مخاطب می
افزایش دهد. نیز ممکن است صاحبان قدرت را در امر داددهی کوشاتر سازد؛ چراکه آنان 

 اند. در طول تاریخ، هرچند به ظاهر، به دنبال مشروعیت دینی خود بوده
 صف محشرتونازم درهاي انصافشوخیبه
 

 مشتی دادخواهان رادهد در دستمیکه دامن 
 (  144: 1369)الهیجی،                           

 روي امروزکشی و میدامن ز کفم می
 

 ان تو فرداي قیامتـــن و دامـــت مـــدس 
 (  83: 1370اصفهانی، )هاتف                    

 دم هموآنبجزدرخاکندارم دستت ازدامن 
 

 شد کتا کی آن نازک بدن را تنگ در بر می
   

 خاکم روان گردي بگیرد دامنت گردم که بر 
 (258: 1380)حافظ،                             

 ت ما و دامن پیراهنشــــر دســـروز محش
 (163 :1382الهند،غزالننقل ازبه)غنی کشمیري،

  خاک بر سر کردن .6. 2. 2
رسیده است. شخص ستماز دیگر ابداعات متظلّمان در دادخواهی، خاک بر سر کردن 

براي جلب توجه و شاید به منظور تسریع در امر داددهی و برانگیختن حس ترحم حاکم، 
دهد نیز، از شدت اي که عزیزي را از دست میزدهاست. مصیبتریختهخاک بر سر می
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یز براي جلب توجه حاکمان یا پادشاهان چنان ریزد. مظلومان نحزن خاک بر سر می
ز که گفتیم گاهی نیاند. به همین دلیل چناناند که گویی عزیزي از دست دادهوانمود کرده

 يبراي این که عمق ظلمی را که بر آنان رسیده به اطالع صاحبان قدرت برسانند، جامه
راي ب« خاک بر سر کردن»از  ، حکایت هنبوي با ضحاک،نامهمرزبانپوشیدند. در سیاه می

شنیدم که در عهد ضحاک، زنی بود »زاده گفت: است. ملکدادخواهی، سخن به میان آمده
ي قضاي بد بر پسر و شوهر و برادر او آمد. هر سه را بازداشتند هنبوي نام، روزي قرعه

نان، رکتظلّم بر س درگاه ضحاک رفت، خاکتا آن بیداد معهود بر ایشان برانند. زن به 
تظلّم خاک »( در شرح آن آمده است: 50: 1387)وراوینی، « ي دردآمیز درگرفته که...نوحه

جا( خاک بر سر کردن )همان« دادخواهی، غبار ره بر تارک افشاننده.بر سرکنان یعنی به 
 از رسوم دادخواهی، بارها در شاهنامه آمده است:     

 د مهتري باگهرــه بـــا کـــجر آنــــه
 

 ابــــم ز افراسیـــگشتی زارـــه بیـــک
 

 ر خاک سرـــد بـــش رفتنـــه پیــــهم 
 

 خواب هـــدار او را بــــم دیــــنخواهی
 (2977-2976ابیات،194، 3: ج1384)فردوسی، 

 

 

 ند: اکردهاند که از شدت ظلم و جور، خاک بر سر میابیات زیر نیز گویاي این واقعیت 
 خاک خواهم زدچشم،اهل غرض رابهبدین حیله   کنی جلوهکردن چونخاکزجورتسرخواهمبه

 (             370: 1380)جامی،                               
 ودــو و آزرده بــود از تـــی بـــمشتک

 
 ر سر کرده بودـــو بــت مِـــاک از ظلــخ 

 (  323: 1384)عطارنیشابوري،                      
  

 م ماـــق باشیــــاه حــــالزِم درگ
 

 ام مـــپاشیاک میــــم خــدر تظلّ 
 (  298)همان:                              

 

 اند: شاعران، این مفهوم را هم به دنیاي معشوقان نیز کشانیده 
 قِ اوــه عاشـــذرد کـــی نگـــساعت

 
 دــسر نکنه ــور او بــــاک از جــخ 

 (275: 1362غزنوي، )                
 

 سر برهنه کردن .7. 2. 2
هاي تعالوه بر دالل« سر برهنه کردن»گفت که توان با توجه به شواهد ادبی و تاریخی، می

ان از م بزرگي بزرگی بود گاهی به احتراکه کاله را که نشانهمعنایی دیگر،  )از جمله این
اي در گرفته و شیوه( گاهی به همراه جامه دریدن صورت میداشتند و...سر برمی

اند. در ناچاري ابداع کردهاست که آن را هم، متظلّمان از سر درماندگی و دادخواهی بوده
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ي جامه دریدن و سر برهنه کردن آمده است: سمرقندي، دربارهعروضینظامیي چهارمقاله
الدوله سلطان محمود، یک شب کفار بر لمغانیان مردمان بشکوه باشند و... در عهد یمین»

ي. خاک مراغه کردندایشان شبیخون کردند و انواع خرابی حاصل آمد. ایشان خود بی
چون این واقعه بیفتاد، تنی چند از معارف و مشاهیر برخاستند و به حضرت غزنین آمدند 

، عیارسمک( در 30: 1333عروضی، )نظامی« ها بدریدند و سرها برهنه کردند و....و جامه
ي خونیان راه افتاد. طرف درّه دخت رفته، پس از مشاوره با او بهقداره نزد تاج»است: آمده

جا دست او را گرفته، نزد ماهوس بردند. ه رسید، سرش را برهنه کرد. مردم آنبه درّ
م ادخت را کشتهاي؟ قداره پاسخ داد: روبال، شوهر تاجماهوس پرسید: چه کسی را کشته

)فرامرز « خواهم. ماهوس گفت: بنشین که کسی با تو کاري ندارد.و از شما امان می
 است: ها به این سنّت دادخواهی اشاره کرده( مولوي بار814: 1388خداداد، بن

 اکچه جامهـــر برهنـــس ،ر منجمه
 

 زا آوازشان ـاب عــــو اصحـــهمچ
 

 زا بوسیده خاکـو اصحاب عـــهمچ 
 

 ان و سازشانـه از فغــــد گرفتــــب
 (390: 1377)مولوي،                    

 

 ا زیر آمدندــــهان از بامــــملگج
 

 رون انداختندــــان بــــبچگ مادران
 

 ه جانب صحرا شدندـــر برهنـــس 
 

 ه و نفیر افراختندــه نالــــا همــــت
 (810)همان:                              

 ملَاي عَــد پک بُـــه عمادالملــــک
 

 الملک رادش عمادــــت او پیـــرف
 

 

 ...ر مظلوم و هر مقتول غمـــر هـــبه 
 

 ه کرد و بر خاک اوفتادـــبرهنر ـــس
 (1073)همان:                            

 

 شد کلک سر برهنه غریوان و ابروار
 

 

 دش ر خمیدهـــت منبــــوار قامحنّانه 
 (186: 1317الدین اسماعیل، )کمال  

 

توان هاي دیگري براي دادخواهی وجود داشته است که میعالوه بر این موارد، سنت    
دست در »و « بر خاک غلطیدن»، «موي کندن»، «پیراهن دریدن»، «دست بر سر زدن»به 

اشاره کرد. موارد و مسائلی دیگر نیز وجود دارد که از ملزومات یا نتایج « عنان دادگر زدن
هاي ادبی مورد توجه ، به عنوان سنتآیین دادخواهی هستند و در متون ادبی راه یافته

ي بحث، فقط به برخی از آنها اند. براي پرهیز از اطالهقرار گرفتهشاعران و نویسندگان 
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شود: انگشتري زنهار، تیرِ امان، عصا در دست داشتن هنگام قضاوت و تیغ و اشاره می
  ي این مواردند.ها، از جملهکفن برداشتن در برخی از دادخواهی

 
 گيری. نتيجه3

اند و در این زمینه هر ت و دادگري بودهپادشاهان حتی شاهان ظالم، همواره مدعی عدال
-هاي دادخواهی در فرهنگ ایرانی نشاناند. وجود شیوهچند در ظاهر، کارهایی انجام داده

است. هر چند ممکن ي اهتمام حاکمان این سرزمین به اعطاي حق مظلومان بودهدهنده
ه دادگري سر دادي فریبی، داعیهاست این موضوع محقق نشده باشد یا فقط براي عوام

هاي آن در ها و شیوهباشند. اما آنچه که حائز اهمیت است، تکرار و بازتاب این دادگري
ین است. بازتاب این مضامهائی ادبی نمود پیدا کردهمتون ادبی است که به صورت سنت

اي هدر ادبیات، عالوه بر رسالت تاریخی، آگاه کردن مردم براي دادخواهی در برابر دستگاه
هاي عام و برخی، رفتارها و قدرت و هشدار به حاکمان است. برخی پادشاهان، شیوه

 هاي مختلفها در دورهاند که این شیوهقوانین خاصی را براي دادرسی و داددهی برگزیده
است. یکی از عوامل ایجاد این آیین و رسوم، نگرانی پادشاهان و حاکمان وقت، تغییرکرده

براي دادخواهی رعایا و زیردستان و نیز محدودکردن قدرت حاجبان از مانع شدن حاجبان 
 ي سرخهایی از قبیل عَلَم داد، زنجیرعدالت، جامهاست. گاهی پادشاهان عادل، شیوهبوده

هایی اند و گاهی هم متظلّمان از سر ناچاري و اضطرار به ابداع شیوهو... را ایجاد کرده
اند. برهنه کردن و... روي آوردهن زدن، سر بر سر کردن، دست در دامهمچون خاک 

است که دادخواهان صاحبان قدرت دریافته بودند که بهترین شکل دادخواهی این 
مظلومان  ساختند تاها برسانند؛ بنابراین تمهیداتی فراهم میي خود را به آنواسطه قصهبی

 و سیاسی به متون هاي اجتماعیبدون واسطه دادخواهی کنند. این آیین، بنا بر ضرورت
است و یا شاعران عالوه بر اشاره به ادبی فارسی راه یافته و یقیناً دچار تحوالتی شده

اند. مثل تشویق پادشاهان به دادگري، نقد حقیقت این آیین، مقاصدي دیگر را دنبال کرده
پادشاهان و حاکمان زمان، نقد حاکمان و پادشاهان گذشته و خط و نشان کشیدن براي 

ش برخی ي پیدایتوان به دلیل و فلسفهادشاهان آینده. گاهی در متون نثر ادب فارسی، میپ
ست. اها اشاره شدهتر به بازتاب این سنتها پی برد. اما در متون نظم، بیشاز این سنت

 هاي مختلف شعري یکسان نبودهها در دورهطبیعی است که برخورد شاعران با این سنت
 هاي مختلف شعري پیگیريها را در سبکتوان سیر تحول این سنتاست. به راحتی می
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ت تلمیح تر به صورها بیشکرد. در سبک خراسانی با توجه به اوضاع سیاسی، از این سنت
است. در سبک عراقی و در متون و براي پند و اندرز شاهان و ترغیب رعیت استفاده شده

ها به عنوان ي ممدح را گرفته و دادخواهیغنائی و عرفانی این دوره، معشوق و معبود جا
ر، تاست. در سبک هندي نیز بیشمواد خام به ساحت واالي معشوق و معبود عرضه شده

 است. هاي شاعرانه واقع شدهآفرینیي مضمونمایهدست
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