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 .1مقدمه
 .1 .1بيان مسأله
وجود شیوههاي مختلف دادخواهی در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران پس از اسالم تا
حدودي نشاندهندهي میزان آستانهي تحمّل حاکمان و احترام آنها به اعتراض مردمان
آن روزگار است .این دادخواهیها حتی قبل از اسالم در ایران ،مسبوق به سابقه بودهاست
که خود بحثی مفصل و درازدامن دارد و در این مقاله فقط به یک نمونه (زنجیر عدل
انوشیروان) اشاره شدهاست .خاک برسرکردن ،جامهي سرخ پوشیدن ،کاغذین جامه
پوشیدن ،پاي عَلَم داد ایستادن ،بر سر راه پادشاه ایستادن و دست در دامن زدن،
کوششهایی براي احقاق حقوق ستمدیدگان بودهاست .انواع دادخواهیها ممکن است
سالها پس از عملی شدن ،به متون ادبی راه یافته باشند؛ اما به یقین میتوان گفت تا
قرن ها بعد در ادبیات به صورت تلمیح ،کنایه و ...به حیات خود ادامه دادهاند .در این
مقاله شیوه هاي دادخواهی ایرانیان قبل و بعد از اسالم که در ادبیات منعکس شدهاند،
استخراج و احیاناً به علل وضع آنها اشاره شده و نوع نگاه و شیوههاي مختلف بهرهگیري
شاعران و نویسندگان از این آیین بررسی و تحلیل شدهاست.
 .2 .1اهميت و اهداف تحقيق
پراکندگی آیین و آداب دادخواهی در آثار شاعران و نویسندگان ،بیانگر دغدغهي مشترک
سخنوران پیشین و تالشی فرهنگی براي غفلتزدایی اربابان قدرت و بیدارسازي آنان
بودهاست .با بررسی و مقایسه ي این آیین و رسوم ،معیارهاي عدالت و دادخواهی و میزان
پایبندي اقوام به عدالت و نیز شیوه ي برخورد حاکمان هر فرهنگ با ظلم و بیداد مشخص
میشود و همچنین اینگونه مقایسه و بررسیها مطالعات بین فرهنگی را تقویت میکند.
بررسی این موضوع از نظر ادبی نیز داراي اهمیت است .ادبیات هر ملتی ،منعکس کنندهي
آداب و رسوم آن ملت است و این بررسی ادبی میتواند تحوالت سیاسی و اجتماعی این
آیین را در زمانهاي مختلف و نیز نوع نگاه مردم و صاحبمنصبان هر دورهاي را به مسألهي
دادخواهی تا حدي معلوم دارد .از این مهمتر شاعران که اغلب زبان گویاي جامعه هستند،
با اشاره به این رسوم توانسته اند به مخاطبان خود القا کنند که به هر طریق باید پادشاه را
مؤاخذه کرد .هدف ما در این مقاله استخراج ،طبقهبندي و تحلیل انواع شیوههاي دادخواهی
منعکس شده در متون ادبی فارسی است .عالوه بر اینکه به علل پیدایش برخــی از ایــن
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رسوم اشاره خواهد شد ،نگاه هنري و ادبی شاعران به این شیوهها نیز بررسی میشود.
 .3 .1پيشينهی تحقيق
درباره ي آیین دادخواهی و تجلی آن در ادبیات ،مقاالتی نوشته شدهاست که عموماً یا به
بررسی برخی از این شیوهها در متونی خاص روي آوردهاند ،یا با رویکردي ویژه به این
موضوع پرداختهاند .مقالهي نجف جوکار ،تحت عنوان «دادخواهی در بیابان یا تحلیل
قصههاي شکار» از این جمله است .نگارنده با محور قراردادن متونی همچون بوستان و
گلستان و سیرالعباد به بررسی و تحلیل و علل شکلگیري قصههاي کوتاهی پرداخته که
در مورد دادخواهی است( .جوکار )73-53 :1390 ،همچنین میتوان به مقالهي آقاي
دبیران با عنوان «رسوم دادخواهی در نثر و شعر فارسی» اشاره کرد که با ذکر گلچینی از
شعر و نثر فارسی ،از شیوههاي مختلف شکایت و دادخواهی که در متون ادب فارسی به
کار رفته ،سخن گفتهاست( .دبیران )92-80 :1346 ،سخنرانی محمود عابدي با عنوان
«کاغذین جامه یا جامهي کاغذین از آیین تا کلمه» که در خبرنامهي فرهنگستان زبان و
ادب فارسی چاپ شده است .در این سخنرانی با استناد به اشعار شاعران ،به رسم جامهي
کاغذین پوشیدن و نیز پیشینهي آن پرداخته شدهاست( .عابدي )8-1 :1388 ،داریوش
زرگري مرندي در مقالهاي با عنوان «نگرش جامعه به شیوههاي تظلّم و دادخواهی در
ایران» (دادخواهی به شیوهي کاغذین جامه) با استناد به شواهدي که درآثار شاعران و
نویسندگان موجود است؛ تنها به بررسی یکی از روشهاي معمول و متداول دادخواهی
در گذشته ،یعنی کاغذینجامه پرداختهاست( .زرگريمرندي)56-45 :1386 ،
در پژوهشهاي ارزشمند ذکر شده ،جاي چند موضوع خالی است :از جمله اینکه در
این تحقیقات به بررسی آیین و رسوم دادخواهی به ویژه با تقسیمبندي خاصی نپرداختهاند؛
همچنین جز در مواردي اندک از ریشهیابی تاریخی این آیین سخنی نرفته است .عالوه بر
این ،برخورد شاعران با این آیین و رسوم چندان مورد ارزیابی قرار نگرفتهاست.
 .4 .1روش تحقيق
در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی ،به تحلیل و طبقهبندي تجلّی شیوههاي دادخواهی
در ادبیات فارسی پرداخته شدهاست.
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 .2بحث و بررسی
ت
دادخواهی در پیشگاه صاحبان قدرت ،سابقهاي دیرینه دارد .برخی حاکمان عادل یا دس ِ
کم مشتاق به عدالتنمایی ،در زمانهاي مختلف براي سهولت در امر دادرسی و داددهی
تدابیر مختلفی اندیشیدهاند و یا بنا به درخواست مردم به شیوههایی از دادخواهی تن
دادهاند .انواع دادخواهیهایی را که در متون ادب فارسی بازتاب یافتهاند ،میتوان به
شیوههاي مختلف تقسیمبندي کرد؛ اما در این مقاله بیشتر به ذکر شیوههایی پرداختهایم
که در ادبیات فارسی به صورت متناوب تکرارشده و به جهت مضمونسازيهاي مختلف
از قدرت ماندگاري بیشتري برخوردار شدهاند .براي سهولت در مطالعه و رسیدن به
نتیجه ،این آیین را به دو شیوه تقسیمبندي کردهایم :شیوههاي مبتنی بر خواست و ارادهي
پادشاهان و شیوههاي مبتنی بر درخواست متظلّمان.
 .1 .2شيوههای مبتنی بر خواست و ارادهی پادشاهان
در بررسیِ تجلی شیوههاي دادخواهی ،درخواهیم یافت که حاکمان و پادشاهان ایرانی،
در بسیاري از موارد تأکید خاصی داشتهاند که رسیدگی به شکایات مردم را خودشان به
عهده بگیرند .از این رو به خلق شیوههایی روي آوردند تا دادخواهان را در موقعیتی قرار
دهند که نیازي به واسطههایی چون حاجب و دربان نداشته باشند و این خود نشاندهندهي
فساد درباریان است .در ادامه به برخی از مهمترینِ این شیوهها اشاره میشود.
 .1 .1 .2زنجيرعدالت
اگرچه هدف ما از مقاله ،بازتاب آیین دادخواهی در ادب فارسی دري است و قاعدتاً باید
بیشتر به مواردي پرداخته شود که در دوران اسالمی وضع شده و در ادبیات این دوره
تجلی یافتهاند؛ اما امکان دارد برخی از این آیینها ،در ایران قبل از اسالم وضع شده و تا
قرنها بعد از اسالم نیز ادامه یافتهباشند .یا دستکم بنا به دالیل مختلف ،به صورت
گسترده در متون ادبی ایران پس از اسالم ،متجلّی شدهباشند .یکی از مواردي که در مقطعی
در ایران قبل از اسالم وضع شده ،اما بارها در سبکهاي مختلف ادبیات فارسی بازتاب
و جایگاهی ویژه یافته« ،زنجیرعدالت» انوشیروان است .به همین دلیل در این مقاله به
بررسی بازتاب این آیین در ادب فارسی پرداختهشدهاست .زنجیرعدالت ،از نمونههاي
آغازین آیین دادخواهی است که در ادبیات فارسی منعکس شدهاست و وضع آن به دوران
ساسانیان برمیگردد .با توجه به اهمیت داددهی و عدالتورزي در میان پادشاهان،
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انوشیروان ـ پادشاه ساسانی ـ روش خاصی را برگزیده بود .او براي اینکه دادخواهی و
رسیدگی به شکایات مردم راحتتر صورت گیرد ،دستور داد تا زنجیري را نصب کنند و
بر روي زنجیر جرس هایی قرار دهند تا هر کسی شکایتی دارد با تکان دادن آن زنجیر،
دادخواهی کند .در کتب دورهي اسالمی بارها از زنجیر عدالت انوشیروان به دلیل اهمیت
و شهرت آن ،یاد شدهاست( .رک .نظامالملک 69 :1373 ،و وراوینی)437-435 :1387 ،
سعدي هم در نصیحهالملوک مینویسد« :آوردهاند که انوشیروان عادل ،زنجیري ،جرسها
بر آن بسته داشت تا اگر کسی مهمی داشتی سلسله را بجنبانیدي و آن سلسله را طرفی
زیر بالین و طرفی در میدان بر درختی بسته داشت( ».سعدي )1073 :1369 ،وجود حدیث
منسوب به پیامبر(ص) در مورد عدل انوشیروان (ولدت فی زمنٍ ملک العادل) ،موجب
شدهاست تا شاعران به این موضوع اشارهي بیشتري بکنند .طرح عدالت و دادگري
انوشیروان ،با رویکردي تقریباً یکسان از سوي شاعران ،نشانگر توجه ویژهي آنها به
مسألهي داددهی حاکمان میباشد و به نحو مؤثري آنان را با تعریض و کنایه به
عدالتگستري دعوت کردهاند .شایان ذکر است که شاعران سبک خراسانی و عراقی،
بیشتر به صورت تلمیح و اثبات اصل موضوع همت گماردهاند و در سبک هندي
دستمایهي مضمونسازيهاي شاعرانه شدهاست:
پیمبـــر چنیـــن داد مـــا را نشانی
ایا پادشـــاه جهانبخـــش عـــادل
کـــه از امتــم پادشـــاهی بیایـــد

پدیــــد آورد عــــدل نوشیــروانی
(امیرمعزي نیشابوري)635 :1362 ،

تا سلســلهي ایوان بگسست مداین را

در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان

من چو مظلومان از سلسلهي نوشروان

(خاقانی)452 :1374 ،
انـــدر آویختــه زان سلسلهي زلف دراز
(فرخیسیستانی ،همان)199 :

زنجیر عدالتت به عالم رقمی است

فرمان به در کردن هر جا ستمی است

آرایـــش روزگـــار امـروز از اوست

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

بنازم به زنجیر ،کــز عـــدل شـــاه

همــــه چشـــم شـــد در ره دادخواه
(همان)141 :
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بانگ زنجیر عدالت در جهان پیچیده است

گرچه عمري شدکه کسري طیِّ این منشور کرد

(صائبتبریزي)1163 :1371 ،
 .2 .1 .2بارِ عام پادشاهان
یکی از قدیمیترین فرصتهایی که حاکمان در اختیار مردم قرار دادهاند؛ با ِر عام است که
تا امروزه نیز ادامه دارد .مراسم و آیین با ِر عام ،دالیل مختلفی داشته و در این مراسم مسائل
مختلفی مطرح می شده است ،اما گاهی برخی از متظلّمان فرصت مییافتند تا دادخواهی
کنند .چنانکه در ادامه خواهیم گفت ،در برخی از دورهها ،جنبههاي دادخواهی در بارِ عام،
غلبه کرده و سایر موارد ،مانند دیدار با حاکم و شنیدن سخنان حاکم و ...به حاشیه رفتهاست.
اگر چه نمیتوان با ِر عام را شیوه اي مستقل در دادخواهی دانست؛ اما چون در این مالقات
عمومی ،فرصتی در اختیار عوام قرار میگرفت ،برخی از این فرصت استفاده کرده و
دادخواهی می کردند .به مرور زمان با ِر عام در دربار برخی از شاهان ،به بستري براي
دادخواهی تبدیل شد .این موضوع نیز نشاندهنده ي ضعف عدالت در برخورد با افراد
ذي نفوذ است .چرا که عموم ًا اگر کسی از دادخواهی در محاکم ناامید میشد ،به طرح
موضوع در محضر پادشاه پناه میبرد .شاید بتوان گفت ،امتیاز ویژهي شاهان ایرانی در امر
دادرسی ،رسم بارعام در اوقات معین است؛ تا اگر مردم در مراجع قضایی به حق خود
نرسیدند یا در حق آنان ظلمی صورت گرفت ،به شخص شاه مراجعه کنند .در سیاستنامه
آمده است« :چنین گویند که رسم ملوک عجم چنین بودهاست که روز مهرجان و روز
نوروز ،پادشاه ،مر عامه را بار دادي و کسی را بازداشت نبودي و چند روز پیش ،منادي
فرمودي بسازید مر فالن روز را تا هر کسی شغل خویش بساختی( ».نظامالملک:1373 ،
 )76نکتهي جالب توجه ،انتخاب دو روز در سال (مهرگان و نوروز) براي دادخواهی است.
گوئی وجود دو روز در مدت زمان معین براي دادخواهی ،در دورههاي بعد سنتی شدهاست؛
با این اختالف که این مدت از یک سال به یک هفته تقلیل یافتهاست .خواجه نظامالملک،
رعایت این دو روز را در هفته ،واجب میداند« :چاره نیست پادشاه را از آنکه در هفته دو
روز به مظالم نشیند و( »...همان ) 50 :رعایت این دو روز دادخواهی در هفته ،در حکومت
مسعود عزنوي به عنوان سنتی حسنه ،جامهي عمل پوشیده است« :و اکنون میفرماییم به
عاجلالحال تا رسمهاي حسنکی نو را باطل کنند و قاعده ي کارها به نشابور در مرافعات و
جز آن همه به رسم قدیم بازبرند و در هفته دو بار مظالم خواهد بود و د ِر سراي گشادهاست.
هر کسی را که مظلمتی است بباید آمد و بی حشمت ،سخن خویش بباید گفت تا انصاف
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تمام داده آید و بیرون مظالم آن که حاجب غازي سپاه ساالر بر درگاه است و دیگر معتمدان
نیز هستند ،نزدیک ایشان می باید آمد به درگاه و دیوان و سخن خویش میباید گفت».
(بیهقی ) 43-42 :1389 ،بنابراین با ِر عام در میان پادشاهان ایران ،با اندک تغییرات تدریجی،
متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی و ،...مرسوم بودهاست .بهطوريکه در این دو روز که
پادشاه بارِ عام میداده است ،همگان میتوانستهاند بدون هیچ مانعی نه فقط به معتمدان،
بلکه به خود پادشاه هم رجوع کنند .در هفتپیکر نظامی و حکایت «وزیر ظالم» به هنگام
بازخواست نمودن بهرام ،وزیر را؛ آمده است:
شه منادي روانـــه کــرد به شهر
چـــون بـــدان قهرمان درآمد قهر
تــا ستمدیدگــان در آن فریــــاد

داد خواهنــد و شه دهدشان داد

ســر نهادنـــد سوي حضرت شاه
چـــون شنیدند جملـه خیل و سپاه
(نظامی)329-328 :1377 ،
هنگام بارِ عام پادشاه ،که معموالً در زمان و مکانی مشخص صورت میگرفتهاست،
منادیانی به گرد شهر روانه میشدند تا از این بارِ عام خبر دهند؛ و ستمدیدگان پس از
مطلع شدن ،در مکان معلوم که گاهی بارگاه پادشاهان بوده است؛ حاضر میشده و
دادخواهی خود را به گوش پادشاه میرساندند.
 .3 .1 .2جامهی سرخ پوشيدن
یکی از شیوههاي دادخواهی ،پوشیدن جامهي سرخ بودهاست .خواجه نظامالملک ،در باب
پیشینهي جامهي سرخ به نشانهي تظلّم و دادخواهی مینویسد« :شنیدم که یکی از ملوک به
گوش ،گران بودهاست .چنان اندیشید که کسانی که ترجمانی میکنند ،سخن متظلّمان با او
راست نگویند .فرمود که متظلّمان باید جامهي سرخ پوشند و هیچکس دیگر نپوشد ،تا من
ایشان را شناسم( ».نظامالملک )50 :1373 ،غزالی در نصیحهالملوک معتقد است که این
پادشاه که رسم جامهي سرخ پوشیدن را معمول کرد ،از سرزمین چین بودهاست( .غزالی،
 )32 :1351در متون ادبی ،از سرخ پوشی به هنگام تظلّم ،بارها سخن گفته شدهاست:
ویـن تظلّـــم ز جــور گــردون است
جامهاي ســـرخ کرد کان خوناست
(نظامی)241-240 :1366 ،
گــل پیرهـــن دریــــدهي خونآلود

از دســـت رخ تـــو بـــر سر چوب کند
(الادري ،به نقل از دهخدا :1363 ،ذیل واژه)
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زان تاختنش یوسف دل ،گر نشد افگار
چونبگذرد«نظیري»خونینکفن به حشر

پس از چه ســبب غرقه به خون پیرهن آورد
(عطارنیشابوري)165 :1366 ،
خلقی فغان کنند که این دادخواه کیست
(نظیرينیشابوري)75 :1379 ،

 .4 .1 .2عَلَم داد
یکی دیگر از ابداعات پادشاهان عادلَ « ،علَم داد» بودهاست .با توجه به پیشینهي ایرانیان
در باب مسائل داددهی و دادورزي ،گویا پادشاهان ایرانی ،عَلَمی در میدان شهر برپا
میکردهاند و دادخواهان پاي آن عَلَم مینشستهاند و پادشاه یا حاکم چون از آن راه
میگذشته و آنها را میدیده به دادگري میپرداختهاست .گاهی دادخواهان در پاي «عَلَم
داد» براي احقاق حق خود ،فریاد و فغان نیز به راه میانداختهاند .در شعر شاعران به این
شیوهي دادخواهی اشاره شدهاست:
که چه فر یاد به پاي عَلَم او کردیم
یارب آن خسرو خوبان جهان آگه بود
(خواجويکرمانی)722 :1369 ،
دادخواهان گاهی خاک بر سر میکردهاند و در پاي « َعلَم داد» حاضر میشدهاند که ممکن
است این عمل بیشتر از جهت برانگیختن رقّت و عطوفت اربابان قدرت بوده باشد:
خاک بر سر کن و پاي عَلَم از دست مده
گرچه آن خسـرو خوبان ندهد داد کسـی
(همان)755 :
منـــم کنـــون و س ِر خاکسار و پايِ عَلَم
گَرَم عنایــت شـــه دستــگیر خواهد بود
(همان)725 :
دادخواهان به پاي َعلَم داد میرفتند و در آنجا به صورتهایی مختلف (چنانکه
خواهیم گفت گاهی جامهي کاغذین میپوشیدند و در زیر عَلَم داد میایستادند) احقاق
حق میکردند؛ بنابراین وجود عَلَم داد در پایتخت کشور ،نشانهي عدالت پادشاه بوده
است .از این رو شاعران ،برخی شاهان را به داشتن َعلَم داد ،ستودهاند .نظامیگنجهاي در
ابیات زیر ،برپا داشتن عَلَم را نشانهاي از عدل و داد دانسته است:
بــــدو تاج و تخت پدر تازه گشت
والیــت ز عدلـــش پرآوازه گشت
همان عدل دیرینــه بر جـاي داشت

عَلَمهـــاي پیشینـــه بر پاي داشت
(نظامی)855 :1366 ،
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وحشی بافقی نیز میگوید:
خوشکشوري که او عَلَمداد میزند

اي من گداي کشور او پادشاه کیست
(وحشیبافقی)31 :1384 ،

 .5 .1 .2قصه برداشتن
«قصه برداشتن» یا رفع قصه ،به معناي دادخواهی و مرافعه نزد سلطان بردن است .از آنجا
که به هنگام بارِعام ،همهي مردم قدرت و جرأت بیان شکوائیه را نداشتند و از طرفی
شاید زمان هم براي طرح همهي دعاوي کافی نبود؛ تعدادي از مردم ،شکایت خود را
نوشته و بر سر دست یا چوب بلند کرده ،به شاه یا نواب او میرساندند و منتظر پاسخ
مینشستند و حاکمان نیز جواب دادخواهان را مینوشتند .مؤلف تاریخ سیستان ،در سیرت
یعقوب لیث مینویسد « :اما اندر عدل چنان بود که بر خضراء کوشک ،یعقوب نشستی
تنها ،تا هر که را شغلی بودي به پاي خضراء رفتی( ».تاریخ سیستان« )265 :1314 ،خضراء
مثل سبز میدان جایی بوده و شاه ،آنجا بر بلندي یا غرفهاي مشرف بر آن میدان ،نشستی
و عامه ،قصه بدو برداشتندي و عرض حال تقدیم کردندي( ».همانجا)
به تیزي بـــا سپــــه میرانــــد تازي
مگـــر سلطــــان دیـــن محمود غازي
بـــه ره در بیــوهاي را دیــــد جایی

ببستــــه رقعــــهاي را بــــر عصایی

ز دســـت ظالمـــان او داد میخواست

و زان فریادرس فریاد میخواست
(عطارنیشابوري)140 :1359 ،

ستادهایم بر این در نظر به رحمت تو

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

کنـــم یکبــــار هــــم بختآزمایی
دهم قصـــه بـــه دستت روز محشــر
(همان)412 :
گاهی پادشاهان و حاکمان ،پاسخگویی به شکایت را به نزدیکان خود مح ّول
میکردهاند .در سیاستنامه آمده است« :مأمون روزي به داوري نشسته بود ،قصهاي بدو
برداشتند .آن قصه به فضلبنسهل داد که وزیرش بود؛ گفت :هم اکنون حاجت این مرد
را روا کن( ».غزالی )162 :1351 ،شاعران آگاهانه ،زمینهي «قصه برداشتن» را از پادشاه به
معشوق نیز کشانده و براي مضمون آفرینی از آن استفاده کردهاند:
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نگـــارا قصــــهي خـــود را به خدمت

نمیدانــــم کــــه تـــا چون مینویسم
(سعدي)830 :1369 ،

 .2 .2شيوههای مبتنی بر وضع و حال و خواست متظلّمان
در مقابل آیینهاي پادشاهان براي داددهی ،شیوههاي دیگري هم در دادخواهی وجود
داشته که متظلّمان از سر ناچاري ،براي جلب توجه و ترحم حاکمان و تسریع در امر
داددهی و یا به عللی دیگر ،به آنها روي آوردهاند .در اینجا به برخی از این موارد که
در متون ادب فارسی به گستردگی تجلی یافته ،اشاره میشود.
 .1 .2 .2دادخواهی به شيوهی فریاد و فغان
دادخواهی به شیوهي فغان و فریاد ،از قدیمیترین روزگاران مرسوم و از ابتداییترین
شیوههاي دادخواهی بودهاست .در تاریخ بیهقی آمدهاست که« :متظلّمی به در سرايپرده
آمد و بخروشید .امیر آواز داد ،پیش رفتم .گفت :آن متظلّم که خروش میکند بیار(».بیهقی،
 582 :1389ـ)583
در نوروزنامهي منسوب به خیام آمدهاست« :و آوردهاند که به دور کیقباذ جشنی
عظیم بوذ .لکلکی بیامذ ماري در گردن آویخته و محکم شذه و بر شکل دادخواهان و
فریادخوانان در مقابل تخت ملک بر زمین نشست و به زبان مرغان از دست مار فغان
درگرفت( »...خیام )107 :1312 ،از این عبارات برمیآید که دادخواهان در مقابل تخت
پادشاهان میایستاده و فریاد و فغان به راه میانداختهاند .در تاریخ جهانگشاي جوینی هم
آمده است« :قاآن بر سبیل نظاره و تفرج بر باالي پشتهاي نشسته بود .حیوانات از هر
صنفی روي به تختگاه او نهادند و در زیر پشته بانگ و فریاد بر مثال دادخواهان برآوردند».
(عطاملک جوینی )130 :1386 ،این موضوع در شعر شاعران هم منعکس شده است:
پیش تخت خسروعادل کنم فریاد از او
هر زمان چون چنگ او در چنگ او مظلوموار
(عبدالواسعجبلی)574 :1361 ،
پیداســـت نگــارا که بلنداست جنابت
هر نالــه و فریـــاد کـــه کـــردم نشنیدي
(حافظ)98 :1380 ،
گاهی در کالم شاعران( ،بهویژه شاعران سبک عراقی و هندي) سخن از آیین و رسوم
دادخواهی ،دو پهلوست و سیر چرخشی کالم از ممدوح به معشوق ،به زیبایی خاصی
صورت گرفته است:
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خون خور و خامشنشین که آن دلنازک

طاقــــت فریــــاد دادخــواه ندارد
(همان)157 :
گرفـــت از راه یوســــف تنگنایی

بهرســـم دادخواهــــان داد برداشت

ز دل نالــــه ،ز جان فریاد برداشت
(جامی)721 :1386 ،

بـــرون آمــــد زلیخـــا چون گدایی

هرطرف کان شوخ راند،جامی بیصبرو دل
محتشم ،مشکــل کــه آن مه از تکبر بشنود

از عقب افغانکنان چون دادخواهی بگذرد
(همان)765 :
گـــر بــه اوج مه رسد بانگ نفیر دادخواه
(محتشمکاشانی)701 :1389 ،

 .2 .2 .2بر سر راه پادشاهان ایستادن
بر سر راه پادشاه ایستادن ،شکلی دیگر از دادخواهی بودهاست .در قابوسنامه در این باره
چنین آمده است« :شنیدم اي پسر که به روزگار جدّ تو ـ سلطان محمودـ عاملی بود ،وي
را ابوالفرج بستی گفتندي .عامل نسا و باورد بود .مردي را بگرفت در نسا و نعمتی از او
بستد و ...چون روز مظالم بود ،این مرد از این عامل گله کرد .سلطان ،وي را نامهي دیوانی
فرمود .عامل تغافل کرد و بر آن نامه کار نکرد .مرد مظلوم دیگر باره به غزنین رفت .اندر
راهی بایستاد که سلطان به خلوت از باغ بیرون همی آمد .مرد ،باز نفیر کرد و داد خواست
و از عامل نسا بنالید( »....عنصرالمعالی )231 :1352 ،ابیات زیر ،گویاي این واقعیت است:
که چندانی نگه داري که من بر یک کنار افتم
تظلّم آن قــدر دارم میــان راهت افتاده
(وحشیبافقی)101 :1384 ،
عنان کشیــده رو اي پادشاه کشور حسن

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

در ابیات زیر ،دادخواهانی که در مسیر شاهان قرار میگرفتهاند و گاهی عنانگیر مرکب
شاهان میشدهاند ،به تصویر کشده شده است:
بردم بــه ســـر راه ولی شــــاه نیــامــد
صــد قصــهي پر غصــه منِ ظلم رســیده
( جامی)295 :1380 ،
رسید هودج معشوق و هوش رفت ز عقلم

گذشت کوکبهي شاه و قصه ماند به دستم
(حسندهلوي)239 :1383 ،
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در ابیات زیر هر چند بیعنایتی معشوق ،مضمون اصلی است ،اما اشاره به رسم بر
سر راه نشستن مظلومان دارد:
خنـــده بـــر دادخواه کـــرد و گذشت
خواستــــم داد خویــــش ازو گریـــان
(جامی)228 :1380 ،
بر سر صد راه ،داد ما به گوش او رسید

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

 .3 .2 .2جامهی سياه پوشيدن
گاهی پادشاهان ،براي داددهی توصیه به پوشیدن جامهاي خاص میکردند؛ مانند آنچه
که در باب جامه ي سرخ بیان شد .اما اگر پادشاهان هم مقدمات این نوع دادخواهی را
مهیا نمیکردند ،مردم با پوشیدن جامهاي به رنگی خاص ،مظلومیت خود را اظهار
میکردهاند .بنابراین میتوان گفت که جامهي سیاه پوشیدن ،از دیگر رسوم دادخواهی و
تظلّم است .در منظومهي هفت پیکر(هفتگنبد) نظامی ،در داستان بانوي شهر مدهوشان
و شاه سیاهپوش ،از این شیوهي دادخواهی یاد شده است:
کــــز تظلّـــم سیــــاه پوشیدم
ش گرم جوشیدم
مـن دریـــن جو ِ
(نظامی)201 :1366 ،
سیاه پوشیدن به نشانهي دادخواهی و تحمّل ظلم ،در اشعار شاعران بازتاب گستردهاي
داشتهاست .وحشی بافقی میگوید:
گشتــــه مجــسّم صفــت حال من
بهـــرِ بیــــان کــــردنِ احوالِ من
جامــــهي او ساختـــهام کاغذین

دادزنان راســـت لبــــاس اینچنین

کــــرد و از آن روش ســـراپا سیاه

تــــا طلبـــد دادِ مــن از پادشاه
(وحشی بافقی)327 :1384 ،

مردم چشمــم سیهجامـــه چراست

گــــر نـــه از جورش تظلّم میکند
(جمالالدیناصفهانی)492 :1379 ،

این سنت به احتمال زیاد ،متأثر از «جامهي سیاه پوشیدن» در عزاداريها و ...بودهاست.
 .4 .2 .2کاغذینجامه پوشيدن
از دیگر روشهاي دادخواهی در گذشته ،پوشیدن «کاغذینجامه» بودهاست .مرسوم بوده
است که دادخواه پیراهنی از کاغذ میپوشید و شکوائیه و درخواستهاي خود را بر آن
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می نوشت .این سنّت عالوه بر بیان اغراق براي دادخواهی ،ظاهراً کارکردهاي اولیهي
دیگري نیز داشتهاست .مثالً براي اینکه اگر دادخواه در مواجهه با هیبت پادشاه زبانش
بند آمد ،پادشاه بتواند خواستهي او را از روي پیراهن کاغذینش بخواند:
در تظلّـــم خـــاک میپاشیــم ما
الزمِ درگـــاه حـــق باشیــم ما
در رسیــم آخر به شیخِ خود همه
پیرهن پوشیـــم از کاغــذ همه
(عطارنیشابوري)298 :1384 ،
جامــــهي او ساختــــهام کاغذیــــن

دادزنـــان راســـت لبــــاس اینچنین
(وحشیبافقی)327 :1384 ،

این نامه نیست ،پیرهن کاغذین ماست

پرخون ز دست هجر به جانان که میبرد
(خواجويکرمانی)212 :1377 ،

تا که دستِ قَدَر از دست تو بربود قلم

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

گاهی امکان دارد ،متظلمان براي دادخواهی ،از دو یا چند شیوه استفاده کرده باشند.
مثالً جامهي سیاه پوشیده و در سر راه پادشاهان میایستادند .چنانکه در بیت زیر از
حافظ ،بحث از پوشیدن کاغذینجامه و َعلَم داد ،مطرح شدهاست:
رهنمونیـم به پـــايِ َعلَم داد نکرد
کاغذینجامه به خوناب بشویم که فلک
(حافظ)162 :1380 ،
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.
 .5 .2 .2دست در دامن زدن
یکی دیگر از شیوههاي دادخواهی که متظلّمان به دالیل مختلف از جمله براي جلب توجه
صاحبان قدرت به آن روي آوردهاند ،دست در دامن زدن است؛ که کنایهي «دستم به
دامنت» بازمانده ي این آیین است .مرسوم است که در مقام جلب عطوفت یا شکایت و
دادخواهی ،دست در دامن کسی میزنند تا حسّ داددهی و شفقت و مهربانی او را
برانگیزند .در کتاب هزار و یکشب (الف لیله و لیله) در ضمن حکایت دو عاشق ماهرو
آمده است« :به نخستین باغی که در آنجا میبینی ،داخل شو .در آنجا مردي گوژپشت
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مانند من نشستهاست .تو حالت خویش بر وي شکایت کن و چنگ در دامن او زن؛ شاید
که او به تو رحمت آورد( »....عبداللطیف تسوجی تبریزي )2185 :1383 ،این رسم در
متون منظوم به گستردگی انعکاس یافتهاست .نظامی در مخزناالسرار ،شکایت پیرزن را
از شحنهي سلطان با این بیت آغاز کرده است:
دســـت زد و دامـــنِ سنجر گرفت
پیرزنــی را ستمــــی در گــرفت
(نظامی)62 :1366 ،
گاهی دادخواهان بر سر راهی که پادشاهان و حاکمان میگذشتهاند ،به انتظار
مینشستهاند و دست به دامن آنان میشدهاند:
نشستـــه بـــر ســــر ره چون غبارم
بـــه بـــوي آنکه گیــرم دامن تو
(فخرالدینعراقی)261 :1382 ،
گاهی شاعران ،این آیین را به قیامت گره زدهاند و ذکر آن را با واژگانی همچون محشر
و روزِ بازخواست و فرداي قیامت همراه کردهاند .این موضوع حاکی از این است که در
این روزگار ،حاکمان ،دادِ مظلومان را نمیدهند و کار به قیامت خواهد افتاد .این امر
میتواند نوعی تحذیر و هشدار در پی داشته باشد و قدرت تأثیرگذاري کالم را در مخاطب
افزایش دهد .نیز ممکن است صاحبان قدرت را در امر داددهی کوشاتر سازد؛ چراکه آنان
در طول تاریخ ،هرچند به ظاهر ،به دنبال مشروعیت دینی خود بودهاند.
بهشوخیهاي انصافتونازم درصف محشر
که دامنمیدهد در دستمشتی دادخواهان را
دامن ز کفم میکشی و میروي امروز
ندارم دستت ازدامن بجزدرخاکوآندم هم

تا کی آن نازک بدن را تنگ در بر میکشد

(الهیجی)144 :1369 ،
دســـت مـــن و دامـــان تو فرداي قیامت
(هاتفاصفهانی)83 :1370 ،
که برخاکم روان گردي بگیرد دامنت گردم
(حافظ)258 :1380 ،
روز محشـــر دســــت ما و دامن پیراهنش
(غنی کشمیري،بهنقل ازغزالنالهند)163 :1382،

 .6 .2 .2خاک بر سر کردن
از دیگر ابداعات متظلّمان در دادخواهی ،خاک بر سر کردن است .شخص ستمرسیده
براي جلب توجه و شاید به منظور تسریع در امر داددهی و برانگیختن حس ترحم حاکم،
خاک بر سر میریختهاست .مصیبتزدهاي که عزیزي را از دست میدهد نیز ،از شدت
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حزن خاک بر سر میریزد .مظلومان نیز براي جلب توجه حاکمان یا پادشاهان چنان
وانمود کردهاند که گویی عزیزي از دست دادهاند .به همین دلیل چنانکه گفتیم گاهی نیز
براي این که عمق ظلمی را که بر آنان رسیده به اطالع صاحبان قدرت برسانند ،جامهي
سیاه میپوشیدند .در مرزباننامه ،حکایت هنبوي با ضحاک ،از «خاک بر سر کردن» براي
دادخواهی ،سخن به میان آمدهاست .ملکزاده گفت« :شنیدم که در عهد ضحاک ،زنی بود
هنبوي نام ،روزي قرعهي قضاي بد بر پسر و شوهر و برادر او آمد .هر سه را بازداشتند
تا آن بیداد معهود بر ایشان برانند .زن به درگاه ضحاک رفت ،خاک تظلّم بر سرکنان،
نوحهي دردآمیز درگرفته که( »...وراوینی )50 :1387 ،در شرح آن آمده است« :خاک تظلّم
بر سرکنان یعنی به دادخواهی ،غبار ره بر تارک افشاننده( ».همانجا) خاک بر سر کردن
از رسوم دادخواهی ،بارها در شاهنامه آمده است:
همــــه پیـــش رفتنـــد بـــر خاک سر
هــــر آنجـــا کـــه بــد مهتري باگهر
کـــه بیـــزار گشتیـــم ز افراسیــــاب

نخواهیــــم دیــــدار او را بـــه خواب
(فردوسی :1384 ،ج،194 ،3ابیات)2977-2976

ابیات زیر نیز گویاي این واقعیتاند که از شدت ظلم و جور ،خاک بر سر میکردهاند:
بهسرخواهمزجورتخاککردن چونکنی جلوه
مشتکـــی بـــود از تــو و آزرده بــود

الز ِم درگــــاه حــــق باشیـــم ما

بدین حیله بهچشم،اهل غرض راخاک خواهم زد
(جامی)370 :1380 ،
خــاک از ظلـــمِ تــو بـــر سر کرده بود
(عطارنیشابوري)323 :1384 ،

در تظلّــم خــــاک میپاشیـــم ما
(همان)298 :

شاعران ،این مفهوم را هم به دنیاي معشوقان نیز کشانیدهاند:
خــاک از جــــور او بــه سر نکنــد
ساعتـــی نگـــذرد کـــه عاشــقِ او
(غزنوي)275 :1362 ،
 .7 .2 .2سر برهنه کردن
با توجه به شواهد ادبی و تاریخی ،میتوان گفت که «سر برهنه کردن» عالوه بر داللتهاي
معنایی دیگر( ،از جمله اینکه کاله را که نشانهي بزرگی بود گاهی به احترام بزرگان از
سر برمیداشتند و )...گاهی به همراه جامه دریدن صورت میگرفته و شیوهاي در
دادخواهی بودهاست که آن را هم ،متظلّمان از سر درماندگی و ناچاري ابداع کردهاند .در
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چهارمقالهي نظامیعروضیسمرقندي ،دربارهي جامه دریدن و سر برهنه کردن آمده است:
«لمغانیان مردمان بشکوه باشند و ...در عهد یمینالدوله سلطان محمود ،یک شب کفار بر
ایشان شبیخون کردند و انواع خرابی حاصل آمد .ایشان خود بیخاک مراغه کردندي.
چون این واقعه بیفتاد ،تنی چند از معارف و مشاهیر برخاستند و به حضرت غزنین آمدند
و جامهها بدریدند و سرها برهنه کردند و( »....نظامیعروضی )30 :1333 ،در سمکعیار،
آمدهاست« :قداره نزد تاجدخت رفته ،پس از مشاوره با او به طرف درّهي خونیان راه افتاد.
به درّه رسید ،سرش را برهنه کرد .مردم آنجا دست او را گرفته ،نزد ماهوس بردند.
ماهوس پرسید :چه کسی را کشتهاي؟ قداره پاسخ داد :روبال ،شوهر تاجدخت را کشتهام
و از شما امان میخواهم .ماهوس گفت :بنشین که کسی با تو کاري ندارد( ».فرامرز
بنخداداد )814 :1388 ،مولوي بارها به این سنّت دادخواهی اشاره کردهاست:
همچـــو اصحاب عـزا بوسیده خاک
هر منجم ،ســـر برهنـــه جامهچاک
همچـــو اصحــــاب عـزا آوازشان

بــــد گرفتــــه از فغـان و سازشان
(مولوي)390 :1377 ،

جملگــــان از بامهــــا زیر آمدند

ســـر برهنـــه جانب صحرا شدند

مادران بچگــــان بــــرون انداختند

تــــا همــــه نالــه و نفیر افراختند
(همان)810 :
بهـــر هـــر مظلوم و هر مقتول غم...

رفـــت او پیــــش عمادالملک راد

ســـر برهنـــه کرد و بر خاک اوفتاد
(همان)1073 :

شد کلک سر برهنه غریوان و ابروار

حنّانهوار قامــــت منبـــر خمیده شد
(کمالالدین اسماعیل)186 :1317 ،

کــــه عمادالملـــک بُد پــاي عَلَم

عالوه بر این موارد ،سنتهاي دیگري براي دادخواهی وجود داشته است که میتوان
به «دست بر سر زدن»« ،پیراهن دریدن»« ،موي کندن»« ،بر خاک غلطیدن» و «دست در
عنان دادگر زدن» اشاره کرد .موارد و مسائلی دیگر نیز وجود دارد که از ملزومات یا نتایج
آیین دادخواهی هستند و در متون ادبی راه یافته ،به عنوان سنتهاي ادبی مورد توجه
شاعران و نویسندگان قرار گرفتهاند .براي پرهیز از اطالهي بحث ،فقط به برخی از آنها
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اشاره میشود :انگشتري زنهار ،تیرِ امان ،عصا در دست داشتن هنگام قضاوت و تیغ و
کفن برداشتن در برخی از دادخواهیها ،از جملهي این مواردند.
 .3نتيجهگيری
پادشاهان حتی شاهان ظالم ،همواره مدعی عدالت و دادگري بودهاند و در این زمینه هر
چند در ظاهر ،کارهایی انجام دادهاند .وجود شیوههاي دادخواهی در فرهنگ ایرانی نشان-
دهندهي اهتمام حاکمان این سرزمین به اعطاي حق مظلومان بودهاست .هر چند ممکن
است این موضوع محقق نشده باشد یا فقط براي عوامفریبی ،داعیهي دادگري سر داده
باشند .اما آنچه که حائز اهمیت است ،تکرار و بازتاب این دادگريها و شیوههاي آن در
متون ادبی است که به صورت سنتهائی ادبی نمود پیدا کردهاست .بازتاب این مضامین
در ادبیات ،عالوه بر رسالت تاریخی ،آگاه کردن مردم براي دادخواهی در برابر دستگاههاي
قدرت و هشدار به حاکمان است .برخی پادشاهان ،شیوههاي عام و برخی ،رفتارها و
قوانین خاصی را براي دادرسی و داددهی برگزیدهاند که این شیوهها در دورههاي مختلف
تغییرکردهاست .یکی از عوامل ایجاد این آیین و رسوم ،نگرانی پادشاهان و حاکمان وقت،
از مانع شدن حاجبان براي دادخواهی رعایا و زیردستان و نیز محدودکردن قدرت حاجبان
بودهاست .گاهی پادشاهان عادل ،شیوههایی از قبیل عَلَم داد ،زنجیرعدالت ،جامهي سرخ
و ...را ایجاد کرده اند و گاهی هم متظلّمان از سر ناچاري و اضطرار به ابداع شیوههایی
همچون خاک بر سر کردن ،دست در دامن زدن ،سر برهنه کردن و ...روي آوردهاند.
صاحبان قدرت دریافته بودند که بهترین شکل دادخواهی این است که دادخواهان
بیواسطه قصهي خود را به آنها برسانند؛ بنابراین تمهیداتی فراهم میساختند تا مظلومان
بدون واسطه دادخواهی کنند .این آیین ،بنا بر ضرورتهاي اجتماعی و سیاسی به متون
ادبی فارسی راه یافته و یقیناً دچار تحوالتی شدهاست و یا شاعران عالوه بر اشاره به
حقیقت این آیین ،مقاصدي دیگر را دنبال کردهاند .مثل تشویق پادشاهان به دادگري ،نقد
پادشاهان و حاکمان زمان ،نقد حاکمان و پادشاهان گذشته و خط و نشان کشیدن براي
پادشاهان آینده .گاهی در متون نثر ادب فارسی ،میتوان به دلیل و فلسفهي پیدایش برخی
از این سنتها پی برد .اما در متون نظم ،بیشتر به بازتاب این سنتها اشاره شدهاست.
طبیعی است که برخورد شاعران با این سنتها در دورههاي مختلف شعري یکسان نبوده
است .به راحتی میتوان سیر تحول این سنتها را در سبکهاي مختلف شعري پیگیري
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کرد .در سبک خراسانی با توجه به اوضاع سیاسی ،از این سنتها بیشتر به صورت تلمیح
و براي پند و اندرز شاهان و ترغیب رعیت استفاده شدهاست .در سبک عراقی و در متون
غنائی و عرفانی این دوره ،معشوق و معبود جاي ممدح را گرفته و دادخواهیها به عنوان
مواد خام به ساحت واالي معشوق و معبود عرضه شدهاست .در سبک هندي نیز بیشتر،
دستمایهي مضمونآفرینیهاي شاعرانه واقع شدهاست.
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