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 در شعر قطران یکي از کلمات نادر، «کردواني»
 *شهره معرفت

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي  گروه تصحيح متونِاستادیار 

(55تا  43)از ص   

26/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 25/3/1399تاريخ دريافت مقاله:   
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 چکيده 
اين آينۀ طبیعت است. شاعر  ،ن چهارم و پنجم هجری در قیاس با شعر ادوار ديگروقرارسی در فشعر 

از  ؛دنشناس د و مینبین میها را  آن ، شاه و درباريان،مخاطب او کهگويد  بیشتر از عناصری سخن میدوره 

 ها در طیّ نام آن که چه بسا امروز نوع واست هايی  ها و جامه پارچه انواعمنسوجات،  ،جملۀ اين عناصر

 و از جمله درضخیم  منسوجی استهاست که  يکی از آن« کردوانی»و تاريخ تغییر يافته باشد، 

 رفته است. یبه کار مپوش جنگی  کردن شراب، بستن زخم و دوختن خیمه يا سراپرده و نیز در تن صاف

 چندانی نداشته است. ها بهايی بوده و برخی ارزش اين منسوج انواعی داشته است که برخی از آن

تنها در  ،وجوهای نگارنده بر اساس جست های فارسی نیامده و در شعر فارسی نیز  کردوانی در فرهنگ

مطرح شده است. در اين مقاله، ما دربارۀ اصل کلمۀ شاعر معروف قرن پنجم،  تبريزی، شعر قطران

 ک منابع عربی و فارسی سخن گفتهکردوانی، خاستگاه آن و کاربردهايش، بر مبنای شعر قطران و با کم

شده و از ديرزمان  ای از آذربايجان منسوب است، در آنجا بافته می ايم که اين پارچه به ناحیه و نشان داده

احتمال  قطران هم که با زبان و متون عربی آشنايی داشته است، به. زبان راه يافته است به جامعۀ عربی

 . اين واژه را در متون عربی ديده است
 

   .، آذربايجان، زبان عربیقطران تبريزی، شعر قرن پنجم، منسوجات، کردوانی: های کليدی واژه

                                                           
 shohratmarefat@yahoo.com                                                               :نويسنده ۀ. رايانام *
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 . مقدّمه  1

او  ديواناست که  یآذربايجانمعروف نخستین شاعر  ق(485حدود  متوفّی:) یقطران تبريز

، شروزگار همشاعران  بیشترينۀ شعر چون ،وی شعر یاصل محور است. رسیده ما دست به

، حضور گرای قرن پنجم طبیعتهای شعر  ويژگی از یيک .است یدح و عناصر مدحم

که  که هست و چنان چنان ؛استدر ساختار بنیادی آن طبیعت و عناصر طبیعی 

 های شکل قطران بارها به که از جملۀ اين عناصر .کرده استممدوح تجربه مخاطب/

، انواع کند یم استفاده آنها طبیعت از فیوصتممدوح يا  بخشندگیتوصیف  در گون گونه

های  بخشش ممدوح و جامه ۀربارد مثال، یبرا ست؛ا ها( ها و جامه )پارچهمنسوجات 

   :گويد بخشد، می بهايی که او می گران
 

 

 بخشد خلق را 1نیم از آن کو مُذهَب و منسوج

 
 نیست بخشیده حصیر و بوريا یهیچ شاه 

 2(20:1362)قطران،                           

 ای پارچه که« منسوج»مانند  3،شده و زربافت است پارچۀ زردوزی« مُذْهَب»و 

ه گفتتوصیف بخشش فراوان ممدوح همچنین در ای ديگر و  صیدهيا در ق. است یابريشم

 است:  
 یهمی کمتر کس یديبا که بخشید یاز بس

 
 و بالین ز سقالطون کند یبستر از مقراض 

 (84: )همان                                    

« قالطونسَ»و « قراضیمِ»دار است و  ابريشمی نقش ۀپارچ، «ديبا»در اين بیت نیز  و

  4.اند  ای ابريشمین پارچهآيد،  که از بیت برمی چنان، بها های گران از پارچه

انواع رنگارنگی نیز از طبیعت  و در توصیف ی از قصايد خودرخقطران در تغزّل ب

ها در شعر شاعران آن روزگار بارها به  منسوجاتی که نام آن ؛گیرد ک میمنسوجات کم

  :اند ، پادشاهان و درباريان شناخته شدهمخاطبانکار رفته است و قاعدتاً برای 
  

 را عوض ولودينار داده شاخ ل یجعفر

 سلب گسترده بر چهر چمن یابر، زنگار
 

 را بدل 5ديبا گرفته باغ ملحم یششتر 

 ر طرف جبلــآورده ب 6یــلحُ یباد، شنگرف
                                          

 (199: )همان                                                                                                        

م ها به نا در آنهست که  یهاي بیت ديوان قطرانهای خطّی  نسخهدر گفتنی است 

با اين احتماالً،  ،انناآشنايی کاتبهمانند  عواملیکه  شود هايی اشاره می ها و جامه پارچه

که مشهور است  یا جامه« رانیبا»ها شده است؛ برای مثال،  موجب حذف اين بیتها،  نام

. اين جامه از اند پوشیده ماندن از باران می وظمحف یکند و آن را برا آب در آن نفوذ نمی
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و قطران آن  7؛اند زده و ظاهراً بر روی آن موم میاست س، پشم يا ابريشم بوده جنس کربا

 : نیز پوشش مناسبی است« تیر باران»برد که گويی در برابر  را چنان به کار می
  

 از بازو بر خیل عدو یــرباران کنــتی

  خیل عدو هرگز نتواند دوخت یز پ
  

 زان کف بارنده درم بارانی یبر ول 

 یرخ فلک بارانــو را چــان تتیربار
                                

 ( 12برگ : 322شقطران، )                                                                                   

و اختیار ما از  8نیامده قطران ديوانی ها از نسخه رخیو بچاپی  ديوانبیت دوم در 

 .استشده از اشعار قطران  ن نسخۀ شناخته، معتبرتري«ص»

 چاپی نیامده است:  ديواندر  است سرنوشت بیت ديگری کههمچنین و 
 

 دينارگون 9رومیان اندر میان مصمت
 

 رنگ پیروزه ۀزنگیان اندر میان حلّ 
 

 «: زردرنگدينارگون»بیت که در اين  (دست، از يک ماده در لغت: يک) «مُصْمَت»و 

 ،ی)ابن انبارنیامیخته باشد  یاست که با رنگ ديگر یرنگ يک ۀپارچ شود، توصیف می

: 1416 )مقريزی،است  هشد مختلف بافته می های در رنگ رنگ ۀ يک؛ اين پارچ(151:1424

 :1927 )اصطخری،اند  نوشتهنیشابور  شهرآن را و جايگاه تولید  (228 :1384 ،یوطَابن فُ و 2/58

158). 

 ،... کلماتی همانند مذهب، مصمت، ملحم، منسوج و عهشناخت کامل هر يک از مجمو

وجويی درخور نیازمند است. ما  اند، به جست متون پیش از مغول به کار رفته که در چنان

يکی از کلمات نادر در شعر قطران  ،«کردوانیگردوانی/»در اين مقاله به توضیح و تبیین 

، اصل کلمه، نوع ع فارسی و عربیمنابو  اوبا کمک شعر که ايم  و کوشیدهيم ا ختهپردا

 . پارچه، نوع مصرف و کاربرد و محلّ تولید آن را تا حدّ گنجايش مقاله روشن کنیم

 :  مقالهدر اين  های خطّی نسخهنشانی 

پطرزبورگ  سالتیکوف شدرين سن ۀکتابخانصفی موجود در  نسخۀ بقعۀ شیخ«: ص» -

 م کاتب نا یق، ب1078-1052(، تاريخ کتابت: حدود 322)ش 

 نام کاتب  یق، ب13(، تاريخ کتابت: قرن 5285ملک )ش  ۀکتابخان«: مل» -

نام  ی، ب]در ظاهر پیش از قرن نهم هجری[ تا ی(، ب134تبريز )ش  یملّ ۀکتابخان«: ن» -

   ؛ اهدايی نخجوانی ديوان قطراندار  ؛ تنها نسخۀ مجلسکاتب

  یکلهر کرمانشاهان کاتب: ق،1284 کتابت: تاريخ (،32246 )ش یملّ ۀکتابخان «:ك» -

 ق؛ کاتب: عبرت نايینی 1336(، تاريخ کتابت: 65027مجلس )ش  ۀکتابخان«: ع» -



 ، یکي از کلمات نادر در شعر قطران  «کردواني» /46

، ق1272صفر  23يا  1269(، تاريخ کتابت: شعبان 2977)ش  یملّ ۀکتابخان«: م» -

 الصّدر  حسین نايبکاتبان: حسن الحسینی و محمّد

ق، کاتب: کاظم 1262(، تاريخ کتابت: 3283 دانشگاه تهران )ش یمرکز ۀکتابخان«: د» -

  یبن مرحوم مغفور محمّدعل
 

 . کردواني  2

 : گويد می ،شاه ابونصر جستان ،ممدوح ستايشای در  در ضمن قصیدهقطران 
  

 دن نیاردــه پوشی که ديـــو آن جامــــت

 خواری که شاهان هبدون ببخشی ـــبس اي

 یدـــری بديــه عمــی بـــامیری، طمیم

 ون منیّرـــد چـــود تو منسوج شـــز ج
 

 رو چینستانیـــری و خســـه مصـــش 

 یـانـتـاسـب ـۀنـیـمـشـد پــنـشـخـبـن

 ه بردی گمانیـــز کــه منسوج هرگــب

 ون شاهجانیـــی گشت چـــطمیم شه
 

 

  10اهجانی(ش)پشمینه، طمیم، منسوج، منیّر و  جامهبه انواع  بینیم، که می ، چنانو در ضمن آن

 کند.  اشاره می

« /گردوانیکردوانی» ،شود به آن اشاره می اين قصیدههايی که در  پارچه هاز جمل

   :است

 نو اندر یها رزمه ــــیو چونان دهــت

 

 گردوانی ــۀرتــه ديگر شهان کــک 

 (381:1362 )قطران،                 

با  آن را آمده است که «د» ۀنسخ اين بیت تنها در .برای ما روشن نیست «نو اندر»

نواندر، »همین اندازه معلوم است که  .(208: 1262)قطران،  است آورده 11«تواندر» ضبط

ای است «های پارچه ، بستهها های نواندر: تخته رزمه» و ستبها ای گران نام پارچه ،«تواندر

 بسنجید با:  ؛«گردوانیکردوانی/کرتۀ »در برابر 
  

 منصوری و جعفریّ یـــهد بدره به هــهم

 

 سقالطون و ششتری دهی رزمه به همه 

 (279همان: )                                 

. شاعر است)امیر ابونصر جستان(  قطران ممدوح یبخشندگ درمورد بحث بیت  امّا

 یها رزمه ، در نهايت کرم و بخششاووقتی ممدوح چنان است که  یبخشندگ  :گويد می

 . دهند می یردوانک/گردوانیبهای  کم ۀديگر شاهان کرت ،بخشد یم )؟( «نو اندر» بهای گران

 : خوانیم است، می اه فضلونای که در ستايش ش ضمن قصیدهدر  يگردبار 
  

 نیم از آن یکردواناز برِ کس نیست چرخ 
 

 12دو سقالطون بوَ یّکز برِ تو چرخ مقراض 

                     (4 برگ :322شقطران، )                
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 ن(ت) برکه « مقراضی و سقالطون» )پیراهن(بنا بر اين بیت، به اندازۀ نیمی از آن چرخ 

)در  «کردوانی»پیراهن کردوانی بر تن ديگران نیست و بر اين اساس، ، ممدوح شاعر است

تنها  کردوانیگردوانی/و از آنجا که . دشو معرّفی میبها  ای کم جامه برابر مقراضی و سقالطون(

در درجۀ  آنتوان احتمال داد که وجود و شهرت  در شعر قطران تبريزی آمده است، می

 اختصاص داشته است.   واممدوحان و دستگاه قطران به منطقۀ زندگی  ،نخست
 

 چيست؟ « کردواني» .3

  نیم: ک میدنبال سخن خود را در سه بخش برای رسیدن به پاسخ، ما 
 

 کلمه و اصل آن . 3-1

که تا امروز  دهخداۀ نام لغتاست، در  نیامده یمشهور فارس یها در فرهنگ يکردوان

بدان اشاره  اإلرب یمنتهو به نقل از « یّدَمانقَرْ»ذيل ترين فرهنگ فارسی است،  جامع

  .است وردههیچ توضیحی دربارۀ آن نیا شده و

های  فرهنگاطّالعاتی از سازد،  برای ما روشن میحدودی معنای کردوانی را  ه تانچ آ

تر پرداخته نشده و بیش استقالل، به کردوانی های عربی نیز به در فرهنگ امّا ؛عربی است

/ ق175: توفّی)مفراهیدی  خلیل بن احمد شود. است که به آن اشاره می 13در ذيل قردمانی

 کند تعريف می« زره ینوع» ، قردمانی را در معنای(نخستین مؤلّف معروف فرهنگ لغت

ازهری از جمله  ؛متفاوت است یکردوانبا  یقردمان، گفتۀ برخیبر اساس  .(5/260: 1410)

: کُرْدُوانِیرا زره ضخیمی دانسته است مانند جامۀ « نِيّةالقُرْدُما»، «قردم»ذيل ق( 370)م: 

 :1404جوهری،  ←؛ نیز 9/305: 2001) 14«یِّالکُرْدُوانِمِثْل الثَّوبِ  لغليظة، الدُّروعُ انِيُّةالقُرْدُما»

آيد  یچنین برم اين سخناز . («قردم: »1415 ،یالفیروزآباد؛ 12/475تا:  ابن منظور، بی؛ «قردم»

در ضخامت آن است.  یقردمانبا  آنشباهت   است ضخیم و وجه یا ، جامهیکردوانکه 

اند:  فارسی آن را چنین آورده را معرّب دانسته و اصلِ« دُمانیّقُرْ»، کلمۀ عالوه بر آن

« کَرْدَمانِدْ»، (239 :1418 ،یخفاج و 6/627: 2000 ابن سیده،؛ 9/305: 2001 ازهری،) «کَرْدْمانْد»

 :1996 ،ه)ابن قتیب« کَرْدُماند» ،(12/475: تا ابن منظور، بی؛ 1030 :1949 ،هابن قتیب)کرد + ماند( )

   15.(267 تا: بی بن انباری،ا ←1987 )ابن دريد،« الکَرْدَمانُذ»، (497

است  )پادشاهان ايرانی(سالح اکاسره « نِيَّةقُرْدُما» گويد که می ق(539يا  540: )مجوالیقی 

 ،اند و از اين رو داشته برای وقت ضرورت نگاه میهايشان  ساخته و در خزانه که آن را می

« کردمانی»ردوانی را به صورت جوالیقی ک. (490:1990) 16.اند خوانده می« کَرْدْمانْدْ»آن را 
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ين سالح، خاص پادشاهان بوده است کند که ا ازهری هم تأيید می. ( همان)آورده است 

 . (266و  265: 1989 الجبوری، ←نیز و 9/305: 2001)

و  17مشکول کردهرا با اين صورت  «یّقُرْدُمانِ»های عربی، کلمۀ  بیشترينۀ فرهنگ

 .  اند وردهآ در ذيل آنرا « یّکُرْدُوانِ»
 

 کاربردها  .3-2

نوع مصرف و ای است ضخیم.  پارچه ،که پیش از اين هم گذشت چنان ،کردوانی

ايد از آن خبر بتوانیم اين دهد و ش خبر می آنکاربردها، در حدّ خود، از نوع و ارزش 

  : جامه را بهتر بشناسیمپارچه/

ح فساد الهواء و التّحرّز من البقاء فی إصال ةماد طبّی در کتاب :شرابکردن  در راوق* 
صفت شراب »و در  (طبیب و داروشناس قرن چهارم هجری)میمی مقدسی نوشتۀ ت ضرر األوباء

  :آمده است« میوه
ای  )همۀ آن ]نوعی شراب میوه[ را با پالونه کردوانی قةيروق الجمیع براووق صوف أو خر

 (. 409و  448 :1999( )کنند ای کردوانی صاف می پارچه تکّهاز جنس پشم يا 

 :نويسد میاألمم  تجاربمؤلّف کتاب معروف ( ق421م: ) ابن مسکويه :بستن زخم در *
 ةٌيّلِحْکُ یکردوان ةٌيظَلِغَ ةٌقَرْخِ عِطَقِالْ عِضِوْی مَلَعَ، ديداًشَ ماًرَوَ مَرَوَ دْقَ ُهدَساعِ تُدْجَوَ

 ۀپارچ در جای بريدگی، تکّه، شدّت ورم کرده بود ساعدش به« )قنبٍ طٍیْخَبِ ةٌودَدُشْمَ

  .(5/218: 2003)( ه بودبا نخ کنف بستو  هرنگی نهاد تیره کردوانی ضخیم

  را به« قردمانی»آورده و ق( 668: توفّیم) هأصیبع یإبن أب همین عبارت ابن مسکويه را

 که از عبارات اين دو متن چنان؛ (2/217 :2001)است  ضبط کرده 18«یقردوان»صورت 
و در بستن زخم بوده  (ةکحلي)رنگ  و تیره (غليظة ةق)خرای ضخیم  پارچه ید، کردوانآي یبرم

 .کرده است شده و عالوه بر پوشیدن روی زخم، ترشّحات آن را هم جذب می استفاده می

 )مأخوذ از زبان فرانسه(« باند»بدان اين کلمه در اين معنی، همان است که امروزه 

از  ؛اند های مختلفی برای آن آورده معادل نامه لغت، مثل های فارسی در فرهنگ .گويیم می

 «. ريشممَ» و «تربند»، «بند هسته» ،«بند خسته» جمله

در ترجمۀ حال دمشق  ینةتاريخ مد در (ق571: توفّیم)ابن عساکر  :پوشاکدر * 

ق( 3و  2)شاعر عرب، زيسته در قرن  ام طائیتمّاز ابو ،دمشقی «بن الرّداد الشّاعر ةحلحلابو»

آمد و اذن ورود خواست.  حلحلةابو گاهدر ام به دمشق رسید و بهابوتمّکه  کند نقل می

ابوتمّام به غالم گفت: بگو که اگر اجازه دهی  نامش را بپرس.به غالمش گفت  حلحلةابو
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ای کردوانی  جامهاجازه داد و ابوتمّام باال رفت و او  حلحلة، مرا بشناسی. ابوتا به حضور آيم

 . (66/152: 1415 ابن عساکر،) شتابر تن د

اند. در  کرده هم استفاده می پوش جنگی برای تناز اين پارچه،  :يجنگ پوش تندر * 

 ،وشدن عمرو اسیر، در روايت نبرد اسماعیل بن احمد با عمرو لیث ذهبیسالم إلتاريخ ا

  آمده است: از زبان اسماعیل
، وَ رِجالِی إِنّما هُوَ یلِ مالَ ، والَیظُلِغَالْوَ الکُرْدُوانیی باسِلِ، تُرْكِمُصافٌّ لِلْ یٌّرِثَغْ لٌجُا رَنَأَ

ام کردوانی و ضخیم  جامهجنگم،  که با ترکان می)من مرزبانی هستم  جَیْشٌ بِغَیْرِ رِزْقٍ

 (. 21/236: 1991( )هستند جیرهو مردان من همان سپاه بی  است و مالی ندارم

در آيد.  برمیق( 748: توفّیم) یذهبمه از اين عبارت جابودن اين  بودن و ضخیمبها کم

 . (191 :1962 ،بيعةر لبید بن ←) 19قردمانی در همین معنی آمده استشعر عرب هم، 

در دوختن خیمه و سراپرده هم از  دانیمبوقتی  :خيمه و سراپردهدوختن در * 

ضخیم و مقاوم و در  ای توانیم يقین کنیم که آن بافته میاند،  کرده استفاده می کردوانی

به نقل از کتاب ق( 845: توفّیم)مقريزی . برابر آفتاب و باران، محافظی مطمئن بوده است

برد و آن را  در کنار ديگر انواع ديبا نام می یکردواناز « خزائن الخیم» در ذکرالدّخائر 

ا و ه )خیمه« لةفساطیط معمو» یبرا یو جنسپادشاهی خزاين  ۀجملنوعی از ديبا و از 

در ذيل  همو. (2/383: 2004 )مقريزی،دانسته است  هايی که بر روی آن کار شده است( سراپرده

 برد:  ینام م« یکردوان های خیمه»از « خزائن الخیم»همان 
 یامِخِالْ نَمِرَجْنا أخْ [...] قُوشمَنْمُسَطَّحاً دَبیقیّاً کَبیراً مُذَهَّباً بِدَوائِرِ کِردوانی ا نَجْرَخْأَ

)]از « ةِعَنْالصَّوَ شِقْالنَّ ةيحَلِمَکِردوانی  ةًَروَّدَمُ ةًیرَبِکَ ةًيمَخِنا جْرَخْأَیراً، وَثِئاً کَیْکِردوانی شَالْ

... های کردوانی نگارين ديبای لطیف بزرگ و طالکاری شده با دايرههای  بساطخزانه[ 

با نقش و و گرد  شکل گنبدیکردوانی بزرگ  ۀکردوانی و خیم ۀشمار زيادی خیم

 . (2/385)همان:  نگاری ظريف بیرون آورديم(

« کردوانیِ نگارين»از که آيد و آن اين از جملۀ نخست مقريزی نکتۀ ديگری هم برمی

 شده است.  بها استفاده می های گران برای آراستن انواع ديگر پارچه
 

 خاستگاه  .3-3

که به دست ما رسیده  ینخستین کتاب جغرافیايی فارس، العالمحدود به گزارش مؤلّف

 از شهرهای ارمینیه و ارّان ،است آبادان و با نعمت بودهشهرکی  ،«کُردِوان»، است

 ضمن معرّفی ناحیۀدر ( 1966: توفّی)م یخاورشناس روس، مینورسک. (163:1362)

 : گويد می کردوانۀ ، دربار«کرديان»
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ان قديم( قرار دارد جنوب الهیج )لیز یظاهراً کُردِوان که حدود دوازده کیلومتر

 .(94 :1375 ،ی)مینورسک

و به نوشتۀ دهخدا در  (145همان: ) از شروان بوده یبخشلیزان ، به گزارش همو و

 .استاکنون در آذربايجان  همنامه  لغت
دست رود  که در پايین 20)جايگاه کردان( است« کرديوان»مطابق با « کرديان» یروستا

 (. 145 :1375 واقع است )مینورسکی، 21گَردَمان

ابوطاهر يزيد  ۀبود که در دور یاز خاندان حاکم یاين ناحیه در دست شاخۀ کوچک

ق 305ابوطاهر يزيد از حاکمان لیزان بود که با شکست علی بن هیثم در ت يافتند. اهمّیّ

 یتا رو. (50همان: ) 22بنا نهاده را در شروان شهر يزيديّ 306بر شروان تسلّط يافت و در 

که اختصاصاً انتخاب  یامّا امیران ؛از شروان متّحد بود یابوطاهر، اليزان جزي آمدنکار

 .(145 :)همان کردند یجا را اداره مشدند، آن یم

به منطقۀ زندگی « کردوانی»حدس ما را که « کردوان، کرديان»اين اطّالعات دربارۀ 

 کند.  قطران نزديک بوده است، تأيید می
 

 نتيجه . 4

کردن  صاف یبرابوده است ضخیم که  یا جامه يا پارچه ،یکردوان کهسخن آن نتیجۀ

رفته  یبه کار م پوش جنگی تندر و نیز بستن زخم و دوختن خیمه يا سراپرده شراب، 

 آن و دوام و مقاومت آيد حُسن اين جامه در ضخامت یکه از شواهد برم چنان. است

 یقیمتبی .بهايی نداشته است چنداننوعی از آن  ودارای انواعی بوده  ،کردوانی .است

و سقالطون در شعر قطران و  یهايی چون مقراض ن با پارچهآاز تقابل  ،جامهپارچه/اين 

 اند. ؛ آن را به تیرگی رنگ هم توصیف کردهآيد یذهبی برممذکور از  ی چون عبارتتاعبار

بهايی  ای گرانه ها بوده و در کنار پارچه خزانه ۀاز جمله اقمشآن، منقّش بها و   گراننوع 

 و گاه از نوع منقوش کردوانی شود از آن نام برده می ،... چون ديبای مَلِکی، ارمنیّ و

 .شده است بها برای آراستگی آن پارچه استفاده می های گران در پارچه اند که سخن گفته

در منابع کلمه را اين تأکید دارند. کردوانی بودن  بیشترينۀ منابع عربی، بر فارسی

رود  اند و احتمال می آورده به قردمانی ای غالباً چون پیوسته و کُرْدُوانِیّبا صورت ین نخست

امّا شناخت اصل واژه  ؛دو صورت متفاوت يک کلمه باشند« قردمانی: گردمانی»که آن با 

 شناختی ديگری است.  های زبان نیازمند پژوهش
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 موضوعه نشد؛ اين به غیر از شعر قطران در جای ديگری مالحظ، کردوانیواژۀ 

را در منابع عربی ديده و  کلمهکه قطران، اين آننخست  :تواند به دو دلیل باشد می

ديگر و ؛ .(بینیم میفراوان را در شعر او دانی قطران  خوانی و عربی عربیهای  نشانه) آموخته است

بتّه که ال قطران و ممدوحانش شايع بوده است ی و فرهنگیزيستدر حوزۀ کلمه ه اين نکآ

که انواعی از منسوجات در شعر قطران آمده است ؛ چراچندان هم دور از واقعیّت نیست

اين  .اند آورده جا میاز کشورهای همسايه بدانآنها را وجود داشته يا  ویکه در زيستگاه 

شده و به همین دلیل در شعر  بافته و تولید می ه و ارّان و در کردوانپارچه در ارمینیّ

   راه يافته است. قطران تبريزی
 

 نوشت پي
 آمده است: «( م»و « مل»های  بار ديگر در بیتی از قطران )نسخه .1

 

 بار شمشاد و الله هستش و است شهـر چون باغ

 هستش مذهب و منسوج بر و است باغ چون شهر

 (109: 2977و ش 2/155: 5285)قطران، ش

 ه صورتاين بیت در ديوان چاپ نخجوانی ب .2
   

 هیچ شاهی نیست بخشنده حصیر و بوريا  کو مذهب منسوخ بخشد خلق را بیم از آن 
 

« ع»و ( 70تا:  )قطران، بی« ن»های  هما آن را با توجّه به نسخبرای مصحّح مبهم بوده است. آمده است و 

 تصحیح کرديم. ( 2: 1336)قطران، 

 .دهخدا نیامده استنامۀ  لغتدر اين معنی )پارچۀ زربافت( در « هَبمُذْ» .3

، يادداشت محمّد قزوينی در 34-33: 1380نظامی عروضی، ←مشخّص نیست )« مقراضی»جنس  .4

هايی  از جامه سقالطون(. 140:1362 ،حدودالعالم ←ابريشمی است ) ۀپارچ« سقالطون»امّا  ؛پاورقی(

 (.2/13: 1995الحموی،  ←اند ) آورده است که آن را در تبريز هم فراهم می

 «ك»، (238: 13قرن )قطران،  «مل»ضبط متن برابر است با  )؟(.« بهرباغ ع» :در متن چاپی .5

 .  (11تا:  )قطران، بی« ن»، (150: 1284)قطران، 

 .  (169: 1269)قطران،  «م». ضبط متن برابر است با )؟( «حلل شنگرفی»در متن چاپ نخجوانی:   .6

 .1371 کاظمیان، ←و شواهد آن، « بارانی»برای آگاهی بیشتر دربارۀ  .7

و بیت  ه پنداشتهتکرار قافیّ ۀ، آن را از مقول«یباران»توجّه به معنی  توان احتمال داد که کاتبان بی می .8

 اند. را حذف کرده

 ط؛ متن با توجّه به معنی.: مسمّ(159: 1269)قطران،  «م»، (163: 1336)قطران،  «ع» .9

 تفصیل بهای  ، در مقالهها جامهآورديم. دربارۀ اين ( 208: 1262)قطران، « د» ۀما آنها را از نسخ .10

 سخن خواهیم گفت.

 .نو ايدر ؟ .11
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است: ص: حرخ کرد و اين؛ متن با صورت متفاوتی آمده ( 4)قطران، برگ  «ص» ۀاين بیت در نسخ .12

 آمده است.)!(  «بقراطی»، «مقراضی»جای   به« ص»تصحیح قیاسی است. در 

در معنای « قردمانی»(، 387 :1354« )زیهای پارسی در زبان تا واژه»ای با عنوان  در ضمن مقاله .13

 .آمده است« افزار از قبیل زره و خود و غیره شايسته و درخور گردان و نام جنگ =گردمنش»

)قبايی آکنده که برای رزم به کار « قَباءٌ مَحْشُوٌّ يُتَّخَذُ للحَرْبِ» اند: آورده« یُّالقُرْدُمانِ»نیز در تعريف  .14

مغفر يا (؛ همچنین در معنی 12/475تا:  بی ابن منظور، و 5/2009 :1404 ( )جوهری،شود برده می

المنمّق فی (. در کتاب 4/131: 1415 )الفیروزآبادی،« المِغْفَرُ، أو البیضۀُ إذا کان لها مِغْفَرٌ»خود:  کاله
اين « قُردُمانی»پاورقی  و در آمده است« مغفر قردمانی»)تألیف در قرن سوم هجری( هم  أخبار قريش

 آمده است:  ضیحتو
أصل الحديد و ما يعمل منه و قیل إنّه بلد يعمل فیه  سيةفی األصل: جرجمانی... و القردمان بالفار

ه از آن نچبه معنای آهن و آ است و در اصل فارسی« قُردُمان»)در اصل: جرجمانی... و الحديد 

 ←؛ نیز 412 :1985 )ابن حبیب،( اند کرده شود يا شهری که در آنجا آهن تولید می ساخته می

 (.17/565: 1414 زبیدی، و 12/475تا:  بن منظور، بیا

های  در فرهنگ«(. قردم»/ذيل 17: 1414) دانسته است«( کَردَمانَه)»زبیدی هم اصل آن را فارسی  .15

های مختلفی آمده  فارسی و متون عربی، کردمانه در معنای نوعی گیاه )دانۀ مورد( است که با صورت

: 1414) اند را رومی يا نبطی هم گفته« قُردُمانی»بی ذکر هیچ منبعی نوشته است که زبیدی  »است: 

جوهری دربارۀ  الصّحاح(. در  دانسته است )همان« کَبَر»(. همو به نقل از جوهری، فارسی آن را 17/565

 آمده است: « القُرْدُمانی»

نامند و قردمان نوعی  می« قردمان»ن را خطا آ که مردم به« کَردُمان/کَردُمانۀ»(، نامه لغت« )مانهکِرد .16

 (.1/311: 1995 إلشبیلی،ا ←زيره است )
: 1404 گويند )جوهری، معرّب که اصلش فارسی است و به رومی و نبطی آن را کَبْر می

5/2009.) 

 آورده است: « قردم»ازهری ذيل  .17
 (. 9/305: 2001) نيةقال شمر: فیما قرأتُ بخطّه: القَردُما

[ را در صحاحهای  ]به نقل از نسخه« القُردَمانی»و نیز « القَردَمانی»زبیدی فیروزآبادی و 

اند  )قبای آکنده برای جنگ( دانسته« القُردُمانی»معنی کَرَويا )زيرۀ رومی( و متفاوت با معنای 

را « القُردُمانی»(. جوهری يکی از معانی 17/565: 1414 زبیدی، و 4/131: 1415، )فیروزآبادی

، واژۀ األدويه تقويمهای  ای دربارۀ واژه مقاله (. در ضمن5/2009ِ: 1404ده است )کرويا آور

 (.23 :1379 در معنای کرويای دشتی، سريانی دانسته شده است )محقّق،« قردمانا»

ه نک (، بی آ368 :1979) آمده است« قردوان»منسوب به « قَردُوانی»سمعانی، األنساب  در .18

است؛ نیز  بیفزايد و ظاهراً قردوان برای سمعانی ناشناخته بوده توضیحی« قردوان»دربارۀ کلمۀ 

فی ، با مؤلّتنکلوشادر کتاب . 11/397: 1990 هبی،ذّال ←دربارۀ افراد ديگری با نسبت قَردُوانی

آيد، از قردوانی نام برده شده  سخن به میان می «درجۀ هژدهم برج قوس»آنجا که  ناشناخته،

 است: 
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 (.93:1384بافند و بعضی قَردُوانی ) و بعضی گلیم میريسند  بعضی کتان می
 بیت لَبید )شاعر روزگار جاهلی( چنین است:  .19

 قُردَمانیّاً وَ تَرْکاً کَالْبَصَل  ذَفْراءَ تُرتَی بِالعُرَی فَخْمَةً

 . 3/115: 1975 الشّیبانی، ←دربارۀ اين بیت و توضیح آن

د، از يکی از نوادگان او با نام ابوالهیثم بن احمد نام مینورسکی  در روايت تاريخ روزگار ابوطاهر يزي .20

در منابع تاريخی، گفتنی است که  .(52 :1375) بردند« کرديان»جسدش را به  ،برد که پس از مرگ می

 (. 136: 1349 به وجود کردها در ارّان اشاره شده است )ابن فقیه،
ن و جزيرۀ آبشورا دخانی در شبهاسامی روستای کردوان و کردماتی در شهرستان اسماعیلی، کر

شهرستان کردمیر در جمهوری آذربايجان، بر سکونت کردها در آن مناطق داللت دارد 

 (.49 :1387 اف، )حسین

 همان است که خاقانی شروانی  آن را با رود دجله سنجیده است:« گردمان»رودخانۀ  .21
  

  مصر و بغداد است و هم فیض کفش    ْ ی ههم خلیف     

 دجله از سعدون و نیل از گردمان انگیخته                                  

                                                                                 (1382 :397) 

 .283-279: 1381 باسورث، ←دربارۀ سلسلۀ شاهان يزيدی .22
 

 سپاسگزاری

 کنم. ، سپاسگزاری میتکه اين مقاله با نگاه ايشان صورتی ديگر ياف از استاد دکتر محمود عابدی
 

 منابع

ة مّالعا ةیّالمصر لهيئةا ،ةالقاهر ،عامر النّجار عةطب ،األطبّاء بقاتاألنباء فی ط عیون ،(2001) صيبعةإبن أبی أ

 .للکتاب

 ه.دار الکتب العلمیّ ،بیروت ،مراد یيحی چاپ ،الزّاهر فی معانی کلمات النّاس ،(1424ابن انباری )

   .رالمعارفدا ،جا بی، عبدالسّالم محمّد هارون طبعة ،شرح القصائد السّبع الطّوال ،(تا )بی ـــــــــــــ

 .عالم الکتاب ،بیروت ،خورشید أحمد فارق طبعة ،المنمَّق فی أخبار قريش ،(1985ابن حبیب، محمّد )

  .دار العلم للماليین ،بیروت ،اللّغة ةجمهر ،(1987ابن دريد )

   .ةلعلميّدارالکتب ا ،بیروت ،6ج ،عبدالحمید هنداوی طبعة، المحکم و المحیط األعظم ،(2000ده )ابن سیّ

 الفکر. دار ،بیروت ،الجزء السّادس و السّتّون ،علی شیری طبعة ،دمشق ینةتاريخ مد ،(1415ابن عساکر )

  .بنیاد فرهنگی ايران ،تهران ،ترجمۀ مسعود ح. ،دانلمختصرالب ،(1349ابن فقیه )

، قم ،فئوم ربشار عواد معروف و عماد عبدالساّل طبعة ،کتاب الحوادث، (1384ی، عبدالرّزّاق )وطَابن فُ

 .رشید



 ، یکي از کلمات نادر در شعر قطران  «کردواني» /54

 . لةالرّسا سّسةمؤ، بیروت ،نيةالثّالطّبعة ا ،أدب الکتّاب ،(1996) هابن قتیب

  .ةنيّالمعارف العثما ةدائر ،الهند ،المعانی الکبیر ،(1949) ـــــــــــــ

 .ةلعلميّالکتب ادار، بیروت، 5ج ،حسن سیّد کسروی طبعة ،الهمم األمم وتعاقب تجارب ،(2003) ابن مسکويه

  .الفکردار ،بیروت، 12ج ،بلسان العر ،تا( ابن منظور )بی

  .التّراث العربیّ إحیاء دار ،بیروت ،9ج ،حامد عبدالکريم و سالمی عمر علیها علّق، اللّغة تهذيب ،(2001) األزهری

 .غرب اإلسالمیالدار ،بیروت ،1ج ،الخطّابی العربی محمّد طبعة ،النّباتفةمعر فی الطّبیبةعمد ،(1995) اإلشبیلی

  .بريل ،لیدن ،المسالک والممالک ،(1927اصطخری )

ترجمۀ ، شماری و تبارشناسی های اسالمی جديد راهنمای گاه سلسله ،(1381باسورث، کلیفورد ادموند )

  .مرکز بازشناسی اسالم و ايران )باز( ،تهران ،ای فريدون بدره

، يحیی شعّار طبعة ،لهواء و التّحرّز من ضرر األوباءالبقاء فی إصالح فساد ا ةماد ،(1999تمیمی مقدسی )

  .ةبيّمعهد المخطوطات العر ،ةالقاهر

رضازاده ملک، تهران،  رحیم به ضمیمۀ مدخل منظوم از عبدالجبّار خجندی، چاپ (،1384) تَنکلُوشا

 میراث مکتوب. 

  .لغرب اإلسالمیادار ،بیروت ،فی الشّعر الجاهلی بيةالمالبس العر ،(1989وری، يحیی )الجبّ

  .القلمدار ،بیروت ،عبدالرّحیم ف. طبعة ،المعجم حروف علی األعجمی الکالم من المعرّب ،(1990) الجوالیقی

  .العلم للماليیندار ،بیروت، 5ج، الصّحاح ،(1404جوهری )

  .دانشگاه تهران ،تهران ،منوچهر ستوده چاپ ،(1362) حدود العالم من المشرق إلی المغرب

  .55-43ص ،3ش ،تاريخ سخن ،«اسالم ورود آستانۀ در اران سرزمین شناسی مردم» ،(1387) وصال اف، حسین

 صادر.، بیروت، دار2، جالبلدان معجم(، 1995الحموی )

 .زوّار ،تهران ،الدّين سجّادی ضیاء چاپ ،ديوان، (1382) خاقانی شروانی

الکتب دار ،بیروت ،اشمحمّد کشّ طبعة ،خیلکالم العرب من الدّ یشفاء الغلیل فیما ف ،(1418) یخفاج

 .لعلميّةا

 ،بیروت، 11ج ،عمر عبدالسّالم تدمری طبعة، المشاهیر واألعالم وفیات اإلسالم و تاريخ ،(1990) الذّهبی

 .الکتاب العربیدار

، 21، جعمر عبدالسّالم تدمری طبعة، وفیات المشاهیر واألعالم اإلسالم و تاريخ ،(1991) ـــــــــــــ

 .دار الکتاب العربی ،بیروت

 .الفکردار ،بیروت، 17ج ،علی شیری طبعة، العروس من جواهرالقاموس تاج ،(1414) زبیدی

  .ةنيّالمعارف العثما ةدائر، حیدرآباد ،عبدالرّحمن بن يحیی طبعة ،األنساب ،(1979سمعانی )



 55/ 25، شمارۀ پياپي 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال 

لشئون المطابع  ةمّالعا لهيئةا ،ةقاهرال ،عبدالکريم العزباوی طبعة، الجیم  کتاب ،(1975/1395الشّیبانی )

 .ةیّاألمیر

 .ةدارالهجر سّسةمؤ ،قم ،مهدی المخزومی و ابراهیم السّامرائی طبعة ،کتاب العین ،(1410) فراهیدی

 .ةلعلميّدارالکتب ا ،بیروت، 4ج ،القاموس المحیط ،(1415الفیروزآبادی )

 .سققنو ،تهرانمحمّد نخجوانی،  چاپ ،ديوان ،(1362قطران )

، پطرزبورگ سن، 322ش (،«ص») صفی شیخ بقعۀ خطّی سخۀن ،ديوان ق(،1078-1052 )حدود ـــــــــــ

 .سالتیکوف شدرين ۀکتابخان

کتابخانۀ  تبريز، ،«(ن)» نخجوانی حسین حاجی به متعلّق ،134ش ،خطّی سخۀن ،ديوان (،تا یب) ـــــــــــ

 ملّی. 

  مجلس. ۀکتابخان تهران، ،«(ع)» نايینی عبرت تباکت به ،65027ش ،خطّی سخۀن ،ديوان (،ق1336) ـــــــــــ

  ملک.  ۀکتابخان، تهران، «(مل») 5285ش، خطّی سخۀن، ديوان(، ق13قرن )ـــــــــــ 

  ملّی. ۀ کتابخان، تهران، «(م)» 2977ش ،خطّی سخۀن، ديوان(، ق1272يا  1269)ـــــــــــ 

  ملّی. ۀ کتابخان، تهران، «(ك)» 32246ش ،طّیخ سخۀن، ديوان(، ق1284)ـــــــــــ 

 یمرکز ۀکتابخان و اسناد مرکز تهران، ،«(د)» 3283ش ،خطّی سخۀن ،ديوان (،ق1262) ـــــــــــ

  دانشگاه تهران. 

 .51-50، ص39ش، ادبستان فرهنگ و هنر ،«ای ايرانی بارانی، تحفه»، (1371کاظمیان، سروش )

  .التّراث العربی ،الکويت ،احسان عبّاس طبعة، العامری بيعةيوان لبید بن رشرح د، (1962) بيعةلبید بن ر

نامۀ  ،«تفلیسی ابراهیم بن حبیش األدويه تقويم کتاب در فارسی های واژه» ،(1379) مهدی محقّق،

 .28-8ص ،15ش ،فرهنگستان

، 2ج ،لمی محمّد احمدمحمّد ح طبعة، الفاطمیین الخلفا ئمّةإتّعاظ الحنفا بأخبار األ ،(1416مقريزی )

  .إحیاء التّراث اإلسالمی لجنة ،ةالقاهر

سّسة مؤ ،لندن ،أيمن فؤاد سیّد طبعة ،المواعظ واإلعتبار فی ذکر الخطط واآلثار ،(2004)ـــــــــــ 

  .الفرقان للتّراث اإلسالمی

المعارف  ةداير دبنیا ،تهران ،خادم محسن ۀترجم ،دربند و شروان تاريخ ،(1375) والديمیر ،یمینورسک

   ی.اسالم

   .امیرکبیر ،تهران ،محمّد معین و محمّد قزوينی چاپ ،چهار مقاله ،(1380) نظامی عروضی

و  3. ش22ال س ،مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تهران ،(1354« )های پارسی در زبان تازی واژه»
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