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 چکیده
اریز ایران باستان سرشار از رسومي است که در گذر تاریز به فراموشي سچرده یا بنه ننوعي دچنار    ت

تاکنون نينز  تغييراتي شده است. در فرهنگ ایراني، هدیه دادن و هدیه گرفتن اهميت زیادي دارد و 
این رسم با وجود تغييراتي، ادامه یافته است. تاریز بيهقي به عنوان کتابي که اوضاع دربنار اینران را   

توان بسياري از گر تاریز ملي ایران است، منابعي هستند که ميکند و شاهنامه که روایتروایت مي
ران بنه دالینل مختلفني از    رسوم گذشته ایران را در آن جست وجو کرد. رسم هدیه دادن که در این 

شده است، پنس از اسنالم نينز منورد حماینت خلفنا قنرار        جمله مسایل سياسي و اقتصادي انجام مي
هناي مختلفني شناهد    گرفت و تثبيت شد و ادامه یافت. از این رو، در دربنار غزنوینان نينز بنه شنکل     

هدینه دادن در دو  هاي مختلفي هستيم. در اینن پنژوهش رسنم    قيمت در مناسبتاهداي هدایاي ذي
کتاب تاریز بيهقي و شاهنامه فردوسي منورد بررسني قنرار گرفتنه و منواردي چنون: اننواع هدینه،         

هاي پنژوهش در تناریز بيهقني،    مناسبت هدیه دادن و اقالم هدیه مشخص شده است. براساس یافته
بيشنتر جلنب   هدیه دادن بيشتر جنبة تشریفاتي و سياسي دارد و در شاهنامه دالیل حماسي است کنه  

کند. در هر دو کتاب، خلعت دادن بيشترین بسنامد را دارد، امنا توصنيف جزئينات هندایا و      نظر مي
 .تر استکند و در شاهنامه کليذکر اقالم آن در تاریز بيهقي بيشتر جلوه مي

 .دندن: له، پادنش هیرسم هد ،يهقیب خیشاهنامه، تار: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 . بیان مسأله1

رزمين ایران حاکي از نظام شاهنشاهي و رسم و رسوماتي است که در این نظام در تاریز س

جریان بوده است. از دیرباز در متون تاریخي فارسي در پيش و پس از اسالم بنه رسنومات   

هناي تشنریفاتي   اشاره شده اسنت. آینين   ،اجتماعي که در دربارها و ميان مردم رواج داشته

کنون در ارتبناط بنا سياسنت داخلني و خنارجي کشنورها در       خاصي نيز از دوران باستان تا

 عميق فرهنگي داشته باشد. هاي تواند ریشهجریان بوده و هست که مي

تشریفاتي در دربارهاي ایران، رسم هدیه دادن است. اینن رسنم در    هايیکي از مراسم

تلنف  مخهناي  تنوان بنه اهمينت آن در جشنن    موارد مختلفي کاربرد دارد؛ از آن جمله مني 

اشاره کرد که هنوز در نزد ایرانيان جایگاه خود را دارد. در کتنب تناریخي و ادبني ضنمن     

شود، انواع هدایایي کنه از سنوي افنراد    پرداختن به مراسم متعددي که در دربارها اجرا مي

شد، نام برده شده است. در اینن پنژوهش   مختلف به شخص خاص یا مقام درباري اهدا مي

بيهقي و شاهنامه فردوسي است این رسم پسندیده مورد برررسني قنرار    که مبناي آن تاریز

گرفته و پرسش اصلي این است که جایگناه هدینه دادن و هدینه گنرفتن در رسنوم ایرانني       

حکومتي در این کار چيست و در این منورد  هاي گذاريو نقش سياست چگونه بوده است

هاي اجتماعي ایران قنرن  ي از واقعيتچه شباهت و تفاوتي ميان تاریز بيهقي به عنوان بخش

اي و پنيش از اسنالم وجنود دارد؟ در بحنث     و شاهنامه به عنوان رسوم تاریز اسطوره پنجم

 :شوده ميها پاسز دادفرعي این پژوهش نيز به این پرسش

 گيرنده چه بوده است؟دهنده از هدیهانتظار هدیه -

 ت؟نتيجه سياسي و اجتماعي هدیه دادن چه بوده اس -

 تفاوت و شباهت شاهنامه و تاریز بيهقي در مورد رسم هدیه دادن چيست؟ -
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 . فرضیات پژوهش2

 با توجه به سواالت اصلي و فرعي این پژوهش، سه فرضيه مطرح است:

 داشتي ندارد.چشم دهنده معموالاهدیه -

 شده است.گاهي هدایا براي جلوگيري از جنگ و جلب اعتماد اهدا مي -

را و بيهقي به یک نحو مراسم هدیه دادن را تشری  کرده و رسوم مربوط بنه آن فردوسي  -

 اند.تبيين کرده

 

 پژوهش ۀ. پیشین3

باسنتاني در دربنار غزننه بنه     هناي  برگزاري جشن» ةدر مقال (1394زاده و همکاران )رحمان

 انند ها به این موضوع اشاره کنرده و مناسبتها ، ضمن برشمردن جشن«روایت تاریز بيهقي

 اند. دادهها، دیگران به شاه هدیه ميکه در جشن

ایرانني در دوره عباسني   هناي  جشنن  ةدر مقال (1390) شکراله خاکرند و زهرا زردشت

فرهننگ ایرانني نمنود فراوانني دارد و     ها که در این جشناند نشان داده ق(232-132اول )

اند. نویسندگان به اینن  ان ندادهه سبک ایراني مخالفتي نشبها خلفاي عباسي با برپایي جشن

ایراني به دالیل سياسي و جلب همکاري ایرانيان بنوده  هاي که رواج جشناند نتيجه رسيده

 گيري یکي از الیل پذیرش آن بوده است. ها با زمان مالياتو همزماني برخي از جشن

ف عروسي در شاهنامه فردوسي، ضمن توصني هاي جشن ةدر مقال (1375زهرا مهذب )

اي مختصنر  اشناره  ،هنا داده شنده  بنه آن  هایي کنه احيانناا  شاهنامه به هدیههاي عروسي زوج

 است.  کرده 
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 . روش پژوهش4

شود و جامعه آماري آن کنل تناریز   تحليلي استفاده مي-در این پژوهش از روش توصيفي

دو بيهقي و بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه فردوسي است. طبنق رسنوماتي کنه در اینن     

هنا،  کتاب آمده، رسم هدیه دادن در موارد مختلف برررسي شنده و در نهاینت طبنق یافتنه    

 شود.  ارائه ميگيري شود و در بخش نتيجهاي ميان دو کتاب انجام ميمقایسه

 

 اهداف و ضرورت پژوهش. 5

توان رسم و رسومات مهمني را  هایي است که ميترین فرهنگفرهنگ ایراني یکي از غني

هناي مختلنف   کهنن تناریخي و گنذر از دوره    ةاینران بنا پيشنين    . عالوه بر این،یافتدر آن 

فرهنگي و اجتماعي و دیني، مجموعه رسومي را در تناریز خنود بنه نمنایش گذاشنته کنه       

تشنریفات دربناري    منفني تواند بسياري از نقاط مثبت و تحقيق درباره علل و عوامل آن مي

هدف این پژوهش این است کنه رسنم هدینه     ،نابراینهاي مختلف آشکار کند. برا از جنبه

در -و قنرن پننجم    -نامهاز منظر شناه - دادن را که از رسوم تشریفاتي است در ایران باستان

 مقایسه کنيم.   -تاریز واقعي

 

 . بحث و بررسی6

هدیه دادن و هدینه گنرفتن در اینران باسنتان از رسنومات پرطرفندار بنوده و بيشنتر مخصنوص          

هنا ادامنه   اني است به طوري که در کتب تاریخي آمده، پس از اسنالم نينز جشنن   هاي باستجشن

 اند.  هاي ایراني پيروي کرده و آن را منسوخ نکردهیافته و حتي خلفاي عباسي از رسوم جشن

هدیه دادن را مي توان به عوامنل اقتصنادي مربنوط دانسنت کنه بنراي حکنام و بزرگنان         

ت. در تاریز بيهقي ذکر شده است که اکثر نثارهایي کنه  هاي مادي به همراه داشته اسمنفعت

آمنده و فشناري بنر دوش    دسنت مني  آوردند از دسترنج مردم و رعایا بهبزرگان براي امير مي



 171 شيريو معصومه دهقان رداپشت محمديعل / یهقیب خیبر شاهنامه و تار هیبا تک انیرانیدادن و رسوم آن نزد ا هیهد 

باید که ازین نواحي وي را نثاري باشد بسزا. گفتند: فرمان بنرداریم  »اقشار ضعيف بوده است: 

ني درویش و نثنار منا کنه از قندیم بناز رسنم       آنچه بطاقت ما باشد که این تنگ است و مردما

رفته است از آمل و طبرستان درمي صد هزار بوده است و فراخور این تایي چنند محفنوري و   

 (.684: 2ج  ،1381)بيهقي، « تر از این خواسته آید، رعایا را رنج بسيار رسدقالي که اگر زیاد

مينع صناحب منصنبان و    در دوره خلفاي اموي و عباسي این رسم راهي است بنراي تط 

، عثمنان  فتن از جانب کارگزاران خليفه سنوم رسم هدیه گر» ؛رشوه دادن و به مقام رسيدن

: 1370)محمندي مالینري،    «در عراق توسط وليد بن عقبه و سعيد بن العناص مرسنوم شند   

کنرد  هاي نوروز را با زور و فشنار مطالبنه مني   سعيد بن العاص کارگزار عثمان هدیه .(257

ق، 1341)صنولي،   به عثمان شکایت کردند و او نيز سعيد را از آن کار باز داشت که مردم

در همين دوران هدیه دادن به عنوان رشوه و جلوگيري از جنگ نينز منورد اسنتفاده     .(220

در سال سي و دوم هجرت احنف بن قيس از منرو رود بنه سنوي    » چنانکه ؛گرفتقرار  مي

ردم بلز با قبول پرداخت چهارصد هنزار درهنم بنا او    بلز رفت و آنجا را محاصره کرد و م

در ادامه این ماجرا نقنل شنده اسنت کنه منردم      و  (782: 2 ، ج1424 )طبري،« صل  کردند

آوردند  ،هدایاي دیگري افزون بر آنچه تعهد کرده بودند ،پس از آن در روز عيد مهرگان

هاي خنود  ن براي انجام جشنهاي بعدي که ایرانيافت آورند. در دورهأتا حاکم را بر سر ر

رسم هدینه   ،آمدهایي به عمل ميممانعتدچار مشکل شده بودند و از سوي حاکمان وقت

 شد. ها ميدادن باعث نرم کردن آنان و گرفتن جواز برگزاري جشن

 ؛شود در رسوم این دوره وجود داردصله دادن به شعرا نيز که نوعي هدیه محسوب مي

زمان منصور خليفه عباسني، امنام موسني کناظم کنه در ننوروز بنر         شود درچنانکه نقل مي

تمام آن هندایا را بنه شخصني کنه بنه جناي        ،پذیرفتتخت نشسته و هدایاي ایرانيان را مي

بشار بن بنرد هنم بنه     .(318تا، )ابن شهر آشوب، بي هدیه دادن، شعري سروده بود، بخشيد
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 ينت هنزار درهنم صنله گرفننت    بنراي هنر ب   خناطر شنعري کنه بنراي وزینر عباسنيان سننرود      

 .(17تا: )اصفهاني، بي

 هاي این دوران شامل پول نقد از جمله سيم و زر، جامه و لبناس و کنينزان مناهرو   هدیه

صد کنيز زیبا بنه متوکنل   به مناسبت فرا رسيدن نوروز چهار طاهربن عبدار یک بار»؛ ستا

ن در زمان خالفنت حضنرت   یکي از هدایایي که ایرانيا. (22: 1356)بدیع،  «پيشکش نمود

سيمين پر از خرماي آميخته با روغن بنوده کنه بنه عننوان     هاي جاماند علي براي ایشان برده

 . (319: 1996)جاحظ،  خراج محسوب شده است

هایي که ابودلف شود هدیهدر روایتي که صولي از یزید بن مهلب آورده، مشخص مي

 اسنت  هاي ابریشمي بنوده زعفران در کيسه براي مامون در روز مهرگان برده شامل صد بار

اي اسنت  سنفره  ،اندهدیه گرانبهاي دیگري که براي مامون آورده. (109: 1956) خالدین، 

 .(322: 1996 )جاحظ، است کار رفتهصد مثقال طال بهکه با ليف خرما بافته شده و در آن 

ده اسنت بنراي اسنتمرار    دهد رسم هدینه دادن بيشنتر تشنریفاتي بنو    جمع این موارد نشان مي

کنرده  السنکوت نينز پيندا مني    صل  و ایجاد محبت بين رعایا و حکام که گاه جنبه رشوه و حنق 

رویم تا ببينيم این رسم در اینن دو کتناب   با این مقدمه به سراغ تاریز بيهقي و شاهنامه مي است.

 سياسي بوده است.یک از عوامل فرهنگي، اجتماعي و به چه نحوي عنوان شده و متاثر از کدام

 

 . رسوم هدیه در تاریخ بیهقی7

 . انواع هدایا در تاریخ بیهقی7-1

 دهنددستان میهدایایی که بزرگان به زیر .7-1-1

 خلعت .7-1-1-1

یي کنه بزرگني بنه کسني بخشند )فرهننگ معنين،        ایعني جامه دوخته ؛از نظر لغوي خلعت

 .(1435 :1 ج ،1371
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آید، مختص و آنچنان که از تاریز بيهقي بر مي خلعت دادن از رسومات درباري است

قنرار گرفتنه باشنند. در     ،شاه مملکت است کساني است که مورد توجه بزرگي که معموالا

خلعت است. با توجه به اینکنه اینن    ،شوداي که به افراد داده ميتاریز بيهقي بيشترین هدیه

امنا   ،مه در آن بسيار زیاد استکاربرد این کل ،تاریز ذکر وقایع دربار مسعود غزنوي است

شنود و عنالوه بنر جامنه دوختنه، چيزهناي گرانبهناي        تنها به جامه دوخته شده اطالق نمني 

از جمله: طبل، کوس، علم، کاله دو شاخ، کمر زر،  ؛شودبسياري به عنوان خلعت داده مي

اي درم، هن پيل نر و ماده، انواع پارچه و دیبا، طنوق زرینن مرّصنع بنه جنواهر، غنالم، بندره       

ج  ؛209، 20 :1ج  1381تاریز بيهقني،  )استام زر هزار مثقال، دبدبه و... هاي نابریده، جامه

2: 414 ،418 ،423 ،506 ،508 ،633 ،635 ،634 ،654)،. 

 

 شوندافرادی که الیق خلعت می .7-1-1-1-1

س یکي از مناسبات خلعت دادن، اعطاي مقام یا شغل تازه اسنت کنه مسنتلزم پوشنيدن لبنا     

وقتي پادشاه یا بزرگي شغلي را به که است  بيان شدهخاص آن مقام است. در تاریز بيهقي 

داده است؛ او را بنه جامنه   نظر خلعت ميکرده مطابق با  شغل به فرد موردکسي واگذار مي

ایاي گرانبهناي دیگنري   پوشاندند و گاهي عالوه بنر آن هند  فرستادند و خلعت ميخانه مي

 )بيهقني، « هنا دادنند  ها فرمودند و خلعتآنچه گروهي را شغل»ه است؛ کردنيز دریافت مي

 (.422: 1ج  ،1381

 شوند شامل این افراد هستند:خلعت دادن دالیل زیادي دارد و افرادي که الیق خلعت مي

 امیران -الف

هناي  کنند کنه بنر آن صنندوق    اميرمسعود پيش از پوشيدن خلعت اميري، مرکبني دریافنت مني   

هناي خلعنت   آوردند بنا صنندوق  بر اثر رسول استران مرکبي مي»بار شده است: خلعت خالفت 

(. همين مراسم بنراي امينر مجندود نينز برگنزار      39: همان« )خالفت ... اميرمسعود خلعت پوشيد
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)همنان،  « العقده خداوندزاده امير مجدود خلعت پوشيد به امينري روز شنبه سوم ذي»شده است: 

 (.758و  717، 715، 656)همان: ( و موارد دیگر 427،: 2 ج

 رسوالن -ب

شنود و بنه عننوان    یکي از موارد خلعت دادن، زماني است که رسولي به جایي گسنيل مني   

اینن سنليماني بنه رسنولي و شنغلي بنزرگ آمنده اسنت         »دادنند:  هدیه به او خلعت داده مي

خلعتني   رسنول را »و  (445: 2 )همنان، ج « خلعتي بسنزا بایند او را و صند هنزار درم صنلت     

منوارد  و  (40 :1 )همنان، ج « سخت فاخر پوشانيدند و با کرامت بسنيار بنه خاننه بناز بردنند     

 .(719 و 687، 478، 446، 728: 2و ج  266 و 14همان: دیگر )

 پوشیدن خلعت امیرالمؤمنین -ج

رسول ایستاده سلطان گفت: اگر بيند به زیر تخت آید تا به مبنارکي خلعنت اميرالمنومنين    »

 .(507: 2 )همان، ج« بچوشد

 دبیران  -د

روز سنه »: شنوند دبيران از جمله امراي دولت هستند که در مواردي شایسته پوشيدن خلعت مني 

 (.720: همان« )شنبه بيستم این ماه بوالحسن عراقي دبير را خلعت و کمر زر دادند

 رانمبش -هـ

امينر شنراب مني   » گيرندگاننند: کساني که حامل خبرهاي خوب هستند نيز از جمله خلعت

و ( 664: همنان « )خورد که این بشارت رسيد، فرمود تا مبشنران را خلعنت و صنلت دادنند    

 .(657 و 723همان: موارد دیگر: )
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 مقدمان -و

دیگر روز که اميرمسعود آمد، جملة مقدمان عرب بنا جملنة خيلهنا و گفتنند چهنار هنزار       »

 :همنان « )هنا داد مقندمان را خلعنت  سوار است به درگاه آمدند و امير ایشنان را بنواخنت و   

 .(726 و 714،  697: 2ج موارد دیگر: )و  (675

 خلعت دادن سپاه ساالری  -ز

 :منان ه« )علي را خلعنت پوشنانيدند سنخت فناخر     الحجه سچاه ساالرشنبه نيمة ذيروز پنج»

 .(48 همان:موارد دیگر: )و ( 755

 خلعت دادن به ندیم -ح

« نشسنت مجلنس امينري آمند بنه نندیمي مني      ي دادند فاخر و به امير فرمود تا وي را خلعت» 

 .(940: 3 ، جهمان)

 خلعت دادن به وزیر -ط

و ( 755: 2ج  همان،« )روز شنبه هفدهم این ماه وزیر را خلعت دادند خلعتي سخت فاخر.» 

 .(617 و 511،  510: همانموارد دیگر:  )

 دادن به برید -ی

 .(942: 3 ج همان،« )شغل بریدي بر وي مقرر داشت و بوالمظفر را امير خلعت فرمود و»

 خلعت دادن به حاجب -ک

و ( 426 :2ج  همنان، « )نه بردند و خلعت حاجبي پوشنانيدند امير فرمود تا او را به جامه خا» 

 .(887: 3ج همان، موارد دیگر: )
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 خلعت دادن به عارض -ل

 :2ج  همنان، « )ت عارضي پوشنيد در روز دیگر شنبه بوالفت  را به جامه خانه بردند و خلع» 

 (.207: 1ج )همان،  موارد دیگرو ( 476

 خلعت دادن به کدخدا -م

 .(758 :2ج  همان،« )سهل عبدالملک دادند و خلعت یافت شغل کدخدایي به»

 خلعت دادن به دیوان رسالت -ن

 .(922: 3ج همان، هل زوزني و پوشاندن خلعت به او )دادن شغل دیوان رسالت به بوس 

 دریافت خلعت از طرف خلیفه مسلمین -س

 .(228: 1 )همان، ج« فه آمد و لوا و خلعت آوردخداوند یاد دارد که بنشابور رسول خلي» 

 خلعت دادن  برای تشویق -ع

 .(897: 3 )همان، ج« امير ایشان را احمادي تمام کرد و خلعت فرمود»

دل ایشنان از منا گنرم    »داد:  گرمي پسران برادرش، اميرمحمد را خلعتاميرمسعود براي دل

 .(992: )همان« ها بچوشندکن و بگو تا خلعت

 از جمله موارد دیگر خلعت دادن که در تاریز بيهقي آمده است: 

گذشنتن از جنان کسني و     ،(636: 2ج همنان،  شفاعت کنردن و پنس از آن خلعنت دادن )   

دان جنگ شنرکت  خلعت دادن به کساني که در ميو  (225: 1ج همان، خلعت دادن به او )

 .(705 و 498: 2ج همان، کردند )

در بررسي اینن تناریز    کند.ها را بيان ميبيهقي در بيشتر موارد تاریز دقيق خلعت دادن

؛ از شنده اسنت  مشخص شد که دادن خلعت در روز ینا مناه ینا مناسنبت خاصني داده نمني      
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ج  همنان، « )م محنرم روز پنج شننبه دو »، (492: )همان «االولپنجشنبه هشتم جمادي» جمله:

روز پننجم مناه ربينع   »و  (630: 2 جهمنان،  ) «االخنر روز آدینه چهنارم جمنادي   »، (887: 3

 .(741: )همان« االخر

 

 صله .7-1-1-2

صنله  . (2160: 1371، )فرهننگ معنين   به معني بخشش، انعام و جایزه اسنت از نظر لغوي  «صله»

هاي مختلف از دادن صله بنه افنراد صنحبت    اهشد. در تاریز بيهقي در جبه شعرا داده مي معموالا

 شوند:بلکه افراد مختلفي الیق دریافت آن مي ،شده است و هميشه شامل شعرا نيست

 صله دادن به شعرا -الف

و آنچه شعرا را بخشيد، خود اندازه نبود چنانکه در یک شنب علنوي زینبني را کنه شناعر      »

ه عيارش در ده درم نقره نه و نيم آمندي  وار درم بخشيد هزارهزار درم چنانکبود، یک پيل

: 1 ج ،1381بيهقني،  )« پيل نهادند و به خاننة علنوي بردنند   و فرمود تا آن صلت گران را بر 

  .(887: 3ج  و 516و  422: 2ج  همان،موارد دیگر )و ( 181

به جشنن  »دهد: اي نميگاهي نيز شاه به علت سستي موجودي خزانه یا خست طبع صله

... و شعرا را هيچ نفرمود و مطربان را هم صلت نفرمود کنه درینن روزگنار    مهرگان نشست

 (925: 3 )همان، ج« رپاش سستي گرفته بود و کم باریديآن ابر ز

 صله دادن به قاضی -ب

يل ترس از آخرت آن را شود که او به دلدر جایي از دادن صله  به قاضي بوالحسن یاد مي 

 .(725: 2ج  همان،) کندردّ مي
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 به میمنت آزاد کردن غالمان -ج

 .(622: 2 )همان، ج« همگان را آزاد کرد و صلت و بيستگاني بدادند»

 صله دادن در مراسم عقد نکاح -د

عقد نکاحي بستند که درین حضرت، من مانندۀ آن ندیده بنودم؛ چنانکنه هنيچ منذکور و     »

زن نمانند کنه ننه صنلت     دار و بوقي و دبدبه دار و پرهشاگرد پيشه و وضيع و شریف و سياه

ساالر بگتغدي بدو برسيد از دوازده هزار درم تا پننج و سنه و دو و ینک هنزار و پانصند و      

 .(748: 2 )همان، ج« سيصد و دویست و صد کمتر از این نبود

 صله دادن  به قاصدان -هـ

 همنان،  و 497: 2ج همنان،  « )ها فرمود تا بياسودندفرمود قاصدان را فرود آوردند و صلت»

 (.916: 3ج 

 ن صله به طبیبداد -و

« نار مر او را دسنت گرفنت و عهند کنرد    طبيبي از سامانيان را صلت نيکو داد، پنج هزار دی»

 (.495: 2ج  همان،)

 هدیه دادن به جاسوس -ز

اده آمند و جاسنوس را صند    ها مهر کرد و نهن گویي و ملطفهامير گفت: سخت صواب مي»

 .(751: 2 )همان، ج« دینار داد

 دادن به ندیمانهدیه  -ح

« غالمي تنرک و بخنوبي بازگردانيدنند    ندیمان را اسب و ستام زر و جامه  و سيم دادند و» 

 .(272: 1ج  همان،)
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 هدیه دادن به خیلتاش -ط

 .(176: 1 )همان، ج« ه هزار درم دادند و بازگردانيدندخيلتاش را د» 

 هدیه دادن به میهمانان -ی

بسيار زر و جواهر و طرایف آنجا بردنند و تکلفني سنخت عظنيم     دیگر روز امير فرمود تا » 

 .(623: 2 )همان، ج« هاساختند اندر ميهمان

چون دوري چنند شنراب   »کند: بيهقي در جایي از گرفتن هدیه در ميهماني صحبت مي

یي پنج هنزار  ن نهادند و کيسهبگشت خزینه دارش بيامد و پنج تا جامة مرتفع قيمتي پيش م

 .(196: 1 ، ج)همان« درم

 

 های زیردستان به بزرگانهدیه .7-1-2

 نثار .7-1-2-1

از سنوي   گينرد غالبناا  نثار کردن که به صورت پاشيدن چيزي بر سر و روي کسي انجام مي

اما  ،شود. نثار بيشتر شامل درهم و دینار استتر براي احترام به بزرگان انجام ميافراد پایين

نار و شکر و مردمان درم و دی» ؛ر این ميان ذکر شده استاقالم دیگري همچون شکر نيز د

نثنار بنه معنني    » در فرهننگ معنين آمنده اسنت:    . (37: 1 )همنان، ج « انداختندهر چيزي مي

کنار رفتنه   هپاشيدن نقد و جنس بر فرق و در قدم کسي است. به معني پيشکش و هدیه نيز ب

 (. 4673 :1371فرهنگ معين، ) «است

 ر و روی دیگرانبر س پاشیدن نثار -الف

گذرانيدنند و از دو جهنت سنرهنگان نثنار     رسول و اعيان را در ميان دو صنف لشنکر مني   »

و  508، 422: 2ج  ،37و  20 ،5: 1ج همنان،  موارد دیگنر ) و ( 39: 1 )همان، ج« کردندمي

 (.872: 3 ج و 651
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بنه شنکل    ننان اما همچة نثار به جاي هدیه و پيشکش آمده، گاهي در تاریز بيهقي کلم

 :دستان است براي امراهدایاي زیر

 هدیه دادن به پادشاه -الف

پيش آمد و خدمت کرد و بسيار نثار هدیه آورد از سچر و زره و آنچه بابت غنور باشند و   » 

اولينا و حشنم نثارهنا پنيش تخنت بنهادنند       »، (168: 1 )همنان، ج « امير او را بسيار بنواخنت 

، 422: 2ج همان، موارد دیگر )و ( 39: 1 )همان، ج «سخت بسيار و از حد و اندازه گذشته

 .(637 و 511، 509

اميرمسنعود را بسنيار ننزل فرسنتاد     »فرستادن هدیه از طرف والي گرگان به اميرمسنعود:  

 .(185: 1 )همان، ج« و طرایف گرگان ها و نامهپوشيده به خط

 نزل -ب

)فرهننگ  آن آمنده اسنت    و جنز  نزل در لغت به معني آنچه پيش مهمان نهنند چنون طعنام   

چون امير نزدیک دیه بوالحسنن خلنف رسنيد مقندّمان بنه خندمت       » (،4710 :1371 معين،

، 1381بيهقني،  )« هاي بسيار دادنند آنجا آمدند و سخت نيکو خدمت کردند غوریان و نزل

منوارد  و ( 38: 1 )همنان، ج « ها بياوردندچون از نان خوردن فارغ شدند نزل»و  (959: 3 ج

  .(396: 2ج همان، دیگر )

 

 سیم گرمابه .7-1-2-2

ننزل »؛ انعام یا پول حمام که در یک مورد در تاریز بيهقي از آن سخن به ميان آمده اسنت 

« درم سنيم گرمابنه چنانکنه متحينر گشنت     ها بياوردند از حدّ و اندازه گذشته و بيست هزار 

 .( 38: 1 )همان، ج
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 دندان مزد .7-1-2-3

 هنا دهنند  ي به معني پول یا جنسي کنه پنس از اطعنام مسناکين بنه آن     دندان مزد از نظر لغو

 .(1565: 2، ج 1371 )فرهنگ معين،

شنوند و از  از رسوم ایرانيان، هدیه دادن به ميهماناني است که بر سفره کسي حاضر مي

توانند  شود. این هدینه مني  شناخته مي« دندان مزد » خورند و این رسم به عنوانغذاي او مي

عکس انجام گيرد. در تاریز بيهقي در منوارد انندکي   بزرگان به زیر دستان و یا برسوي از 

 )همنان، ج « علي دندان مزدي بسزا داد رسول رانان بخوردند و » ؛از آن نام برده شده است

« دادند قومي را که بنا سنلطان بودنند   دندان مزد بسزا داد و وکيالنش بسيار نزل »و ( 443: 1

 .(741 :2ج   ،1381 )بيهقي،
 

 مناسبت هدیه دادن .7-2

 . جشن مهرگان7-2-1

از  شود و معموالاهایي رد و بدل ميباستاني یکي ازمواقعي است که در آن هدیههاي جشن

شود. جشن مهرگان متعلق بنه فرشنته   هاي گرانبها  آورده ميسوي درباریان براي شاه هدیه

شد و زمان برگزاري جشن نيمسال ینا  که زمان آن اول سال واقع ميمهر بود و به سبب این

شد؛ از قندیم ننزد ایرانينان    در زمان شروع برداشت محصول بر پا مي. همچنين نيم سده بود

 «التاج»جاحظ در کتاب  .(22: 1878)بيروني،  دانستندرا همچایه نوروز مي گرامي بود و آن

و »اسنت:   اد کنرده دادن ی در شرح آداب و رسوم دو جشن مهرگان و نوروز از رسم هدیه

این جشنن و رسنوم آن    .(146: 1914)جاحظ،  «الملک هدایا المهرجان و النيروز من الحق

  .(240-243: 1996)جاحظ،  استدر دوره عباسيان نيز رواج داشته
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هنا کنه   روز یکشنبه چهارم ذوالحجه به جشن مهرگنان نشسنت و از آفناق مملکنت هدینه     »

همنان،  موارد دیگر )و ( 752 :2 )همان، ج« بياوردند ن وقتپيشکش را در آ ،ساخته بودند

 .(886: 3و ج  724و  715 ،422: 2ج 

 

 رهاورد .7-2-2

آید و براي دیگنران از  یکي از موارد هدیه دادن زماني است که کسي از دیاري دیگر مي 

آورد. شخصي که از راه دوري براي دیدن امينر مني  هاي گرانبهاي آن شهر هدیه ميتحفه

کنند:  اي بنه رسنم سنوغات تقندیم مني     اي نيز دارد که مطابق با آن هدیهالبد خواسته ،آید

عنبنر و چيزهنا کنه از آن دینار     مالي آورده هدیة امير و اعيان درگاه را از زر و مروارید و »

 (.717و  512: 2ج همان، موارد دیگر )و ( 289: 1 )همان، ج« خيزد

 

 عروس از سوی پدر ۀجهیزی .7-2-3

اما در تاریز بيهقي که روایت  ،شوداي است که از سوي همه پدرها  داده ميهدیه جهيزیه

 شنود: نيز ابهت خاصي دارد که با سایر هندایاي دربناري مقایسنه مني    ها دربار است جهيزیه

هناي مرواریند بسنته، از اینن     چهار تاج زرین مرصع به جواهر، بيسنت طبنق زرینن، ریشنه    »

معنني کنه   ر یکي گفتم، کفایت باشد و بتوان دانست از اینن  چيزي چند باز نمودم و از هزا

 .(749و  748: 3 )همان، ج« چيزهاي دیگر چه بوده است

 

 دادن هدیه در مجلس عقد .7-2-4

یي ها که با تنو فرسنتاده آمنده اسنت، بفرمنا     چون از مجلس عقد باز گردي نثارها و هدیه» 

 .(261: 1 )همان، ج« خازنان را که با تواند  ببرند
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 خاطر کسب امنیتهنثار ب .7-2-5

یکي از عوامل هدیه دادن، ترس از هدینه گيرننده اسنت و ننوعي رشنوه و حنق السنکوت        

« کردندآمدند و نثار ميو این روز تا شب کساني که ترسيده بودند مي» محسوب مي شود:

 .(206: 1)همان، ج

 

 خاطر سالمتی سلطانهنثار ب .7-2-6

االول روز پنج شنبه غره ماه ربيع»شد: شکرانه و شادباش داده مي نثار کردن گاهي به خاطر

اميرمسعود بار داد که سخت تندرست شنده بنود بنار عنام و حشنم و رعایناي بسنت پنيش         

 .(739: 2 )همان، ج« آمدند و نثارها کردند

 

 نسخت کردن هدایا .7-3

س از آن هدایا را بنه  کردند و پبرداري ميفرستادند آن را نسخهوقتي هدیه براي کسي مي

فرستادند. مسلما دليل این کار این است که مشخص باشد چه کسناني هدینه داده   خزانه مي

انند  بوده است. تاکيد بر کساني که اولين روز به دیدن خنان رفتنه   و ميزان ارزش آن چقدر

 ها داراي مقاصد خاصي بوده و دینر و زود بنودن آن نينز   نيز موید این معني است که هدیه

 : 1 )همنان، ج « هنایي کنه اول روز پنيش خنان رونند     ینه نسخت تنذکرۀ هد »شود: لحاظ مي

: 3 )همنان، ج « شغول بودم تا جهاز را نسخت کردندچندین روز با چندین شاگرد م»، (266

البته اکنون نينز در برخني از منناطق اینران     . (642: 2ج همان، موارد دیگر: )و ( 749و  748

 .س هنوز باقي استرسم نسخت کردن جهاز عرو

 

 اقالم هدایا .7-4

 شده به شرح زیر است:هایي که بين افراد در تاریز بيهقي ردّ و بدل ميهدیه 
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 لعل و هاي مروارید، یاقوتجواهرات شامل: ریشه

 بلور و هاي چينيظروف: جام زرین مرصّع به جواهر، انواع ظرف

 زره و لوازم جنگي: تيغ هندي، سچر

گاو )البته با پاالن و افسار ابریشمين، نعل و  و پيل نر و ماده، مادیان، اشترچهارپایان: اسب، 

 زین زرین، مهدهاي زر و اسباب و لوازم مرصع و زرین(

 پرندگان: باز، یوز، عقاب و شاهين

هاي قيمتني، شنادروان   هاي دیبا، شارههاي زربرفت قيمتي، پارچهجامه و پارچه: انواع جامه

 قبا و دستار

 هاي خوش: مشک، عود، عنبر، کافور و عطربوعطر و 

 ،168: 1ج  همنان، غالم ترک و کنيز، درم و دینار، تاج و کمر زرین و مرصع بنه جنواهر )  

 .(749و  748: 3و ج  717و  643، 642، 623، 445، 408: 2، ج 289و  272، 266، 196

 

 رسوم هدیه دادن در شاهنامه .8

ه اسنت، حالنت حکنومتي و دربناري دارد و از طنرف      هایي که در شاهنامه آمدبيشتر هدیه

هنا نينز بنين افنراد خنانواده و      شاه به وابستگان دربار داده شده است، امّا برخي از این هدینه 

 شود. طبقات اجتماع، رد و بدل مي

 

 انواع هدایا .8-1

هدینه   ،رهناورد  ،خلعنت  ،عبارتنند از: پناداش   ،هایي که در شاهنامه آمده اسنت انواع هدیه

هدینه بنه    ،نامنه  ۀهدینه بنه آورنند    ،هدیه به ننامزد  ،هدیه براي جلوگيري از جنگ ،زدواجا

 هدیه به ميهمان هنگام بازگشت و نثار کردن است. ،عنوان سچاسگزاري
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 دستانهدایای بزرگان به زیر .8-1-1

 . خلعت8-1-1-1
دهند. اینن   در بسياري از موارد پادشاه به افراد مختلف و به عنناوین گونناگون خلعنت مني    

جنواهرات   ،شنامل زر و سنيم  )ها بسيار گرانقيمت و فراوان است از جمله: پول نقند  خلعت

 (،مانند: مشک و کافور، زعفران)خوش  عطرهايانواع  (،گرانقيمت چون یاقوت و پيروزه

هناي  ها و پوشنيدني غالمان و پرستاران مختلف و گستردني ،اسبهاي گرانقيمت با لوازم آن

خلعت به معناي اصلي خود کنه لباسني الینق شنغلي خناص اسنت در شناهنامه         . پر بها و...

   شود.کار رفته است و بيشتر به عنوان هدیه استفاده ميکمتر به

 

 شوند. کسانی که الیق خلعت می8-1-1-1-1

 پهلوانان -الف
بنه لبناس محندود نيسنت و      خلعت دادن به پهلوانان از رسوم مرسوم شاهنامه اسنت و معمنوالا  

امنا بنه عننوان     ،شنود تباطي هم به لباس مخصوص شغل ندارد و به عنوان پناداش تلقني مني   ار

که فردي کاري مهم و بزرگني را انجنام داده ینا قنرار اسنت کنه       هنگامي ؛خلعت آمده است

بخشند. هنگنامي کنه زال از    هایي را بنه عننوان خلعنت بنه او مني     انجام بدهد، پادشاه پيشکش

آید، هندایاي زینادي   وچهر براي او ترتيب داده سر بلند بيرون ميآزمون هنر و استعداد که من

 کند که شامل تاج و تخت و جامه و طوق و یاره و چيزهاي دیگر است:دریافت مي

 خلعت منوچهر به زال:* 

 یکننني خلعنننت آراسنننت شننناه جهنننان    

 چننننه از تنننناج پنننننر مایننننه و تخننننت زر

 هننننناي گرانماینننننه نينننننز همننننان جنننام
 

 

 ند ازان خينننره یکسنننر مهنننانکننننه گشنننت

 کمنننر ننیننو طنننوق و زر نارهیننچننه از 

 زينننپرستنننننده و اسننننب و هرگونننننه چ  
 

 (1315-1318: 255، 1 ج ،1379)فردوسي، 
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 خلعت شاه کابل به زال:* 

 ابنننننا گننننننننج و اسبنننننننان آراستننننننننه  

 ز دیننننار و یاقننننوت و مشننننک و عبينننننر  

 یکننننني تننننناج بنننننا گوهننننننر شاهنننننوار 
 

 

 اي خواستنننننهان و هرگوننننننهغالمنننننن

 ز دیبننناي زربفنننت و چيننننني حریننننر  

 یکننني طنننوق زرینننن زبرجننند نگننار    
 

 ( 275-277: 182)همان، 

 ( 59-60: 10، 2ج  )همان،خلعت نوذر به سام  *

 (167-174: ابيات 73-73، 2ج همان، ) خلعت کيقباد به زال و دیگر پهلوانان* 

  (887-895ابيات  :125، 2ج )همان، خلعت کاووس به رستم * 

 ( 216-223: ابيات 150، 1 ج )همان، خلعت منوچهر به زال* 

 ( 1379-1378ابيات : 89-90، 3 جهمان، خلعت افراسياب به سياوش ) *

 (1641-1645: ابيات 114، 4 ج، )همانخلعت افراسياب به پيران:  *

 (1411-1416: ابيات 300، 4 ج، )همانخلعت کيخسرو به رستم * 

 

 النرسو -ب

بنه   اي فراواني بنه همننراه پاسنز نامننه    آورد، گيرننده هدایناي ميکه کسني نامههنگامي *

 داد:رسان مينامه

 

 فرستننننننناده را خلعنننننننت و یننننننناره داد

 نوشننننت آنگهننننني پاسنننننز نامننننه بنننناز 
 

 
 ز رستننننم همننني داسنننتان کنننرد ینننناد  

 بننننه نزدیننننک فرزننننند گننننردان فنننراز 
 

 ( 166-167ابيات  :272: ملحقات، 1 ج، )همان
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بننرد و پيننران پاسنز نامننه را بنه همنراه       اي را از طنرف فریبرز بنراي پيران ميرهنام نامه* 
 فرستد:هدیه مي

 
 یکنننني خلعنننننت آراسنننننت رهنننننام را   
 بنننننه ننننننزد فریبنننننرز رهنننننام گننننننرد   

 

 
 چنانچننننون بنننننود در خننننور نننننام را   
 بينننننناورد نامننننننه چنانچنننننون ببنننننرد 

 

 ( 1309-1310: ابيات 93، 4 ج ،)همان
 

 دهد:کيخسرو جواب نامه رستم را به همراه هدایاي زیادي مي *
کنند  و هدایایي دریافت مي برداي براي گودرز ميهمچنين است درباره رویين که نامه

بنا هندایایي    و کيخسرو نينز جنواب نامنه رسنتم را     (1329-1332: ابيات 161، 5 جهمان، )
 (.902-910: ابيات 267-268، 4 جن، هما) کندهمراه مي

 میهمانان -ج
ها ننه تنهنا بهتنرین    است. آنميهمان همواره نزد ایرانيان از محبوبيت خاصي برخوردار بوده

کردند، بلکنه عالوه بر آن هنگام بازگشت، هندایاي زینادي   پذیرایي را از ميهمان خود مي
 ي با عنوان خلعت یاد شده است.بخشيدند. در شاهنامه گاهي از هدیه ميهمانبه او مي

رود. پس از بازگشت سام هدایاي فراواني سيندخت براي انجام مذاکراتي به نزد سام مي *
 دهد:به او مي

 

 سنننننننزاوار او خلعنننننننت آراستننننننننند  
 بنه کابنل دگننر سنننام را هننر چنننه بنننود     

 دگنننننننر چننننارپاینننننننان دوشيدننننننننني
 و دستننش بنه دسنت   به سنيندخت بخشنيد   

 

 

 تنننر خواستنننندز گننننج آنچنننه پنننر مایننه 
 ز کننناخ و ز بنننناغ و ز کشننننت و درود  

 ز گستردننننننني هننننننم ز پوشيدننننننني  
 گرفنننت و یکننني نيننننز پيمنننان ببسنننت  

 

 (1208-1207: ابيات: 215، 1 ج، همان)
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 خلعت به واسطه اعطای شغل حکومتی .8-1-1-1-2

 دهد:سچارد و خلعتي در خور نيز به او مياشکش مي کيخسرو حکومت مُکران را به -

 

 ورا کننننرد مهتنننننر بنننننه مُکننننران زميننننن
 

 بسنننني خلعتننننش داد و کننننرد آفنننرین  
 

 (2074: بيت 357، 5 ج، همان)

 

 .جایزه8-1-1-2

به قهرمانان شجاعي که بتوانند در اینن جننگ کارهناي     کيخسرو قبل از جنگ با افراسياب

دهد. براي کسي که سنر افراسنياب را بنرایش    هایي را وعده ميداشبزرگي انجام دهند، پا

هاي گرانقيمنت و جنام پنر از گنوهر     کند که شامل انواع جامهاي پيشنهاد ميجایزه ،بياورد

دویست جامه زرنگار و و دو کنيز زیباي  اي شامل:است و براي آوردن تاج تژاو نيز جایزه

 کند:مسيحي تعيين مي

 

 امنننننه دیبننننناي روم بينننناورد صنننننند ج 

 همنننه از خنننز و منسنننوج و هننننم پرنيننننان
 

 
 همنننننه پيکنننننر از گوهننننر و زرّ بننننوم  

 یکننني جنننام پنننر گوهنننر انننندر ميننان    
 

 ( 178-186: ابيات 19، 4 ج، همان)

 

 بنننه گنجنننور فرمننننود پنننس شهریننننار    

 صننند از خنننز و دیبنننا و صننند پرنينننان    
 

 
 کننننه آرد دو صننننند جامنننننة زرنگنننننار 

 نرخ بنننننه زننننننار بستننننه مينننان دو گلنننن
 

 ( 188-194، بيت 19-20، 4 ج، همان)
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شنود. جنایزه   دیگر شاهنامه دیده مني هاي موارد دیگري نيز از این نوع جوایز در بخش

: 20، 4 ج، همنان است ) و ده کنيز آوردن اسچنوي براي کيخسرو، شامل ده غالم ، ده اسب

منطقه کاسه رود، ده جام زرین پر از دیننار و  هاي جایزه آتش زدن هيزم(. 196-205ابيات 

 (. 219-227، ابيات 21-22، 4 ج، همان) مشک و گهر است

 

 هدیه زیردستان به بزرگان .8-1-2

رود در کنار مني  رینزي شنده بنوده و بنراي مقاصند خاصني بنه       برنامه این نوع هدایا معموالا

ورود او به شهنري برایش هدینه  به مناسبت پيروزي پادشاه و یا  مواردي نيز بزرگان و مردم

 بردند. این نوع هدایا به این شرح است:مي

 

 نثار کردن .8-1-2-1

تننوان هدیننه دادن دهننند و در مننوارد اننندکي مننيبزرگننان هدیننه منني در شنناهنامه معمننوالا 

ریختن زر و سنيم و منواد خوشبننو،     نثار کردن است. ،یکي از این موارد دستان را دید.زیر

ختلف این رسنم نمنود   گویند. در شاهنامه در جاهاي مکسي را نثار کردن ميبر سر یا قدم 

نثار بر سر و قدم ميهمان، نثار بر عروس و داماد و  نثار بر زني که فرزندي را  دارد. از جمله

عنوان ميهمنان وارد مجلس یا شنهري مني  به ورده است. همچنين وقتني فردي مهمبه دنيا آ

بنر   گرددپاشيدند. پس از اینکه زال از نزد منوچهر بازميمش ميشد، زر و سيم بر سر و قد

 پاشند:او نثار مي

 

 کننننه فرخنننننده بنننادا پننني اینننن جنننوان

 چنننو بنننر پهلننننوان آفریننننن خواندننننند 
 

 
 بریننننننن پنننننناک دل نامننننننور پهلنننننوان 

 ابننننننننر زال زر گوهننننننننر افشننننننناندند 
 

 ( 239-240، ابيات 151-152، 1 ج، همان)
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بر سر و روینش نثنار    شودنوان ميهمان وارد، شبستان کاووس ميکه سياوش به عهنگامي *

 پاشيدند:

 

 پرستندگننننننان نيننننننز بننننننا خواهننننننران
 

 زبرجنننننند فشانننننننند بنننننننر زعفنننننران 
 

 (178: بيت 16، 3 ج، همان)

 

 ورود زال به کابلستان *

 عقينننننق و زبرجننننند بنننننرو ریختننننننند   
 

 منننني و مشننننک و عنبنننر بنننر آميختنننند 
 

 (532: بيت 170 ،1 ج ،همان)

 

 * ورود کاووس به هاماوران

 ز اینننننوان سننننناالر تنننننننا پيننننننش در   
 

 همننننننه درّ و یاقننننننوت بارینننننند و زر   
 

 (140: بيت 135، 2ج ، همان)

 

 مناسبت هدیه دادن .8-2

 ازدواج ۀ. هدی8-2-1

طنوالني   ةينمهم ایرانيان برپایي مراسم ازدواج است که در فرهنگ ایراني پيشهاي از جشن

ها از هنگام خواسنتگاري  ، هدیه دادن است. این هدیههادارد و یکي از رسوم در این جشن

بيننيم کنه   شود همچنانکه در داستان خواستگاري سنياوش از فنرنگيس مني   کردن آغاز مي

دارد تنا بنراي   ميگوهر و دینار و پرنيان با خود برزر و  ،پيران به همراه همسرش گلشهرف

شنود.  هایي از سوي خویشناوندان دریافنت مني    ببرد. پس از ازدواج نيز هدیهعروس هدیه 
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بننراي آن دو هدایاینني را    -فرنگيننس - افراسيناب به مناسبنت ازدواج سياوش و دختنرش

 فرستد:مي

 

 بيامننننند فرنگينننننس چنننننون منننناه ننننننو 

 بدینننن کننار بگذشنننت یننک هفتنننه نينننز  

 از اسبنننننننان تنننننننازي و از گوسفنننننننند
 

 

 بنننه نزدیننننک آن تناجننننور شننناه نننننو   

 سچهبننننند بياراسنننننت بسينننننار چيننننننز   

 همننان جوشننن و خننود و تينننغ و کمننند   
 

 ( 1545-1552: ابيات 101، 3 ج، همان)

 

دهند.  هنا هدینه مني   بنه آن  خواهد با منيژه ازدواج کنند شنود، بيژن ميکيخسرو وقتي مي *

شناه یمنن، هندایایي همنراه رسنوالن       همچنين در جریان خواستگاري فریندون از دختنران  

 شود.فرستاده مي

 

 . هدیه به نامزد8-2-2

فرسنتند. البتنه چنون    ازدواج، هندایایي را بنراي هنم مني     ۀزال و رودابه پس ازتوافنق دربنار  

 شود:اطرافيان با این پيوند مخالف هستند، این هدایا پنهاني رد و بدل مي

 

 هدیه زال به رودابه:* 

 ر و گنننوهر ز گننننجدرم خواسنننت و دیننننا

 بفرمنننننود کيننننن ننننننزد ایشنننننان برینننند  
 

 
 گرانمایننننه دیبننننناي زربفنننننت پننننننج 

 کسننننني را مگویيننننند و پنهننننان بریننند
 

 ( 459-460: ابيات 166، 1 ج همان،)
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، همنان  فرسنتد: براي زال سربندي زري به همراه یک جفت انگشتر مني  رودابه در مقابل *

 .739-742: ابيات 183، 1 ج

 

 هدیه دادن برای جلوگیری از جنگ .8-2-3

مند سنام قصند    فهشنود. سنيندخت وقتني مني    گاهي دالیل سياسي در هدیه دادن دخيل مي

براي رفع جنگ و جلوگيري از خونریزي، خود شخصاا بنه ننزد سنام     حمله به کابل را دارد

از  کنار باعنث جلنب توجنه سنام شنده و او       برد. اینن رود و هدایاي بسياري براي او ميمي

 .(1108-1118: ابيات 209-210، 1 ج)همان،  دکنحمله به کابل خودداري مي

 

فرسنتد و مني  افراسيناب براي جلوگيري از جنگ، هدایناي فراواني به نزد سياوش مني 

 گوید که تورانيان قصد ادامه جنگ را ندارند:

 

 فرستنننننم بنننننه نزدیننننک او سيننننم و زر 

 مگنننر کينننن بالهننننا ز مننننن بگنننننذرد    
 

 
 همنننان تننناج و تخننت و فننراوان گهنننر   

 کنننننه ترسننننم روانننننم فنننننرو پژمنننننرد 
 

 ( 773-776: ابيات 52، 3 جهمان، )

 

دهند  آورد. کيخسرو جواب پيام را مني جهن پيامي از طرف افراسياب براي کيخسرو مي *

 بخشد:پيام مي و هدایایي به آورندۀ

 

 یکنننني تننننناج دادش زبرجننننند نگنننننار  

 هننننن پيننننش پننننندر همانگننننه بشنننند ج 
 

 
 یکننني طننننوق زریننننن و دو گوشننننوار  

 هنننا همنننه در بننننه دربگفنننت آن سنننخن
 

 (1264-1265: ابيات 310، 5 ج ،همان)
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فرستد که او باید از شاه ایران پينروي کنند؛   اي را به نزد فغفور چين ميکيخسرو فرستاده *

 بخشد:کند و به فرستاده هدایاي فراواني ميفغفور قبول مي

 

 بيامند بنه درگناه پينروز و شناد  اده را بني کران هدیننه دادفرستن

 (1859: بيت 345، 5 ج، همان)
 

 رسالت .8-2-4

هجينر از طنرف گنودرز،     کننند. دهندگان به عنوان خوش خبري هدیه دریافت مني بشارت

آورد؛ کيخسنرو دهنان هجينر را پنر از     اي در مورد اوضاع جننگ بنراي کيخسنرو مني    نامه

   دهد:کند و هدایاي فراوان دیگري نيز به او ميیاقوت مي
 

 چنننو بنننر خواننند نامنننه بننه خسننرو دبيننر     

 بياگنننند وزان پنننس بنننه گنجننننور گفننننت

 بينننناورد بنننندره چننننون فرمننننان شنينننند   

 بينننننناورد پنننننننس جامنننننننة زرنگنننننننار 

 هميننننندون ببردننننننند پيننننننش هجيننننننر  

 بننننه یارانننننش بنننر خلعنننننت افکننننند نينننز
 

 

 هننننان هجينننر ز یاقننننوت رخشننننان د 

 کنننه دینننننار و دیبننننا بيننننار از نهفننننت 

 همنني ریخننت تننا شنند سننرش ناپدینند    

 چنانچنننننون بننننننود از در شهریننننننار  

 ابننننا زیننننن زریننننن ده اسننننب هژیننننر 

 درم داد و دینننننار و هرگوننننننه چينننننز 
 

 ( 968-973: ابيات 141، 5 ج، همان)

 

 گزاریعنوان سپاس. هدیه به8-2-5

دهند بنه او هدینه مني    ض خدماتي که کسي انجنام مني  گاهي به جاي پرداخت پول در عو

 ه باشد.زیباتري داشت ةدهند که جنب
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عننوان سنچاس  کيخسرو به مالح و کساني که در راه عبور از دریا به او کمک کردنند بنه  * 

 بخشد:گزاري و تشکر هدایایي مي

 

 خنننورش کننرد و پوشنننش هننم آنجننا یلننه  

 بفرمنننننود دینننننار و خلعننننت ز گننننننج   
 

 
 ح و آنکننس کننه کننردي خلننه بنننه منننال

 ز گيتننني کسننني را کنننه بردنننند رنننج   
 

 ( 2062-2063: ابيات 357، 5 جهمان، )

 

به جاي ميرین بنه مبنارزه بنا گرگني غنول آسنا بنرود؛ بعند از          ،شودگشتاسب حاضر مي *

: ابينات  34، 6 ج )همنان،  دهند کشتن گرگ، ميرین به پاس زحمناتش بنه او هندایایي مني    

422-421). 

گویي و اینکه اطالعاتنني از پسنرش گشتاسنب    خاطر راستبه ب به فرستاده قيصرلهراسن *

 .(787-790: ابيات 57، 6 ج)همان،  بخشددر اختيار او قرار داده است، هدایایي مي

 

 . هدیه به میهمان هنگام بازگشت8-2-6

ت دانس «دندان مزد»را همان رسم  توان آنهدیه دادن به ميهمان از رسوم ایراني است و مي

 .که در تاریز بيهقي ذکر شده است

کنند. او  سياوش براي یادگيري انواع دانش و هنرهنا مندتي را ننزد رسنتم زنندگي مني      

 کند:هنگام بازگشت به نزد پدرش از طرف رستم هدایاي فراواني دریافت مي

 

 گنننننو شينننننردل کنننننار او را بساخنننننت

 ز اسننننننب و پرستنننننننده و سيننننننم و زر
 

 
 را ز هننننر سننننو بتاخننننت  فرستادگننننان

 ز مهنننننر و ز تخننننت و کنننناله و کمننننر
 

 ( 89-93: ابيات 11، 3 ج، همان)
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رود. سياوش هنگام بازگشت بنه  عنوان ميهمان به سياوش گرد نزد سياوش ميگرسيوز به *

 دهد:ميهمانش هدیه مي

 

 ن پنننننس مننننر او را بسنننني هدینننننه داد ا از
 

 برفتننننننند زان شهنننننر آبننننناد شننننناد 
 

 (1901: بيت 123، 3 ج، همان)

 

مانند. هنگنام بازگشنت رسنتم     بهمن مدتي براي آموختن انواع هنر و دانش نزد رستم مي* 

 (.1657-1662: ابيات 320، 6 ج ،همان) بخشدهدایاي فراواني به او مي

  

 پیروزی شاه .8-2-7

 بنننه گيتنني خبننر شنند کننه کننناووس شننناه 

 بماندننند یکسننننر همنننه زینننن شگفنننت   

 و نثنننارهننا اک بننننا هدینننننه همنننه پننننن 
 

 

 ز مازننننندران بستنننند آن تنننناج و گنننناه  

 کننه کنناووس شنناه ایننن بزرگنني گرفنننت  

 کشيدنننننند صنننننف بننننر در شهرینننننار  
 

 ( 914-916: ابيات 126، 2ج ، همان)

 

 . شادباش8-2-8

 آورند:به نزد پدر، برایش هدیه مي به مناسبت آمدن سياوشبزرگان ایران  *

 

 ران همنننننه بنننننا نثننننار بزرگننننننان اینننننن 
 

 برفتنننننننند شننننننادان بنننننننر شهرینننننار 
 

 (117: بيت 13، 3 ج، همان)

 

 آورند:آیند و برایش هدیه ميبزرگان ایران به نزد کيخسرو مي *
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 چنننو آگاهنننني آمننند بنننه اینننران ز شننناه  

 جهانننني فننننرو ماننننند اننننندر شگفنننت    

 همننه مهتنننران ینننک بنننه ینننک بنننا نثنننار  
 

 

 زدي فننننننرّ و آن دستگنننننناه ازان اینننننن

 کننه کيخسننرو آن فننرّ و بنننناال گرفنننت   

 برفتننننننند شننننننادان بنننننننر شهرینننننننار
 

 (3739-3741: ابيات 247، 3 ج، همان)
 

 . رهاورد8-2-9

رفتنند براي دوسنتان خنود تحفنه   قهرماننان شاهنامه گاه وقتي از شهري بنه شهر دیگري مي

 بردند.و سوغات ميورد اهاي مخصوص آن شهر را به عنوان ره
 

 براي کاووس: سوغات رستم از توران *

 نگننه کنننرد ز اسننبان بننه هننر سنننو گلنننه     

 غنننننننالم و پرستنننننننندگان ده هنننننننزار  
 

 
 کنننه بودننننند بنننر دشننننت ترکنننان یلننننه

 بيننننننننناورد شایستنننننننننة شهرینننننننننار
 

 ( 2998 -3003: ابيات 196، 3 ج، همان)
 

 آورد:براي کاووس مي اوردبه عنوان ره ين مکرانها و هدایایي از سرزمکيخسرو تحفه *

 وز آن جایگننننه خواستننننه هرچنننه بنننود  

 ز مشننننک و پرستننننار و زرینننننن ستننننام 
 

 
 ز دینننننننار و ز گوهننننننننر نابسننننننننود  

 همننان جامننه و اسننب و تخننت و غننالم    
 

 ( 2124-2127: ابيات 360، 5 ج، همان)
 

 اقالم هدایا .8-3

 غالم و کنیز .8-3-1

 ننننني و رومنننني غننننالم  پرستننننار چي
 

 پنننر از مشنننک و عنبنننر دو پينننروزه جنننام    
 

 (1645: بيت 114، 4 ج، همان)
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 دو پنجنننننه پنننننري روي بستنننننه کمنننننر
 

 بننننننا طنننننوق زر  پرستنننننار دو پنجنننننه 
 

 (1287: بيت 84، 5 ج، همان)
 

 ها. گستردنی8-3-2

 دینننننننار و خنننننننز و یاقنننننننوت و زر ز 
 

 بسينننننننار مننننننر  هنننننايگسننننتردني ز 
 

 (218: بيت 150، 1 ج، همان)

 

 وزان ژنننننده پيننننالن هننننندي چهنننننار   
 

 کردننننند بننننار  فنننرشهمننننه جامننننه و   
 

 (1118: بيت 210، 1 ج، همان)

 

 . لوازم پادشاهی8-3-3

 تاج -الف

شند، تناج و تخنت    از جمله هدایایي بود که از سوي پادشاه بخشيده مني  لوازم پادشاهي نيز

د که پادشاه آن را به شاهزاده یا پادشاه دیگنر و ینا پهلوانناني    ترین این لوازم بویکي از مهم

 داد.عهده داشتند، مياي را برچون؛ زال و رستم که حکومت منطقه

 

 بنننننا گوهننننننر شاهنننننوار  تنننناج یکنننني
 

 یکننني طنننوق زریننننن زبرجنننند نگننننار 
 

 ( 303: بيت 156، 1 ج، همان)

 تخت -ب

 و تنننننناج زر تخننننت پينننننروزه همنننننان 
 

 نر یننناقوت و زرینننن کمنننرهمننننان مهننن 
 

 (233: بيت 150، 1، ج همان)
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 . لوازم جنگی و شکاری8-3-4

با توجه به حماسي بودن شاهنامه و عالقه پهلوانان بنه مبنارزه بنا دشنمن و دفناع از کشنور،       

هاي جنگي و شکاري از جمله هندایایي بنود   همچنين عالقه به شکار حيوانات، انواع سالح

 .شدها داده ميکه به آن

 

 ر گستوان، ترگ، جوشن، گرز و نیزهب -الف

 همنننان جوشنننن و تنننرگ و بنننر گسنننتوان 
 

 همننننان نيننننزه و تيننننر و گننننرز گنننران 
 

 (222: بيت 150، 1 ج، همان)

 

 تیر و کمان -ب

 بيننننناورد اهننننننرن بسنننننني خواستنننننه 

 یکنني تيننغ برداشننت و یننک بنناره جنننگ
 

 
 گرانماینننننننننه اسبنننننننننننان آراستنننننننننه

 بننننه تينننر خننندنگ  کمننناني و سننننه چو 
 

 (572-573: ابيات 44، 6 ج، همان)
 

 تیغ و سپر -ج

 تيننننننغ و سچننننننردرم داد و دیننننننننار و
 

 کننننرا در خننننور آمنننند کنننناله و کمنننر    
 

 (174: بيت 73، 2ج ، همان)
 

 خفتان و خنجر -د

 ز چيننزي کننه بننودش بننه گنننج اننندرون     
 

 ز خفتننننننان و ز خنجننننننر آبگننننننون  
 

 (1657بيت :320، 6 ج، همان)
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 شمشیر -هـ

 ز اسبننننان تننننازي بننننه زریننننن ستنننننام  
 

 بننننه زریننننن نيننننام شمشننننير هنننننندي ز 
 

 (217: بيت 150، 1 ج همان،)

 

 از اسبننننان تننننازي بننننه زریننننن ستنننننام  
 

 بننننه زرینننننن نيننننام شمشننننير هنننننديز  
 

 (801بيت  :53، 3 ج، همان)

 

 عمود -و

 هنناي زریننن پننر از مشنننک و عننود    طبننق
 

 منننودعدو نعليننننن زریننننن و زرینننن    
 

 (1414: بيت 300، 4 ج، همان)

 

 کوپال -ز

 ز بننرگستنننننوان وز تيننننننر و کمننننننان  
 

 و ز خنجنننننننر هننننننندوان  کوپننننننالز  
 

 (1658: بيت 320، 6 ج، همان)

 

 گیرینتیجه

با بررسي رسم هدیه دادن در شاهنامه فردوسي و تاریز بيهقي دیدیم که در هنر دو کتناب   

تنوان  ه است و فرهننگ ایرانني را در اینن رسنوم مني     هدیه دادن به طور گسترده عنوان شد

 مشاهده کرد. 

 ( ارائننه کننرد. در ایننن 1تننوان در قالننب جنندول )خالصننه نتننایج ایننن پننژوهش را منني 

و بسنامد هنر ینک ارائنه      انواع هدیه، مناسبت و اقالم آن در تاریز بيهقي و شاهنامهجدول 

 شده است.
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 م آن در تاریخ بیهقي و شاهنامه(: بسامد ننونع هدیه، مناسبت و نقال1جدو  )

 ننونع هدیه
 در تاریخ بیهقي

ننونع هدیه در 
 شاهنامه

مناسبت هدیه دندن 
 در تاریخ بیهقي

مناسبت هدیه 
 دندن در شاهنامه

نقالم هدنیا در 
 تاریخ بیهقي

نقالم هدنیا در 
 شاهنامه

خلعت )مشاغل، 
تشویقي، رسالت، 

 شادباش(
 بار62بسامد: 

خلعت )پهلوننان،  
شاغل، رسالت، م

 میهوان(
 16بسامد: 

 نزدونج
 
 
 1بسامد:

 نامزدی-نزدونج
 
 
 3بسامد: 

جونه نت شامل: 
های ریشه

م ونرید، یاقوت، 
 لعل

لونزم جنگ و 
 شکار

صله )شاع  و 
قاضي، شادباش، 
نزدونج، قاصد 

 و...(
 16بسامد: 

 جایزه )پهلوننان(
 
 
 5بسامد:

 رهاورد
 
 
 3بسامد: 

 رهاورد
 
 
 2بسامد:

چیني و ظ وف 
بلور و 
 جونه نشان

 غالم و کنیز

 نثار
 19بسامد: 

 نثار
 4بسامد: 

 عنونن جهیزیهبه
 2بسامد: 

 لونزم جنگي  

 سیم ا مابه
 
 1: بسامد

 
 جشن مه اان 

 
 5بسامد: 

جلوای ی نز 
 جنگ
 4بسامد: 

 لونزم شاهي چهارپایان

 دندنن مزد
 
 3بسامد:

 
 کسب نمنیت

 
 1بسامد: 

ازنری و سپاس
 شک ننه

 3سامد: ب
 جامه و پارچه

ها و است دني
 جامه

  
 سالمتي سلطان

 
 1 بسامد:

 میهواني
 
 3بسامد: 

غالم و کنیز، 
نسب، سیم و زر، 
 کاله و کو 

 چهارپایان

   
 شادباش
 2بسامد: 

های عط  و بوی
 خوش

 درهم و دینار

   
 رسالت
 1بسامد: 

  درهم و دینار

   
 پی وزی
 1بسامد: 

  

 

رد به رسم هدیه دادن اشاره شده که بيشترین بسامد از آن خلعنت بنا   مو 44در شاهنامه 

 و کمترین از آن رسالت و پيروزي با یک تکرار  است.  تکرار 16



 201 شيريو معصومه دهقان رداپشت محمديعل / یهقیب خیبر شاهنامه و تار هیبا تک انیرانیدادن و رسوم آن نزد ا هیهد 

موضع از هدیه دادن در انواع مختلنف یناد شنده کنه بيشنترین       120در تاریز بيهقي در 

يم گرماینه و دنندان   بار و کمترین بسامد مربوط به س 62بسامد از آن خلعت دادن به تعداد 

 مزد به تعداد یک بار است.  

بيشتر در ظنواهر   ،شوداختالفات کمي که در این دو کتاب در مقایسه تطبيقي دیده مي

بيننيم در شناهنامه   امر است چنانکه در مورد رسم دندان منزد و هدینه دادن بنه ميهمنان مني     

انند  کند که به ميهماننان داده مينام برده شود به هدایایي اشاره « دندان مزد»که از بدون این

و این در واقع  همان رسمي است که در بيهقي آمده است. اخنتالف دیگنري کنه در اینن     

ميان هست جوایزي است که در شاهنامه به پهلوانان پيشنهاد شده است تا در صورت نشنان  

دلينل اینن  اجتماعي زمان است و بنه   دادن لياقت خود دریافت کنند. اقالم هدایا مطابق نياز

هندایا داراي ارزش   ،از اعينان و بزرگنان اسنت    گيرننده دهنده یا هدینه که یک سوي هدیه

تنوان بنه اینن چنند دلينل خالصنه       رسم هدیه در این دو کتاب را مي ،زیادي است. بنابراین

 کرد:

خدمتي اسنت کنه    ؛اندبزرگان به زیر دستان که از جمله درباریان یا پهلوانان بوده ةهدی -1

 رود.یا توقع خدمتي از آنان در آینده مياند انجام داده قبالا

از سنوي   السکوت براي کسب امنينت و دریافنت الطناف والينان کنه قطعناا      رشوه یا حق -2

 شود.زیردستان به بزرگان اعطا مي

 هدایاي مناسبتي مانند جشن ازدواج که ميان بزرگان و اعيان رواج دارد. -3

ریان یا رعایا براي سلطان برده و در واقع همان نقنش رشنوه را   هدایاي مناسبتي که دربا -4

اسنتفاده اقتصنادي از خزاننه    دهننده سوء هنا نشنان  اقالم هدایا و ارزش زیناد آن  کند.ایفا مي

 ست.ا مملکت و ظلم بر رعایا

جلوگيري از جنگ و ایجاد امنيت به واسطه هدیه دادن بهترین دليلي اسنت کنه در هنر     -5

 نجام این رسم آمده است.دو کتاب براي ا
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اما فردوسي در منوارد زینادي    ،ها اصرار داشتهبيهقي بيشتر بر ذکر هدایا و توصيف آن -6

 به اختصار اکتفا کرده و به جزئيات اشاره نکرده است. 

موجنب ایجناد   با توجه به موارد ذکر شده رسم هدیه دادن که از رسوم خوب ایراني و 

اي بنراي رسنيدن بنه    ن اعينان و اشنراف تبندیل بنه وسنيله     در مينا  مودت ميان مردمان است

آمينز اسنت بنراي    که اقنالم هندایا فنراوان و اغنراق    است که در شاهنامه با این اهداف شده

کنه  در تاریز بيهقني بنه علنت اینن    ، اما ها کاربرد داردمقاصد پهلواني و پيروزي در جنگ

   .ر استجنبه تشریفاتي آن بيشت دهد،اوضاع دربار را نشان مي
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