دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی مطالعات زبانی و بالغی
سال  9ـ شماره  81ـ پاییز و زمستان 99
صفحات  117ـ 114

پژوهشی در معناي اصلی کلمة «شادُروان»
مريم

حقي

چکیده
تحقيق دربارۀ معناي اصلي واژهها يكي از ضروريات پژوهشهاي ادبي و زباني است« .شادُروان»
يكي از واژههاي بحثبرانگيزي است كه هرچند در متون گذشته بارها به كار رفته است و در
فرهنگهاي لغت ،معاني مختلفي براي آن در نظر گرفته شده ،هنوز معناي اصلي آن مبهم است و
توضيحات راضيكنندهاي دربارۀ آن وجود ندارد .از ميان محققان و صاحبنظران در پيشينۀ زبان
فارسي ،اميل بنونيست ،محقق فرانسوي ،معتقد است كه معناي اصلي «شادروان» ،سكّو و تخت
مخصوص جلوس پادشاهان و بزرگان است و ريشۀ پارتي دارد .در اين مقاله ضمن طرح آراي او،
شواهدي از كاربرد اين كلمه در فرهنگهاي لغت و متون نظم و نثر فارسي جمعآوري و تحليل شده
است .همچنين معناي تركيب «شير شادروان» نيز كه در فرهنگها و شرح متون ،نقش شير روي پرده
معني شده ،مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
کلیدواژه :شادروان ،شير شادروان ،ريشهشناسي لغات ،اميل بنونيست.

 استاديار دانشگاه پيام نور مركز خوانسار
تاريخ وصول 1131/11/11 :ـ پذيرش نهايي1137/17/11 :

maryamhaghi17@yahoo.com
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 .8مقدمه
«شادروان» از واژههايي است كه در فرهنگهاي لغت ،معاني بسيار گوناگون و
متنوعي براي آن ذكر شده است .در برهان قاطع ،ذيل شادروان آمده است« :پردۀ
بزرگي را گويند مانند شاميانه و سراپرده كه در پيش در خانه و ايوان ملوك و سالطين
بكشند و سايبان را نيز گفتهاند و بهمعني فرش منقش و بساط بزرگ گرانمايه هم هست
و نام لحني باشد از سي لحن باربد كه به شادروان مرواريد مشهور است و زير
كنگرههاي عمارت و سر در خانهها را نيز گفتهاند» (تبريزي .)1111/1 :1137 ،در
فرهنگ نفيسي (ناظماالطبا) عالوهبر معاني فوق ،به معاني زير نيز اشاره شده است:
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

«بنياد و اصل و اساس؛ قسمي از خانههاي متحرك تركماني كه به زينتهاي گوناگون
مزين باشد؛ شابورد و هاله ماه؛ سراچه آفتاب» (نفيسي.)1393 /1 :1133 ،
در فرهنگ معين ،از فرهنگهاي معتبر متأخر ،ده معني زير براي شادروان آمده
است . 1« :سراپرده كه در قديم پيش در خانه و ايوان پادشاهان و اميران ميكشيدند؛ .1
خيمه ،چادر؛  .1پرده بزرگ مانند شاميانه؛  .4سايبان؛  .3فرش منقش بساط گرانمايه؛ .1
زير كنگرههاي عمارت و سر در خانه؛  .7لحني از الحان باربدي؛  .9سدي كه بر رود و
نهر بندند شادروان شوشتر؛  .3فواره (به اين معني در عربي و تركي مستعمل است)؛
 .11اصل بنياد و اساس» (معين .)1333 /1 :1179 ،در فرهنگ بزرگ سخن ،شادروان
چنين معني شده است« :خيمه ،چادر ،سراپرده؛ پرده بزرگي كه در مقابل در خانه و
ايوان پادشاهان ميآويختهاند؛ هر چيز گستردني ،مانند قالي يا روتختي ،ديوار ضخيم،
سد ،حصار» (انوري.)4411 /3 :1191 ،
در لغتنامۀ دهخدا نيز سعي شده است تمام اين معاني با شاهد مثالهاي بيشتر
گردآوري شود« :پردۀ بزرگي را گويند مانند شاميانه و سراپرده كه پيش در خانه و
ايوان ملوك و سالطين بكشند؛ خيمه و سراپرده؛ سرادق ،سايبان؛ قسمي از خانههاي
متحرّك تركماني كه به زينتهاي گوناگون مزيّن باشد؛ بساط بزرگ؛ فرشي بس
بزرگ و منقّش؛ بساط و فرش گرانمايه كه در بارگاه ملوك بگسترند؛ زربيه؛ رفرف؛
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سپهر طارم؛ جامخانه؛ زير كنگرههاي عمارتها و سر در خانهها؛ نام لحني باشد از سي
لحن باربد كه به شادروان مرواريد مشهور است؛ پايه و بنياد و اساسي كه كعبه را از سه
طرف احاطه ميكند؛ سد ،بند؛ جدول و راهرو آب؛ راه و لوله آب؛ اساسي
مستحكمكرده در حوالي پلها و امثال آن؛ چشمهاي داراي حوض و فواره؛ افريز؛
سايبان سر در خانه؛ هاله ،خرمن؛ هالۀ ماه» (دهخدا :1177 ،ذيل «شادروان»).
در فرهنگ ريشهشناختي زبان فارسي ،سه معني اصلي براي شادروان ذكر شده است:
 شادروان  āŠdurvānسراپرده ،خيمۀ پادشاهان و سالطين؛ به گمان آيلرس 1از āhādarbānمشتق است؛ در اين صورت ،جزء اول آن ،به لغت چادر مربوط
نخواهد بود؛ قس سُرياني« ādrwn :پرده ،شادروان».
 -شادروان  āŠ.dur.vānفرشي باشد بس بزرگ و منقّش؛ قس ارمنيāatrvan :

«بساط ،فرش».
 شادروان( :ظاهراً) جايي كه از سنگ و جز آن براي انباشت و ذخيرهكردن آبساخته باشند ،سد؛ قس فارسي ميانه« /āŠdurwān /صحنه ،سكّو؛ بركه ،چشمه،
خاني» و عربي :شادربان «چشمه داراي حوض و فواره» (حسندوست/1 :1131 ،
.)1914-1911

 .2بحث
 .8-2نظر بنونیست دربارۀ معنی شادروان
در سال  1141به مناسبت هفتادوپنجمين سال تولد پروفسور هانري ماسه ،1مجموعه
مقاالت تحقيقي خاورشناسي از نويسندگان مختلف منتشر شد كه يكي از اين مقاالت
«معناي كلمۀ فارسي شادروان» ]1[ 1نوشتۀ اميل بنونيست ،4شرقشناس مشهور فرانسوي
(1311ـ  1371م) بود .بنونيست در مقدمۀ اين مقاله بيان ميكند كه كلمۀ شادروان به
1.Eilers.
2.Henri Mass é .
3.Le sens du mot persan shȃdurvȃn.
4.Émile Benveniste.
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صورتهاي شادَربان ،شادَروان و شادُروان ضبط شده است كه صورت آخر
شناختهشدهتر و طبق تفسير ريشهشناسي ،صحيحتر است .بنونيست پس از نقل معاني
مختلف كلمه «شادروان» از كتاب برهان قاطع ،معتقد است كه اين تنوع ،گوناگوني و
ناسازگاري معاني براي اين كلمه قابلقبول به نظر نميرسد و ميتوان فرض كرد دو
كلمۀ شادروان متمايز از هم وجود داشته است كه بعد در كاربرد با هم آميخته شدهاند.
طبق نظر هرتسفلد ،1شادُروان ،شادَروان و ...حداقل دو معني مختلف و ناسازگارِ پرده و
فواره دارد .معناي اول در فارسي جديد و معناي دوم در عربي رايج است و در زبان
ارمني هر دو معني به هم آميخته شده است .به نظر ميرسد اين كلمه از فارسي ميانه به
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

عربي رفته و دوباره به فارسي جديد برگشته و احتماالً با يك واژه هندي اصيل نيز
آميخته شده است (.)Benveniste, 1963: 32
بنونيست معتقد است نظر جوزف ماركوارت 1كه شادروان را بهمعني «پردۀ جلوي
در» و مشتق از فارسي ميانه  shȃ h-dar-pȃ nبهمعني «نگهبان شاه» يا shȃ t-

 dar-pȃ nبهمعني «نگهبان در شادي و لذّت» ميداند ،نادرست ،بلكه از دو جهت
غيرممكن است :اول از جهت فونتيك فارسي ،زيرا تحوليافته shȃ h-dar-pȃ n

يا « ،shȃ t-dar-pȃ nشادربان» ميشود ،نه «شادروان» ،مانند كلمۀ «دربان» .دوم ،از
جهت ارجاع ريشۀ آن به فارسي ميانه ،زيرا ماركوارت واژۀ ارمني  shatruanرا
فراموش كرده كه براي نقض نظر او كافي است (.)ibid: 32-33
طبق نظر بنونيست ،كلمه «شادروان» از پارتي وام گرفته شده است و نخستين بار در
منظومه ويس و رامين به كار رفته است .باتوجهبه بررسي مينورسكي 1متوجه ميشويم
كه اين منظومۀ فخرالدين اسعد گرگاني چه اندازه از نظر يادآوريهاي پارتي و نيز
جزئيات داستاني غني است .موقعيت كاربرد كلمه ،صحنهاي در يك جشن است .موبد

1.Herzfeld.
2.J. Markwart.
3.M.V. Minorsky.
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شاه كه با آگاهي از عشق رامين نسبت به ويس خشمگين شده ،ميخواهد او را با
خنجر بزند؛ اما رامين با حركت سر و دست ،او را خلع سالح ميكند:
سبك راميـن دو دست شـاه بگرفت

تــــو گفتي شيـر نر روباه بگرفت

ز شادروان به خاك انـدر فگندش

ز دستش بستد آن هندي پرندش
(گرگاني)111 :1143 ،

ماسه آن را بهدرستي چنين به فرانسه ترجمه كرده است:
Ramin prestement saisit les mains du roi (l’on eȗt dit un renard
saisi par un lion mȃle); et du haut de l’estrade il le jeta par terre,
arrachant de sa main son poignard indien.
«شادُروان» در اينجا به  ،estradeيعني «سكّو» ترجمه شده است .شايد معادل

درستي باشد ،ولي معنايي تقريبي است .در دكور اين صحنه ،شادروان كه شاه موبد
براي ادارۀ جشن ،روي آن مستقر شده است ،بايد يك سكّوي بلند با لبهها ،آراسته به
فرش و كوسنها باشد؛ همانطور كه مينياتورهايي كه در موقعيتهاي مشابه وجود
دارد ،آن را نشان ميدهد .بنابراين ،شادروانها ،سكّوها يا مكانهايي براي نمايش
(سان) بودند كه روي آنها فرشها و متكاهايي با رنگهاي تند چيده ميشده است،
در تشريفاتي مانند تشريفات دربار پارتها .شادروان ،سكّو و تختي بوده است كه
پادشاه بر آن مينشسته و از نشانههاي شكوه و جالل دربار پارتها به شمار ميرفته
است (.)Benveniste, 1963: 33
همين ابهام موجود در معني كلمه شادروان در زبان فارسي ،در زبان ارمني نيز
وجود دارد .واژۀ ارمني  shatruanداراي دو معني فرش ( )Teppichو چشمه
( )Springbrunnenاست كه هوبشمان 1تنها به ثبت آنها بدون تالش براي
سازگاركردن يا توضيحدادن ،اكتفا كرده است .اين كلمه در سير خود در زبان
گرجستاني ،دو شكل ظاهري متفاوت گرفته است:

( shatruwaniفرش) و

( satrevaniفواره) .احتماالً معناي اوّل واژۀ ارمني  shatruanكه لغتنامۀ ونيس آن را
1.Hübschmann.
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به فرش ترجمه كرده ،بر اساس لغتنامههاي فارسي پيشگفته صورت گرفته است كه
ترجمهاي نارسا و ناقص و احتماالً مبتني بر ترجمهاي كليشه اي است .مثالي كه در
لغتنامۀ ونيس و از گفتۀ هوبشمان آمده ،بخشي از  ،Mois de Khorenجلد  ،1بخش
 11است ،در شرحي كه شاه اژيدهاك از صحنهاي كه خواب ديده ،ارائه ميكند:
Ew I mêj xarnicʻ ayspiseacʻ erazoc, tʻuêr inj kal I veray taneacʻ
imocʻ arkʻ uneacʻs, ew znoyn inkʻn verin eress yarkacʻs tesanel
gelecʻ kawkʻ ew bazmaguniwkʻ zardareal shatruanawkʻ.

النگ لوئيس 1آن را چنين ترجمه كرده است:
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

Au milieu de ces visions confuses, il me semblait que, debout
sur la terrasse de mon palais, j’ en voyais la fries ornee de
magnifiques tentures, et la plate-forme couverte de tapis
emailles de diverses couleurs.

(در ميان اين تصاوير مبهم ،به نظرم رسيد كه روي تراس قصرم ايستادهام و در آنجا
پردههاي باشكوه آراسته و سكّويي پوشيده از فرشهاي رنگارنگ ميبينم).
جايگاهي كه در اين عبارت توصيف ميشود ،جايي است كه اژيدهاك با
مشاورانش احاطه شده ،با تعظيم و تكريم فراوان و با تقديم هدايا و ستايشها همراه
است؛ مانند خداياني در اوج شكوه و عظمت و شادروانهايي مجلّل ترتيب دادهاند كه
آنها در آنجا قرار ميگيرند (.)Benveniste, 1963: 34-35
بنابراين ،مي توان شادروان را در زبان فارسي و ارمني در يك معني همسان دانست
كه همان معناي سكو يا تختِ سان است .بنونيست معتقد است ما هيچ نمونهاي از
 shatruanدر زبان ارمني و شادروان ( )shadruvanدر فارسي ميانه يا فارسي نداريم
كه معني «پرده يا فرش» بدهد كه فرهنگهاي لغت ساختهاند .بدون شك اين معاني در
دورهاي كه معناي اصلي و نخستين فراموش شده ،پديد آمده است (.)ibid: 35
در اينجا بايد يك دادۀ جديد را بيان و معرّفي كرد كه فهرست متنوع كنوني را
غنيتر سازد .بايد اين كلمه را در لغات مانوي -كه در آن لغات دخيل (استقراضي)

فارسي ،بهويژه پارتي كم نيستند -بازشناسي كنيم .در يك اثر عرفاني مانوي ،ديوان
1.Langlois.
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آباتور ( ،)Diwan Abaturسرزمين سعادتي موسوم به ( Simat Adm̒ ilگنج آدم)
چنين توصيف شده است« :سيصدوشصت  fountainدر آن واقع شده و روي آنها
سيصدوشصت قايق قرار گرفته است ».كلمهاي كه دراور fountain ،1ترجمه كرده
است ،طبق رسمالخط مانوي sh’d’rw’n ،است كه به قول دراور ميتواند  palaisنيز
معني شود؛ امّا فقط در زبان فارسي .واقعيت اين است كه هيچكدام از اين دو ،معادل
درست نيست .باتوجهبه اينكه گفته شده قايقها (كشتيها) روي شادروانها قرار دارند،
به نظر ميرسد كه شادروان در زبان مانوي ،بهمعناي قسمتي از آب يك آبگير
(حوضه) بزرگ بوده است .در اين مورد بايد توجه داشته باشيم كه اين پذيرش در
دورهاي نسبتاً قديمي صورت گرفته است كه زبان مانوي تعدادي كلمه را (كه بسياري
از آنها در سرياني يافت ميشوند) از زبان پارتي گرفت (.)ibid: 36
بنونيست دربارۀ معني «سد» و «فواره» براي كلمۀ «شادروان» ،عقيده دارد كه مسلماً
«سد» يا «آبگير» تنها معنايي مجازي از «شادروان = سكو» است؛ به سبب اينكه ميان سدّ
 كه با دقت ساخته و با كنارههاي منظّم و استوار احاطه ميشود  -و شادروانتشريفات (جايگاه شاهانه) ،شباهت وجود دارد .بعضي شادروانها معروف بودند؛ مانند
شادروان اهواز و مخصوصاً شادروان شوشتر[]1؛ امّا اين معناي شادروان وقتي بهتدريج
با استفاده از اين سدها و آبگيرها در كشاورزي توسعه مييافت ،به فواره در تفرجگاهها
تبديل شد .اين نقطۀ آغاز ايجاد يك كلمۀ جديد و جانشيني آن بهجاي شادروان
قديمي است .عربها و ترك ها از كار باغبانان ايراني تقليد كردند و همين امر سبب
كاربرد اين كلمه در اقصي نقاط غرب ،در تمام زبانهاي بالكاني [ ]1و حتّي در
زبانهاي ارمني و گرجستاني شد .بنابراين ،سير تحوّل معني كلمۀ «شادروان» اين بود
كه اين واژه با ريشۀ پارتي بهمعناي سكوي مزيّن به فرشها و متكاها ،بهمعني سد و
آبگير آبياري تغيير يافت و بهتدريج بهمعني فواره به كار رفت (.)ibid: 36-37

1.E. S. Drower.
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 .2-2شواهد معناي سکّو براي «شادروان»
هرچند در هيچكدام از فرهنگهاي مهم و معتبر موجود فارسي ،معناي تخت و
سكّو براي شادروان نيامده ،در برخي آثار ،بهويژه نوشتههاي مستشرقان ،به اين معنا
اشاره شده است .ژيلبر الزار 1در فرهنگ فارسي فرانسه ،يكي از معاني واژۀ «شادروان»
را سكّوي مزيّن به فرش ( )estrade ornee de tapisو تريبون و سكّوي مخصوص
مراسم باشكوه ( )tribune d’apparatآورده است (الزار.)131 :1171 ،
ديويد نيل مكنزي 1در فرهنگ مختصر پهلوي ،در ترجمۀ  āŠdurwānآورده است:
(dais, platform; basin, pond, fountain )MacKenzie,1986:78
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مهشيد ميرفخرايي اين معاني را چنين ترجمه كرده است« :شادروان ،شاهنشين ،استخر،
حوض ،فواره» (مكنزي)141 :1171 ،؛ درصورتيكه حسندوست« ،صحنه ،سكّو،
بركه ،چشمه ،خاني» را در ترجمه آورده است (حسندوست.)1914 /1 :1131 ،

كليفورد ادموند باسورث 1تاريخدان و خاورشناس انگليسي ،در جلد پنجم ترجمه
تاريخ طبري نوشته است :شادروان معاني زيادي دارد؛ امّا به نظر ميرسد معني اصلي
آن سكّويي مرتفع ،مخصوص جلوس شخصيتهاي بلندمرتبه بوده و سپس بهمعني
بنايي از ديوارها براي ذخيرهسازي و كنترل آب و جريان آن تعميم داده شده است.
بنونيست معتقد است بدون شك اين كلمه ،ايراني است و احتماالً ريشۀ پارتي
دارد ).(Bosworth, 1999: 31
محمدرضا قنبري در تعليقات ديوان امير معزي ،بدون ارجاع به منبعي خاص،
شادروان را چنين معني كرده است :در پهلوي شاتوروان ،تخت روان كه با پردهاي
بزرگ آن را ميپوشانيدند و نيز مطلق پردۀ بزرگ ،كنايه از تخت حضرت سليمان (ع)
(قنبري.)997 -991 :1193 ،

1.Gilbert Lazard.
2.David Neil MacKenzie.
3.C. E. Bosworth.
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يكي از كلماتي كه با كلمۀ «شادروان» ،قرابت معنايي بسيار دارد ،كلمه شادورد
(شاهورد ،شايورد ،شاكورد) است كه در معاني فرش و گستردني ،هالۀ ماه و پردهاي از
موسيقي ،با شادروان اشتراك دارد و عالوهبر اين معاني ،معني تخت و اورنگ
پادشاهي نيز براي آن آمده است (ر.ك :تبريزي1114 :1137 ،؛ دهخدا/3 :1177 ،
11313؛ معين.)1333 /1 :1179 ،
عالوهبر بيت ويس و رامين كه بنونيست براي شادروان بهمعناي تخت و سكّو
آورده ،شواهد ديگري از كاربرد اين كلمه در متون ادبي هست كه مناسبترين و
سازگارترين معني در آنها ،همين تخت پادشاهي است؛ بهعنوان مثال:
برانگيــزد ز شـادروان سپاهت پادشاهي را
نشاند يك غالمت را بر آن شاهانه شادروان (عسجدي مروزي)11 :1114 ،
ز شادروان اين حضرت يكي بوي بهشت آيد
كسي بايد كه بنشیند بر اين فرخنده شادروان (معزي)473 :1193 ،
در اين دو بيت« ،شادروان» ،تخت و سكّويي است كه پادشاهان بر آن مينشستهاند.
در اين بيتها نيز «شادروان» ،جايي است كه شاهان بر اطراف آن مينشينند:
به اطراف جهان شاهان سرافرازند اگر روزي
به بزم هر دو بنشینند بر اطراف شادروان (همان)317 :
ز اطراف جهان شاهان همي آيند تا روزي
مگر پيش تو بنشینند بر اطراف شادروان (همان)313 :
توجه به اين ابيات نشان ميدهد كه يكي از كاركردهاي اصلي «شادروان» ،در روز
بار دادن پادشاه بوده است:
ز هيبت تو گمان اوفتد كه جانوريست

به روز بار به پيش تو شير شادروان
(سعد سلمان)131 :1111 ،

در سراي دل چو سلطان حقيقت بار داد

صف زدند ارواح عالم گرد شادروان دل
(عراقي ،بيتا)119 :
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از اين شواهد برميآيد كساني كه به حضور پادشاه بار مييافتند ،در مقابل او براي
احترام و تعظيم ،سجده ميكردند و روي بر شادروان ميگذاشتند و آن را ميبوسيدند:
به ديده بوسد پيروزي آن ركاب بلند

به روي سايد بخت آن خجسته شادروان
(عنصري)119 :1111 ،

هر چه اندر جهان همه شاهي است

پيش او بوسه داده شادروان
(سعد سلمان)411 :1111 ،

كدام شاه است از شاهزادگان بزرگ

كه او نبوسيد آن فرخجسته شادروان
(همان)171 :
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حاش هلل كه گر نوشروان زنده شود

پيش تو سجده زند بر طرف شادروان
(معزي)441 :1193 ،

شادروان قابل حمل و نصب در جاهاي مختلف بوده و غالباً در صفّه قرار ميگرفته
است:
اين است همان صفّه كز هيبت او بردي

بر شير فلك حمله شير تن شادروان
(خاقاني)133 :1179 ،

اوان منقل آتش گذشت و خانه گرم

زمان بركۀ آب است و صفّۀ ايوان

بســـاط لهو بينداز و برگ عيش بنه

به زير ســـايۀ رز بر كنار شادروان
(سعدي]4[ )713 :1193 ،

در تاريخ بيهقي ،در ذكر بازداشت سپاه ساالر غازي آمده است« :چنان شنودم كه
وي را بر قلعت ميداشتند سخت نيكو و بندي سبك ،كسي پوشيده نزديكِ كوتوال
آن قلعه آمد و گفتك «غازي حيلتي ساخت و كاردي قوي نزديك وي بردهاند و
سمجي ميكند به شب و خاك آن در زير شادروان كه هست پهن ميكند تا بهجاي
نيارند و وي سمج را پوشيده دارد به روز .تا به شب كوتوال مغافصه نزديك وي رفت
و خاك و كارد و سمج بديد و وي را مالمت كرد» (بيهقي.)143 :1191 ،
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در شرح اين بخش از تاريخ بيهقي ،شادروان بهمعني سايبان آمده است (همان:
 )797كه توجه به محتواي مطلب نشان ميدهد اين معنا نميتواند صحيح باشد .در
لغتنامۀ دهخدا نيز اين قسمت از تاريخ بيهقي ،شاهد مثال معني فرش براي شادروان
آمده است كه به نظر ميرسد معني تخت ،مناسبتر باشد]3[ .
 .1-2شیر شادروان
از سهوهايي كه در كتابهاي لغت و بهتبع آنها در برخي شروح متون ديده
ميشود ،مربوط به معناي «شير شادروان» است« .شير شادروان» را معموالً «شير
نقشبسته روي پرده» معني كردهاند ،درحاليكه توجه به كاركرد آن نشان ميدهد كه
شادروان در اينجا پرده نيست ،بلكه چيزي است كه زير پا قرار داشته است .به نظر
ميرسد اين اشتباه ،نخست در برهان قاطع پيش آمده و پس از آن تكرار شده است.
مؤلف برهان قاطع ميگويد :شير شادروان صورت شيري كه در سايبانها و سراپردهها
نقش كنند (تبريزي .)1114 /1 :1137 ،همچنين در اين كتاب آمده است :پردۀ بزرگي
مانند شاميانه و سراپرده كه در پيش خانه و ايوان ملوك و سالطين بكشند .در پاي
صفحه نيز اين بيت از قصيدۀ معروف ايوان مدائن خاقاني بهعنوان شاهد آمده است:
اين است همان صفّه كز هيبت او بردي

بر شير فلك حمله شیر تن شادروان
(ر.ك .همان)1111 :

در لغتنامۀ دهخدا هم براي شادروان بهمعني پرده ،همين بيت خاقاني را شاهد
آورده اند .بيشتر شارحان شعر خاقاني هم در شرح اين بيت ،احتماالً به پيروي از
لغتنامهها« ،شادروان» را بهمعني پرده و سراپرده گفتهاند« :شير نقشي بوده است كه بر
پردههاي بزرگ آويخته در سراي شاهان مينگاشتهاند .صفّه ايوان آنچنان شكوهمند
بوده است كه نقش شير بر پرده از هراس جان ميگرفته است و بر شير اختر در آسمان
حمله ميبرده است» (كزازي.)491 :1191،
شادروان ،پردۀ بزرگ سر در خانه؛ سراپرده كه در قديم پيش در خانه و ايوان
پادشاهان مي كشيدند .اين همان ايوان و قصر باشكوه است كه از مهابت و شكوه آن،
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شير نقشبسته بر سراپردۀ درگاهش بر صورت فلكي اسد حمله ميبرد (ماهيار:1131 ،
.)41-41
پيش از اينان ضياءالدين سجادي نيز باتوجهبه برهان قاطع ،شادروان را در اين بيت،
«پردۀ بزرگي مانند شاميانه و سراپرده كه در پيش در خانۀ ملوك و سالطين
بكشند»،گفته است (ر.ك :سجادي.)311-933 :1191 ،
در لغتنامۀ دهخدا در ذيل «شير شادروان»« ،تصوير شيري كه در پرده و سراپرده و
سايبان نقش كنند» آمده و اين ابيات بهعنوان شاهد آورده شده است:
ور به سوي آسمان داري تو گرز شيرسار

شير گردون را مطيع شير شادروان كني
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(عمعق بخاري)119 :1193 ،
كه گشتستند از آسيب شمشير و سنان تو به نقش پيل گرمابه به شكل شير شادروان
(جبلي]1[ )117 :1131 ،
بلند قدر تو بر چرخ شير گردون را

به زير پاي سپرده چو شير شادروان
(اصفهاني)194 :1111 ،

اين است همان صفّه كز هيبت او بردي

بر شير فلك حمله شير تن شادروان
(خاقاني)133 :1179 ،

با دقّت در اين شواهد ،بهويژه بيت سوم كه در آن شير شادروان «به زير پاي سپرده»
ميشود ،معلوم است كه شادروان در اينجا «پرده و سراپرده و سايبان» كه در فرهنگها
ذكر شده است ،نيست؛ چنانكه در ابيات زير نيز «شير شادروان» صراحتاً با قيد «زير
پاي» آورده شده است:
به زیر پاي تو زيبد كه شير شادروان

ز كبر بر سر شير فلك زند دنبال
(معزي)411 :1193 ،

بلند قدر تو بر چرخ زیر پاي آورد

به قهر شير فلك همچو شير شادروان
(اصفهاني)171 :1111 ،
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تركيب ديگري كه شادروان در ساخت آن به كار رفته است« ،نقش شادروان»
است كه گاه با خمشدن و سجده در مقابل ممدوح (پادشاه) ارتباط يافته است:
به بارگاه تو از نقشهاي شادروان

ستاره را حسد آيد همي ز بهر شرف

(فرخي سيستاني)191 :1113 ،
به چهره مهره زدي نقشهاي شادروان

و گر بديدي پرويز بارگاه تو را

(معزي)437 :1193 ،
فرش شاهان گر نديدي گستريده شاهوار

خويشتن چنبر مساز و نقش شادروان مكن
(سنايي)394 :1191 ،

كاربرد دو كلمۀ فرش و شادروان در بيت سنايي ،مؤيّد متفاوتبودن آنهاست .در
بيت زير از عنصري نيز رابطۀ «نقش شادروان» با بوسيدن پاي ممدوح ،مؤيّد زير پا قرار
داشتن شادروان است:
ز آرزوي آنكه بوسد پاي تو حور بهشت
خواهدي كز روي او تو نقش شادروان كني
(عنصري)193 :1111 ،
 .1-2شادروان بهمعنی وضوخانه
سرانجام ،يكي ديگر از معاني «شادروان» كه از فرهنگها فوت شده« ،وضوخانه يا
وضوگاه ،يعني حوض و چشمه اي براي وضو كه معموالً در حياط بناي مذهبي قرار
دارد» (هيلن براند )333 :1191 ،است .اين معني بيشتر در متون مربوط به معماري
اسالمي ،بهويژه معماري دورۀ عثماني ديده ميشود .در دانشنامۀ آزاد ويكي پديا آمده
است :شادروان (تركي استانبولي ،şadırvan :عربي :شاذروان) نوعي فواره است كه
معموالً در حياط يا ورودي و در مقابل مساجد ،كاروانسراها ،خانقاهها و مدارس با
هدف اصلي تأمين آب براي نوشيدن يا آيين وضو براي چند نفر به طور همزمان و
همچنين بهعنوان عنصري تزئيني بصري يا صوتي استفاده ميشده است .شادروان
واژهاي فارسي و يك نمونه از عناصر معماري عثماني است.
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بهعنوان مثال ميتوان به شادُروان (وضوخانه) مسجد پيرباال در مرند ،كوشك
چينيلي ،مسجد سليمانيه و مسجد اياصوفيه در استانبول تركيه اشاره كرد .اياصوفيه از
زيباترين بناهاي تركيه و جهان است كه در اصل ،كليسا بوده و در سال  1431ميالدي
به مسجد تبديل شده است« .سلطان محمود اوّل ،تعميرات فراوانى در مسجد اياصوفيه
صورت داد .وي عالوهبر تعميرات ،يك شادروان (وضوخانه) زيبا و چند بناي ديگر
در آنجا ساخت( ».فوالدي و حسيني.)31 :1131 ،
در دانشنامۀ جهان اسالم ،ذيل «چينيلي مجموعه» ميخوانيم :در كوشك چينيلي نيز
شادروان (وضوخانه) در سمت چپ ورودى ،داخل صحن ،قرار گرفته است و با سبيل،
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ساختِ هماهنگى دارد .شادروان مركّب است از يك مخزن مرمرين آب و شيروانى
مخروطىشكل چوبى كه بر روى هشت ستون ،شبيه به ستونهاى شبستان ،قرار گرفته
است .سبيل روبهروى شادروان قرار دارد [.)111 /11 :1197( ]7

 .1نتیجهگیري
به گفتۀ اميل بنونيست« ،شادروان» كلمهاي مسلماً ايراني و فارسي است و در اصل،
ريشۀ پارتي دارد .همچنين معناي اصلي آن ،سكّو و تختي مزيّن ،مخصوص جلوس
پادشاه و بزرگان است .اين معني در فرهنگهاي لغت نيامده است ،ولي شواهدي از
متون نظم و نثر فارسي وجود دارد كه اين معني را تأييد ميكند .عالوهبراين ،در
فرهنگهاي لغت و شرح متون نظم و نثر گذشته« ،شير شادروان» را بهمعني «شير
نقشبسته بر روي پرده» دانستهاند كه باتوجهبه قيد «زير پاي» كه گاه با اين تركيب
آمده ،اين معني نادرست بوده ،معني تخت يا فرش ،مناسبتر است .يكي ديگر از
معاني «شادُروان» كه در منابع مربوط به معماري ،بهويژه معماري دورۀ عثماني ديده
ميشود« ،وضوخانه» است.

پینوشت
 .1مقالۀ بنونيست را استاد فقيد ،دكتر جمشيد مظاهري (سروشيار) ،به نگارنده معرفي كرد.
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 .1براي فرضيههايي در مورد وجه تسميه شادروان شوشتر ،رك :خضرائي.1197 ،
 . 1در زبان سِربي و بلغاري  shadirvanبه معني فواره است.
 .4هرچند در لغتنامۀ دهخدا اين بيت سعدي بهعنوان شاهد مثال براي معني «سدّ و بند» ذيل شادروان
آمده است (ر.ك :دهخدا :1177 ،ذيل «شادروان») ،ولي باتوجهبه بيت قبل و تركيب «صفّه ايوان» به
نظر ميرسد منظور از شادروان در اين بيت ،تختي بوده است كه در صفه ايوان قرار داشته و تركيب «بر
كنار شادروان» ،يعني تكيهزده بر كنار تخت .در گزيدۀ قصايد سعدي« ،شادروان» در اين بيت ،چادر و
سراپردۀ شاهان و اميران ،معني شده است (ر.ك :شعار.)147 :1171 ،
 .3مضمون اصلي تحقيق بنونيست اين است كه معناي نخستينِ كلمۀ شادروان ،تخت و سكّو بوده و
سپس معاني ديگر براي آن شكل گرفته است .مسلماً موارد زيادي در متون نظم و نثر فارسي وجود
دارد كه معناي نوعي بساط و گستردني براي شادروان مناسبتر است؛ مانند مثالهاي زير كه شادروان
همراه افعالي همچون بافتن و گستردن آمده است:
بخارا را كارگاهي بوده است ميان حصار و شهرستان نزديك مسجد جامع و در وي بساط و شادروانها
بافتندي (نرشخي ،بيتا.)14 :
كنون بگسترد از حله باغ شادروان

كنون برافكند از پرنيان درخت ردا

(فرخي سيستاني)131 :1113 ،
اندر سراي دولت ،شادروان

گسترده شد به دولت او ده جاي

(همان)191 :
گستريده فراخ شادروان

ايمني در بزرگ همت [ملكت] او

(ناصرخسرو)119 :1171 ،
 .1اين بيت در ديوان عبدالواسع جبلي ،به شكل زير آمده است:
كه گشتند از سر شمشير و آسيب سنان تو

چو نقش پيل گرمابه به شكل شير شادروان
(جبلي)117 :1131 ،

 .7واژۀ «سبيل» در معماري دورۀ عثماني بهمعناي «سقاخانه» به كار ميرفته است .در اماكن مذهبي،
مساجد و خانقاههاي دورۀ عثماني ،سَبيل (سقاخانه) وجود داشت« .در مصر اغلب در كنار تكيه،
مسجدي كوچك و سبيل (سقاخانه) قرار ميگرفت» (رك .دانشنامۀ جهان اسالم ،ذيل «تكيه»).
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