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 چکیده
ر در ادب حماسی فارسی است و بنا بر شواهد اخیر، حسین ُکرد شبستری از محبوب  ترین پهلوانان متأخ 

ت  داسررتان یسررین کشرد شرربسررتریها از احوال و نبردهای او در ایران تحت عنوان گزارشاای که برای مد 
ل جامع منتشار به شاک هنوزبوده که   نامهیتیممشاهور شاده، خود بخش چهارم از حماساۀ دیگری با عنوان 

هی به وجوه مختل   نشاده اسات. عمق بی تا جایی اسات که هنوز هوی ت تاریخی حساین   نامهیتیمتوج 
ناصااوابی هم شااده اساات.   یاظهارنظرهاپهلوان محوری روایت، ناشااناخته مانده و مایۀ    عنوانبهُکرد 

های ادبی، به ارزیابی دادهپژوهش حاضار به روش اساتقرایی و با تکیه بر شاواهد نویافتۀ منابع تاریخی و  
شده و تأیید قراین تاریخی و ادبی، حسین ُکرد شبستری داستانی پرداخته است. مرابق با برآیندهای طرح 

ۀ شاااهدر واقع همان حسااین اس بوده که در روایت داسااتانی بیگ تبریزی، قورچی خاصاا  یتیم  عنوانبهعب 
فی شده است.  معر 

ه، یتیم، قوهاکلیدواژه  بیگ تبریزی، ارزیابی منابع. رچی، حسین ُکرد شبستری، حسین: صفوی 
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مه1  . مقد 
ِی: داستان بهزاد گوباز  نامه یتیم  ، آخرین حماسۀ دینی منثور فارسی است که در عهد صفوی تألی  شده و در چهار بخش کل 

طهماسب(، داستان میرباقر آجرپز اصفهانی و  بند تبریزی )در دورۀ شاه اسماعیل(، داستان مسیح دکمه نوبری )در دورۀ شاه 
اس(، احوال پهلوانانی را گزارش کرده که وجود تاریخی دارند و با وجود  عب  داستان حسین ُکرد شبستری )هر دو در دورۀ شاه 

ن در قلمرو   نمود نسبی عیارانه، تحت عنوان یتیم به خدمت حکومت صفوی درآمده و به مقابله با تهدید بدخواهان اهل تسن 
هر برآمده عثمانی، شبه  ه و خوانین افغان و ماوراءالن  و   ای آشوب، شبروی ، پ  از دوره نامه م یتی اند. هر یک از چهار بخش  قار 

 رسد. تن، با پیروزی دالوران ایرانی و گرفتن باد و خراد از دشمنان، به پایان می به نبردهای عمومًا تن 
تی نامه یتیم های و نیز انتشار ُمفرق بخش چهارم نوی  به دلیل عدم شناخت جامع از دست  ، این روایت برای مد 

فی شده است.    داستان یسین کشرد شبستری ه نادرستی تحت عنوان  حدود دو قرن در ایران، ب  عنوان    که ی درحال معر 
محسوب شده و هیچ داللتی بر پیکرۀ متنی آن ندارد. از دیگر پیامدهای فقر  نامه یتیم اخیر، خود یکی از چهار بخش  

است. در این پژوهش سعی   ، ناشناختگی هوی ت تاریخی پهلوانان محوری این روایت بوده نامه یتیم دربارۀ  پژوهش
و نیز ارزیابی و انرباق قراین نویافته در منابع تاریخی و ادبی   نامه یتیم های ناشناختۀ  نوی  شده تا با استفاده از دست 

ه سدۀ یازدهم ه  ت تاریخی حسین ُکرد شبستری اثبات شود.، از میان چهار یتیم محوری روایت، بنا بر فرضی   ای، هوی 

 . بیان مسأله 1-1
فاق نظر دارند که شاه گزارش  د منابع تاریخی عار صفوی، بر این نکته ات  ل، در ابتدای سلرنت خود  های متعد  اس او  عب 

توانست فارغ از این دغدغه، به مقابله با  رو بود و به همین دلیل، نمی روبه گروه غوغاییان های داخلی با چالش آشوب 
برای   بیاورد. پ   نیز دفع زحمت گروه ازبکان یا عثمانیان روی  ایران و  اوباش گردآمده در شهرهای آن دورۀ  های 

های نظامی داشت. بر ای بر سامان دادن آنان در گروه برداری الزم از توان نظامی و شجاعت ایشان، تمرکز ویژه بهره 
ت اخالقی جوانمردا های مشابه سالطین َسَل  در بهره اساس تجربه  اران )جمعی  اس نیز گروه  (، شاه ن گیری از عی  عب 

فاقد پشتوانۀ اجتماعی مرلوبی بودند، پ  از  ای نبوده و  نامه سازمان واحدی نداشته، پیرو مرام م کور را که  پراکندۀ  
 :گرفت های الزم، تحت عنوان تفنگچی، قورچی، داروغه یا کشیکچی به خدمت می آموزش 

دولتی د و همیشه در آن والیت، بی »اکثر اجامره و اجالف هر والیت را که مردم َجلد کارآمدنی بو
ر می نموده و عجزه و مساکین از بی  گشتند و در ِسلک تفنگچیان أشرف درآوردند عدالتی ایشان متضر 

انتساب به خدمات  که هم رعایا و هم عجزه، بعدالیوم از شر  ایشان ایمن باشند و هم در رکاب نارت
د و مجموع این طبقه را داخل دفتر غالمان نموده و قیام نموده و در معارک کارزار مکافات عمل یابن
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ی بخشید« )اسکندربیگ،   : 1389الحق، وجود ایشان جهت فتح ِقالع و ِبالد ضروری بود و فواید کل 
2/1106.) 

مواضع   ای را به همراه داشت که در تجربه یا کارآزموده انتشار این خبر در أقای نقاق ایران، سرازیر شدن خیل بی 
اس، نقل وپنج یتیم« بر سر شاه حوال با گرد آمدن »هزاروصدوبیست ین ا ا بخشی از تفایل   نامه یتیم  مختل  ُنسخ  عب 

های مختلفی از پهلوانان  گروه   نامه یتیم در  [.  ب   23  گ :  ب؛ دا   69  گ :  آ؛ ح  164  گ :  آ؛ ح   194  گ ی:    ← شده است ]
ی و بی  دفاع از شاهان صفوی در برابر تهدید یتیمان   منظور به سروسامان در أقای نقاق ایران، برای کسب عواید ماد 

ع و نمایاندن اقتدار صفویان   ی و نیز ترویج تشی   شوند.ای تربیت می یافته سازمان  صورت به بدخواه سن 
ا  د  ستندات صریح تاریخ صفویان، مُ  مسألۀ اصلی آن است که در ام  ی از اطالق عنوان »یتیم« بر یک واحد متعد 

اات و وظایفی که در دربار صفوی  آید و به نظر می نظامی یا اداری مستقل به دست نمی  ه به مشخ  رسد »یتیم« با توج 
و بر طرح شده دیگر ا مالحتی که بنا به ذوق راوی ی بوده بر عهده دارد، عنوانی معادل با کارکردی داستانی  نامه یتیم 

و    که مشابه عیاران بوده  است. پ  الزم است برای تبیین این عنوان سازمانی در داستان قورچیان صفوی اطالق شده 
ه و برانداختن نقابی که داستان   منظور به  پرداز بر چهرۀ آنان زده، نشان دادن جایگاه رسمی و واقعی یتیمان در دورۀ صفوی 

ه به بر   .های داستانی ارزیابی شوند و ادبی بررسی شده و در مقایسه با داده منابع تاریخی  خی قراین،  با توج 

ه 2- 1  . طرح فرضی 

دی که در متون تاریخی و مراجع ادبی با داده  وجود دارد، حسین   نامه یتیم های داستانی  بنا بر همسانی تام  شواهد متعد 
خان تبریزی  در نواحی تبریز بوده است و ابتدا در خدمت پیربداق ُکرد شبستری یکی از بهادران طوای  ُکرد ساکن  

کرداری، مفتخر به دریافت عنوان  برده و بعدها به دلیل خدمات شایسته، شجاعت بسیار، ُحسن رفتار و راست سر می به 
ۀ شمشیر و تیروکمان به دربار شاه »بیگ« شده و با نام حسین  اس ر بیگ تبریزی در مناب قورچی خاص  اه یافته و  عب 

 یابد.مرتبۀ بلندی می 

 . پرسش تحقیق 3- 1
ت تاریخی بوده و در دورۀ شاه  اس می آیا حسین ُکرد شبستری، شخای   زیسته است؟عب 

 بیگ تبریزی داللت دارند؟کدام قراین تاریخی و ادبی بر همسانی هوی ت حسین ُکرد شبستری با حسین 
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 . ضرورت تحقیق 4- 1

ت در  های فراموش شناسی و تاحیح متون یکی از حوزه های متن ررسی فقدان رویکرد تاریخی در ب  ه پرمشق  شده و البت 
لی از پیوند درون   نامه یتیم   که یی ازآنجاهای ادبی است.  پژوهش  های تاریخی و دینی عار صفوی  مایه بیان داستانی مخی 

الع دقیقی از عناصر داستانی زمان و مکان آن در دست است، است و چون از معدود روایاتی محسوب می  شود که اط 
ت بی  یستی به  اند و برای اثبات برخی ابهامات آن با های محوری این حماسه نیز تاریخی بوده شک اغلب شخای 

 تحلیل تاریخی روی آورد.

 . پیشینۀ تحقیق 5- 1

روایت   با  رابره  پراکنده   نامه یتیم در  اشارات  یا  متمرکز  تحقیقات  شبستری،  ُکرد  حسین  داستان  مراجع  یا  در  ای 
  شود کههای دانشگاهی مشاهده می ها(، کتب تألیفی و ادبی، مقاالت و رساله ها، فرهنگ ها، دایرةالمعارف )دانشنامه 

 ارتباطی با موضوع پژوهش حاضر ندارند.
هایی در یک مقاله و ارجاع مختاری در زمینۀ هویت تاریخی حسین ُکرد در عهد غوریان و سلجوقیان، حدس 
  منظور به گاه بحث مستقل و مشروحی  ارائه شده است، ولی در طول تاریخ تحقیقات ادبی، جز گفتار حاضر، هیچ 

ه« مررح نشده است.شناسایی هوی ت تاریخی حسین ُکر   د در »عهد صفوی 
به گمان نگارنده توجیه منرقی و علمی ندارد که برای بازشناسی هوی ت شخای ت محوری حسین ُکرد شبستری 

ان دارد، برخی پژوهشگران   نامه یتیم در حماسۀ دینی و تاریخِی   که ارتباق مستقیم و مشهودی هم با حکومت صفوی 
کشیده و    های پنجم و ششم ه خی مرتبط با این دوره و بررسی قراین موجود، سر به سده بدون ارزیابی دقیق منابع تاری 

نامی برای حسین ُکرد در دورۀ غوریان یا سلجوقیان  تاادفی، یا با توجیهات ساختگی و ناصواب، به دنبال هم   صورت به 
صرف باشند، و فقط به (  17:  1393،  نامه یسین ؛  ۵0- 34:  1389؛ مفرد کهالن،  7- 6/ 1:  1326  جمالزاده، ←  ) 

د دیگری هم در ادوار   مشاهدۀ یک تشابه اسمی که عالوه بر دورۀ غوریان یا سلجوقیان، ممکن است ماادیق متعد 
است، هر   گونه ن ی اهمانی اسامی م کور را با حسین ُکرد شبستری طرح کنند. اگر  تاریخی داشته باشد، بحث این 

مزه، شیرویه، ابومسلم، مختار، مسیب، زمجی و حبشی بوده و  تاریخ: رستم، ح   شخص دیگری هم که نامش در 
 نامشان در ادب حماسی قلمداد کنیم.سالح و اسبی هم داشته باشد، باید وی را در شمار پهلوانان هم 

در   کتاب    هزاربیشه جمالزاده  از  ذیل  است: »مرالب  مازندران نوشته  و  رویان  و  طبرستان  د تاریخ  تألی  سی   ،
ین مرعش  ( در ضمن جنگ سلران ارغش با قراچه ساقی در حدود سال  234- 233:  1363مرعشی،    ← ی ) ظهیرالد 
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 ق( در حوالی همدان، نقل شده است:۵21) 
»حسین ُکرد پسرکی شبیه چهرۀ ُرستم بود، به مقابل قراچه افتاد و قراچه را با نیزه برگرفت و از اسب  

ا قراچه را نشناخت. ُامرای که لشکر مشاهده کردند و اسب قراچه را ببینداخت، چنان کشید و ببرد، ام 
سنجر چون چنان دیدند، قراچه را از دست حسین ُکرد بازستاندند و نزد سلران بردند و با هم نزاع 

ام. سلران فرمود که از قراچه بپرسند که، تو را که گرفته است؟ قراچه  کردند که: قراچه را من گرفتهمی
مرا گرفت، نام به    گفت: آن دارد. چون  که  مرا آن ک   دارد و اسب  مازندران باز  خدمتکاری شاه 

و به رسم پرسش زخم   معلوم کرد که آن ک  نوکر شاه غازی، ُرستم بود، خود سوار شد  سلران 
اصفهبد و هم به ع رخواهی گرفتن قراچه نزد اصفهبد رفت و روی او را بوسید و گفت: أحسنت ای  

ه. اصفهبد اسب قراچه را فرمو هزار دینار صله د تا پیشکش سلران کردند و حسین ُکرد را ده شیربچ 
توان احتمال داد که حسین ُکرد شبستری مشهور، همین حسین ُکرد بود که قراچه را  پ  می  .کرد«

 (.7-1/6: 1326اسیر کرده است« )جمالزاده، 

عای مرعشی را در شباهت چهرۀ رستم با حسین ُکرد بپ یرد،  نگارنده نمی  مگر ممکن است که مرعشی یا تواند اد 
خ دیگری چهرۀ رستم سیستانی را دیده  ه و تنومندی حسین   هر مور  عًا بر جث  باشد! اگر هم منظور مرعشی از چهره، توس 

خ و ادیبی از یک پهلوان، برز و باالی  و رستم داللت دارد که مسألۀ تازه  اۀ توصی  هر مور  ای نیست و نخستین مشخ 
 (.106:  2۵37آص ،   ←   یز وی به رستِم نادیده است )برای نمونه آم او و تشبیه مبالغه 

ا همین اشارۀ مرعشی، ویرایش  شگفت انداخته که بدون اثبات و استدالل،   اظهارنظررا به دو    نامه یسین کنندگان  ام 
 نمایاند:می   ی رعلم ی غ بیشتر به حدسی  

الی که 1)    ه را خ تاریخ طبرستان و رویان (: »بر این اساس، شاید نق  وانده بود، او را از عهد سنجر به دورۀ صفوی 
ه   (.17:  1393،  نامه یسین ای مربوق به عهد صفوی جای داده است« ) کشانده و در قا 

 در عدم پ یرش این حدس باید گفت که:
الا  به گواه سرح نازل روایتش، بهرۀ چندانی از دانش ادبی و تاریخی نداشته و با وجودی   نامه یتیم پرداز ، داستان او 

که تاریخ مرعشی که از برخی معاری  شعرا نام برده، ابدًا به هیچ تاریخی ارجاع نداده است، چه رسد به آن 
نداشته،  صفویان  با  ارتباطی  که  داستان  را  چنین  پ   باشد.  عار خوانده  در  هم  اگر  با   پردازی  صفویه 

جال پهلوانی مواجه شده باشد، همچون دیگران، قهرمانی را از میراث کالن داستانی و حماسی پیش قحط  الر 
که فقط بر پایۀ یک اشاره که پ  از چند صد سال، نخست بار کند، نه آن از خود برگزیده و بازآفرینی می 

صفحه مرلب در رابره با وی   دو هزارریب به  جمالزاده بدان دست یافته، به خلق یک پهلوان مبادرت کند و ق 
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 و آن هم منتسب به شاهان صفوی بپردازد.
از جنگاوری شبیه چهرۀ ُرستم، جنگ سلران ارغش با قراچه ساقی  و در    ق( ۵21در حدود سال ) ، اگر مرعشی  ثانیاا 

ق(، 349)   خان هدایت هم در گزارش خود از رویدادهای سالکند، رضاقلی به نام »حسین ُکرد« یاد می 
سال پیش از تجربۀ مرعشی، از امیری به نام »حسنَویه« یاد کرده که پدرش »حسین ُکرد« نام داشته   162یعنی  

 ( سال 8۵:  1373هدایت،    ← است  فاصلۀ  در  حسنَویه   .) ( نشاندۀ دست   عنوان به ق(  369- 349های 
ت بیست سال، بر کردستان و همدان حکمرانی نموده و در عی  ن امارت و سکونت در دژی، دیلمیان و به مد 

باد  به سرماد، راهزنی و  خلدون، ؛ ابن 129- 122:  1367اذکایی،    ← کرده است ) گیری هم می موسوم 
ه این شیوه غریب نبوده و به قراین بسیار، برای قرن 6۵۵-6۵6/ 3: 1366 ها از اعمال شایع طوای  ( که البت 

 ←نیز شده است )  نفثةالمصدورگیر ادیبانی چون مال    ُکرد ساکن در این حدود کوهستانی بوده و گریبان 
ت م کور »ُکرد« بوده و به فاصلۀ حدود دو قرن از (. هر چ 66- 6۵:  1389زیدری نسوی،   ند هر دو شخای 

ت  ا آیا بدون هیچ توجیه و استداللی در رابره با هوی  هم، در عرصۀ سیاست و جنگ نیز حضور دارند، ام 
ت  نام »حسین ُکرد« داستانی هستند، مجبوریم این موارد متمایز را معتبر دانسته و در هایی که فقط هم شخای 

 »حسین ُکرد« قائل شویم؟  1به دو و یا سه  نامه یتیم یکدیگر قرار دهیم و در رابره با    کنار 
همین عهد، مشحون   خ ی توار در دورۀ صفوی، به گواه    نامه یتیم پرداز  عار پر جنگ و جدال داستان   که ی هنگام ،  ثالثاا 

گمنامی را ولو با نام حسین ُکرد چرا باید فرد  نامه یتیم از وجود چندین پهلوان درباری یا قزلباش است، راوی 
 احیا کند.  در سدۀ یازدهم ه   از سدۀ ششم ه 

ت رابعاا  هی به   نامه یتیم های ، بیشتر شخای  قان هیچ توج  در عهد صفوی وجود تاریخی دارند که شوربختانه محق 
ت تاریخی ، نامه یتیم اند، وقتی میرباقر آجرپز اصفهانی، قهرمان بخش دوم  شواهد مرتبط با آن نداشته  شخای 

خان از وی یاد کرده  ، چرا حسین ُکرد ( 110:  1370،  حسینی مرعشی تبریزی   ← ) اند  عهد صفوی بوده و مور 
هم واقع شده، باید یک سوار گمنام دورۀ سلجوقی، غوری یا دیلمی باشد.  نامه یتیم شبستری که اساس خلق 

ه به او نسبت بر پایۀ کدام گزارش و کارنامه، چنین حجمی ا   نامه یتیم خالق   ز احوال را در ارتباق با تاریخ صفوی 

 
ار خونخوار  لتواریخ  ارستم. مال    1 ار طر  آن زمان    …نیز در فالی، ذیل عنوان »داستان ذکر اسامی پهلوانان و زبردستان و ُگردان شبرو عیار مک 

العی از جزئیات احوال وی در دست نیستنام برده  بگلو«  بیگ ُکرد جان از هر قوم و قبیله« از شخای با نام »حسینعلی    )آص ،  که اط 
2۵37 : 104 ) . 
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ا به گزارش تاریخی فربهی، استعداد ذهنی خلق چنین محتوایی را داده و آیا چنین داستان  پردازی بدون اتک 
 داشته است؟

زندان (: »شاید هم مردم ایران نام این قهرمان عهد سنجری را که یحتمل مازندرانی بوده، زنده نگه داشته و بر فر 2) 
ق گرفته گ اشته خود می  اند و بدین ترتیب، این نام در عهد صفوی تکرار شده و به یکی از پهلوانان آن عار تعل 

 (.17است« )همان:  
از   ی حدس   گونه آن این مورد هم  دینی و حت  ت تاریخی،  نام یک شخای  است!  قانه  های شگفت و غیر محق 

تواند در جایگاه یک الگو و قهرمانی آرمانی در اذهان افراد  سینه می به سینه اساطیری تنها به پشتوانۀ ضبط مکتوب یا نقل  
های  یک جامعۀ زبانی رسوب کند و مثل نام: سام، رستم، فرامرز و شهریار و ... توجیهی برای گزینش نام فرزندان نسل 

ن شود. مگر حسین ُکرد مورد نظر مرعشی فراتر از رستم، ابومسلم   جامعۀ متمد  و  بعدی یک  یا کوراغلو  و حمزه 
دوست ایران، قورقود تاریخی و داستانی است؟ پ  او چرور بدون این اعتبار الزم، توانسته در خاطر مردم پهلوان دده 

ت هم در ترانه   که ی درحال مشروعی ت الزم را کسب کند،   ی اثری از این مشروعی  ها، کتب ت کره  ها، حکایات، داستان حت 
حال از وی تنها بر اساس توصی  چند پرداز میانه ود و شش سده بعد، شاید یک داستان و عموم تواریخ مشاهده نش 

ا سابقۀ  ای محبوب بیافریند! حسین ُکرد بی اسروره   نامه یتیم سرری یک متن تاریخی، در   شک هوی ت تاریخی داشته، ام 
ت از نظر نگارنده و   رویگی و  تمام هیچ ارتباطی با عهد غوریان و سلجوقیان ندارد. چنین احتمالی بی   نی ق ی به این هوی 

ی داستان   نامه یتیم استعدادی تمام راوی  بی  پرداز توانمندی چون ابوطاهر طرسوسی هم از آن تخل   نکرده  است که حت 
پادشاه عارش غیاث  ت  به »حبشی« را در حماسۀ قران و شخای  ب  ملق  د غوری  ین محم   صورت به حبشی،    الد 

 (.93- 71/ 1:  139۵،  طرسوسی   ← است )داستانی گزارش کرده 
و دیگر  شاهنامه دیگری که توجیه تاریخی و مستندی ندارد، باور دارد که چون: »در  اظهارنظر مهران افشاری در 

  ازآنجاکهرفته و    متون ادب فارسی، صفت »ُگرد« به معنای پهلوان و دالور، به دنبال نام برخی پهلوانان بارها به کار 
االن با   صفتی به نام حسین شبستری افزوده باشند و چون    عنوان به اند، شاید واژۀ »ُگرد« را  و زبان آن آشنا بوده   شاهنامه نق 

اند، بعدها صفت نوشته شناختند و نیز در کتابت قدیم ُگرد را ُکرد هم می های پسین واژۀ ُگرد را کمتر می مردم در دوره 
 (.16:  1393نامه،  رفته است« )حسین ُکرد به کار می   صورت به ین  ُگرد برای حس 

ه به شواهد  از نظر نگارنده،   صرف و  تا ساخت اسم خاص  کاربرد عام دارد  «، این کلمه بیشتر  ُگرد » صفت با توج 
ت: »ُگردآفرید، ُگردیه و ُگردوی«  نظر از نام دو پهلوان  ی دیگر شاعران،  بانو و یک شخای    »ُگرد«   صفتفردوسی و حت 
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های منظوم طور که صفت »ُگرد« در بخش ، همان اندبه دنبال نام اغلب پهلوانان معتبر یا گمنام آورده و  نیاز    حسب به را  
ی خود »حسین ُکرد« یا »مرزبان« به کار رفته و    نامه یتیم و منثور   است: )نظم(    ص ی تشخ قابل هم برای اغلب پهلوان و حت 

ه    را ُگردمرد  مرزبان  و  همدانی  سیاه  اقبال  دویم،  ب[. )نثر( »شب  12۵ گ : « ]دادمرد ُگر  حسین  میدان  عرصۀ  تاز »یک 
مهراب  ب[. )نظم( »فرامرز و برزو و    61  گ :  نمود« ]ی   بیژن   چاه   در   که   ُگردی   ب[. )نظم( »چه   137  گ :  گرفت« ]مج 

اس، شاه   کامل،   مرشد   جلو   دهنۀ   پیادۀ   ، دالور  ُگرد   یتیم   هزاروصدوبیست   مرشد   . »منم آ[   262]ی: گ  «  ُگرد   میرباقر  عب 
بیگ و بعضی دیگر را فرمود که شب در  و مرزبان و ابراهیم  ده اصالن ُگرد ده آ[. »شاه قادر و  164 گ : آجرپز« ]ح

ا با این ماادیق کاربرد عام کلمه، نمی  [. آ  212 گ :  ی] گردش باشند«  توان تردیدی در تغییر این صفت در ترکیب ام 
 »حسین ُکرد« روا داشت.

االن   چگونه  کلمۀ ُگرد را هم در  ، شاهنامهآشنا بوده باشند و ضمن نقل   « ُگرد » با صفت  شاهنامه ممکن است نق 
ا  االن  عالقۀ وافر، مردم یا نق    حسب به جمع مردم به زبان بیاورند و   این صفت را در نام حسین شبستری هم بگنجانند، ام 

درک  ی خوب به را ش ن  دارند و معانی اغلب کلمات اُ  هاست بدانقرن اند و  نشسته  شاهنامه مردمی که پای نقل  همان 
تی دیگر  ،  کنندمی  قط در  فرا هضم کنند و ناچار شوند آن را    « ُگرد » الوصولی مثل  نتوانند معنای صفت شایع و سهل مد 

! چرا در شاهنامۀ فردوسی بین تغییر دهند، نه دیگر ماادیق مشابه این کاربرد »ُکرد«  صورت به مورد حسین شبستری 
»ُکرد« و »ُگرد« تمایز و تفاوت معنایی آشکاری وجود دارد و صفت »ُکرد« عالوه بر نسبت قومی، اغلب به معنای  

ی بدون الز    تشخیص   مشکلی در مخاطب    ، ام در تحریر سرکش »گ« همچوپان و چادرنشین نیز مارلح است و حت 
(؟ اگر آقای افشاری باور دارد  209- 191:  1399عبادی جمیل و بیات،    ← )  »ُکرد« و »ُگرد« ندارد موارد کاربرد    تمایز

بهتر بود  باقی مانده،    « ُکرد »   صورت به که نسبت ُگرد در نام حسین، به دلیل شیوۀ کتابت قدیم و ح ف سرکش از »گ«  
ی  چرا چنین ایرادی در ضبط    وشنگری کنند کهر  بسیاری از دیگر موارد مشابه آثار سخنوران، ماداقی ندارد و حت 

ح غیر ایرانی متن  معنا و ضبط صحیح »حسین ُکرد« دورۀ سلجوقی را دریافته و   ی خوب به هم  تاریخ طبرستانماح 
 ؟بدون سرکش ضبط نموده است

داستان  توجیه،  کدام  م   نامه یتیم پرداز  به  لین  او  برای  می وقتی  نام  حسین شبستری  از  از   برد، رتبه  گزارشی  هنوز 
بایست صفت »ُگرد« بدو بدهد؟ این شاهد صادق  های وی ارائه نکرده و حسین، چوپانی بیش نیست، می پهلوانی 

اس رمیده، به  زیرا در نمونۀ دیگری، جمشید کرمانی پ  از کشتن شیری که از بند شاه   ؛ است  دستور شاه مفتخر به  عب 
  198شود: »شاه فرمود که: هر که سر مرا دوست دارد، جمشید را شیرافکن گوید« ]ی: گ  دریافت لقب شیرافکن می 
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بایست به مناسبت معقولی و بعد از  ب[. پ  طبیعی است که اگر »ُگرد« صفتی برای نام حسین بوده باشد، طبیعتًا می 
لین پاگشایی!گزارش چند کردار بهادرانه، به وی اع   را شود، نه از همان ابتدای داستان و در او 

فی   « ردستان کُ » و منتسب به  « ُکرد » بارها حسین را با نسبت  نامه یتیم های نوی  در دست جز این وجه، راوی  معر 
عا کرد که او »ُکرد« نه، بلکه اساس م کور می . با وجود چنین قراینی، آیا فقط با توجیه بی کرده است »ُگرد« بوده   توان اد 

ه  نام پهلوان نامه یتیم در  ؟ چرا است  ه ضبط نشده است،  صورت به دیگری مثل یوزباشی ُکردبچ  او    که ی درحال ُگردبچ 
ه    پهلوانی بوده جوان   ه صفت قومی  هم  و بچ  ، و در عهد معاصر نیز نام خانوادگی  ست و نسبت شهری ا   یانیست و کردبچ 

ه« بسیار معمول و آشناست    نامهیتیم   پهلوانان برای دیگر  جز حسین  همراه نام پهلوان،    ی نظیر ُگرد ذکر صفت   ؟ چرا»ُکردبچ 
 ؟را در کنار نام یتیمان آورده استنسبت شغلی یا شهری   جا، همه  راوی   در عوض   ماداقی ندارد و 

ه به تاریخ پادشا 1389« ) یسین کشرد شبستری جواد مفرد کهالن در پژوهشی ذیل عنوان »تبارشناسی   هان ( با توج 
غور، یادآور شده که تبار حسین ُکرد شبستری برگرفته از خاندان »آل َشْنَسب« بوده و نام حسین ُکرد تغییریافتۀ نام »امیر 

ی تاریخ غوریان بدان استدالل   معزالدین حسین کرت« است.  حال به دالیلی که نویسندۀ مقاله در خالل گزارش کل 
ه کنیم:  کرده، توج 

اسب« به معنای دارندۀ »اسب سیاه« بگیریم... نام اسب القاعده تلخیای از نام »خشن ی (: »اگر شنسب را عل 1) 
قیراس« به معنای »اسب سیاه نیرومند«، خود گواه صادق این معنی است. در این صورت، حسین ُکرد، »قره 

عنوان ُکرد و شبستر   ، هر دو هرحالبه (: » 2گردد«! ) نام »شبستر« به معنی »دارندۀ استر سیاه«، قرین این نام می 
ق به حسین ُکرد شبستری، در محیط ایرانیان آذری شهر شبستر بیگانه  ق به ناحیۀ دوردستی متعل  اند و باید متعل 

ین حسین کرت پیدا باشند. ل ا نام حسین ُکرد را در محیط افغانستان و شهر هرات می  الد  توان در نام امیر معز 
در مقام سردار فاتح هندوستان و  ازجمله قرار دادن اسرورۀ حسین ُکرد   (: »در مجموع با مد  نظر 3نمود«! ) 

کرت... با نام و نشان حسین ُکرد شبستری امتزاد   ن یرحس ی ام شود نام و نشان  ، معلوم می آنجا کردن    گزار خراد 
 ( کرده است«!  شاه 4پیدا  ُکرد  حسین  معاصر  »پادشاهان  جهان (:  و  اس  و هم عب  و شاه  اخترخان  آوردانش 

به نظر می  م  ثانوی ببرازخان هستند که مسل  اس بن شیث و خل   ترتیب همان: عب  به  اش رسد در اساس 
اس سوز هستند که با شاه جهان  اس (: »جالب است که شاه ۵اند«! ) شاه گورکانی جایگزین شده و جهان   عب  عب 

 (.3۵- 34:  1389بوده است« )مفرد کهالن،    آنجا یافتۀ  نیز زادۀ هرات و پرورش 
در این گزارش، مفرد کهالن نخست صرفًا با توجیهات مشروق و محتمل واژگانی، کلمات »شنسب«، »شبستر«، 
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با تاحی ، تغییر و خلق معانی نسبتًا فرضی و ساختگی، ماادره به مرلوب کرده    قیراس« و »حسین کرت« را »قره 
ر شخای که چون ُکردها در    ی نوع به و   با حسین ُکرد ارتباق داده است و در ادامه، بدون ارائۀ هیچ سندی و به تاو 

شبستر داشته باشد و از    تواند نسبتی با محیط امروز ناحیۀ شبستر آذربایجان حضور ندارند، پ  حسین ُکرد هم نمی 
طرفی، چون حسین ُکرد احتمااًل صورت دیگری از نام امیر غوریان، حسین کرت بوده که فاتح هند نیز هست! بنابراین 
حسین ُکرد شبستری همان حسین کرت غوری است و بار دیگر، با توجیهات ساختگی تغییر و تبدیل حروف در  

اس« و پادشاه دیگری اسامی، نام »شاه  ، صورت شاه« را که اصاًل در روایت حسین ُکرد وجود ندارد به اسم »جهان   عب 
اس بن شیث« و فرزند دومش »جهان   داند.سوز« می تغییریافته دو نام »عب 

عا نمی  شک بر دیدۀ مخاطبان سنجیدنی  بیند که بی نگارنده بنابر حوصلۀ مقاله، نیازی به تشریح دالیل ُبرالن این اد 
ون همین ُجستار بدون ذکر شرق، احتمال و تاحی  در واژگان، با تکیه بر شواهد تاریخی و ادبی  است. از طرفی، چ

د، به اثبات تبار ُکردی، نسبت شبستری، انتساب به دورۀ صفوی و هوی ت تاریخی حسین ُکرد در دربار شاه  اس متعد  عب 
 ورد فوق به شمار آورد.تشریح نادرستی هر دو م   ۀمنزل به توان  نائل شده، برآیندهای آن را می 

ت2 ۀ هوی   . تشریح فرضی 

ۀ حضور قورچیان تاریخی با عنوان داستانی    منظور به در این بخش،   ت تاریخی حسین ُکرد و تبیین فرضی  اثبات هوی 
منجر به  »یتیم«  روشنگری در مورد اصرالح . پرداخته شده است تبیین اصرالح »یتیم« ابتدا به   ، نامه یتیم »یتیم« در 

ه شد گری / سالح های این عنوان داستانی با مناب »قورچی سانی ویژگی هم  و به دنبال بررسی    ه داری« در تاریخ صفوی 
. ارائه شده استهوی ت تاریخی حسین ُکرد   قراین اثبات شواهد کاربرد »قورچی« در متون تاریخی، برای نخستین بار،  

ت  مجموع این یافته  ه  بر روایت  «  نامه یتیم نوان » چه بیشتر ع   هرداللت  ها، بر صح  و ارتباق مستقیم آن با قورچیان صفوی 
د فرضیۀ حضور حسین داللت    .است   نامه یتیم حسین ُکرد شبستری در   عنوان به بیگ تبریزی  داشته و مای 
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ی، بر فردی اطالق می   طور به »یتیم«  لغت   هر دو محروم وجود که از  شود که پدر یا مادر خود را از دست داده، یا آن کل 
جز این، »یتیم« در    (.8۵14/ 8:  1382؛ انوری،  23734/ 1۵:  1377دهخدا،    ←سرپرست باشد ) شده و تنها و بی 

ول نگهداری از چهارپایان« هم به کار  ئ و مسنظیر« یا »کارگر طویله  مانند و کم و باسابقه، به معنای »بی   برداشتی ادبی 
 .( 8۵14/ 8:  1382؛ انوری،  2373۵/ 1۵:  1377دهخدا،    ← رفته است ) می 
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ا   یا رزمی نسبتًا برجسته ، بر شخای اطالق می وجه منفی اجتماعی »یتیم« در  ام  از توانایی بدنی  ای شد که 
انگیزی در شهرها، بیشتر به دزدی و  بر آشوب و فتنه  آورد و عالوه نمی  حساب به برخوردار بود و قدرت و فرمان شاه را 

ق یا نسبت خانوادگی مرلوب و معلومی هم نداشت و پیوسته تحت تعقیب مردم یا  راهزنی می  پرداخت و چون تعل 
وآمد از شهری به شهر دیگر بودند و در محل  ثابتی، فردی یا گروهی در حال رفت   صورت به اغلب    ؛ حاکمان بود 

 (. 8۵14- 8۵1۵/ 8:  1382؛ انوری،  2373۵/ 1۵:  1377دهخدا،    ← )   ند اجتماع نداشت 
در میان مردم ایران از اعتبار و پایگاه  به دلیل قتل و غارت، چون  های پیشین،  برخالف نهضت عیاران در سده   یتیمان 

ود اقدامی  گاه نتوانستند رسمًا با همراهی عموم مردم، علیه حکومت وقت خ اجتماعی خوبی هم برخوردار نبودند، هیچ 
طلبی  کنند و به دلیل عملکرد منفی و برخالف عیاران، در متون تاریخی از آنان بیشتر با عنوان اوباش ولگرد و فرصت 

اختیار اجرای  یافتند، سرسپردۀ بی ها به دنبال کسب غنیمت بودند و اگر مجالش را هم می شود که در هنگامه یاد می 
ام طغیانگر بودن  تی پیش از رواد اصرالح »یتیم« در این برهۀ  فرامین سالطین یا حک  ا نباید فراموش کرد که مد  د. ام 

ص در همین  طور به هم یا »لوطی / الواق«  »ِرند / ُرنود«   ، زمانی، اصرالحات دیگری مثل »َجمری / اجامره« مشخ 
ه متداول شده وجه منفی اجتماعی فراوان به کار برده می  ی »جمری« در دورۀ صفوی    ←تر هم بوده است )اند و حت 

ا  ( 74- 61:  139۵رازنهان و عابدینی مغانکی،   . هر چند کردار و شگردهای یتیمان تا حدودی مشابه عیاران است، ام 
ۀ ظلم   و اصول اخالقی عیاران نبوده   آنان پیرو مرام   ستیزی ندارند، ل ا طرف نسبت با نهضت عیاران نیستند.و داعی 
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ماادیق آن در میراث مکتوب بسامد نسبی پیدا کرده و تا اواسط   جیتدر به به بعد،  شواهدی که از سدۀ نهم ه نظر به 
ه با همان مفهوم به حیات خود ادامه داده است، درمی  یابیم که »یتیم« عالوه بر حفظ معانی پیشین خود، دورۀ قاجاری 

ت دیگری هم پیدا بیشتر تحت تأثیر آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران  و پیدایی صفویان، کارکرد معنایی موق 
: 138۵؛ قرغان،  331/ 1:  1270؛ میرخواند،  4۵۵/ 2  : 1389اسکندربیگ،  ؛  19/ 3:  1380طرطوسی،  ←  )   کندمی 
30 ) . 

ه، ه   در این برآیند، »یتیم« پ  از پایان سدۀ نهم   ، از ُبعد معنایی منفی شایع در جامعه، فاصله گرفته و در دورۀ صفوی 
م هبی ُمرشد کامل )پادشاه صفوی(    - کند و تحت الهامات و اشراقات عرفانی  پیدا می ای  ویژه کارکرد مثبت فرمایشی  

ی امامی،  ؛  146،  143/ ۵:  1371صفا،    ← )  و پشتیبانی تبیین فقهی علمای دربار  ؛ مجیر 106- 102:  1390متول 
ل شده و  ( 83- 80:  1346شیبانی،   ت اخالقی عیاران هم   ظاهره ب ، ابتدا به نهضتی اخالقی مبد  شود و  سو می با جمعی 
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تی نمی  ع اختیارات، »یتیمان« سر برداشته و  مد  سازمان نظامی پنهان و کوچکی، تحت امر   عنوان به گ رد که با توس 
شوند و به همین پادشاه صفوی، مأمور سرکوب ُرقبای دینی و سیاسی صفویان در داخل یا خارد از قلمرو ایران می 

ر تاریخی قزلباشان و  نامه یتیم در روایت از نظر کارکرد  ر، باید اقرار کرد که اصرالح »یتیم« اعتبا  ، بیشتر بر حضور ماث 
ت اخالقی عیاران  ؛ و  آ[   7  گ : آ؛ دا  9  گ : 1  ؛ م ب  ۵۵ی: گ  ]  قورچیان در دربار صفوی داللت دارد تا حضور جمعی 

افه  سایه انداختن کردارهای جوانمردانه و ترفندهای عیاری  ای است برای جلب بر این قزلباشان و قورچیان، بیشتر لف 
ت، همه از مخاطب بیشتر  نظر مخاطبان و اشاعۀ   ت صفویان میان عموم مردم ایران و این وضعی  شناسی و  محبوبی 

 نظیری هم داشته است.حکایت دارد و الحق که در این راه، توفیق کم   نامه یتیم پرداز زیرک  ح اقت داستان 
ت نامهیتیم ایت  در رو  ا از واحد نظامی قزلباشان تعری  شده  طوربه های گروه یتیمان ، نقش شخای  کامل، مجز 

ر روایاتی مثل   نیز با دو گروه دست راست   نامه یتیم ، در  اسکندرنامهو    نامهیمزه است. به تقلید از برخی تحریرهای متأخ 
را   اصفهانی(  )همان  به »عراقی«  موسوم  راست،  دست  گروه  اصفهانی  آجرپز  میرباقر  مواجهیم.  یتیمان  از  چپ  و 

اس، در تکیه کند و به دلیل سیادت و سبقت حضور نزد شاه سرپرستی می  خانه، داوطلبان مستعد  و  ای موسوم به یتیم عب 
دهد. گروه دست چپ که به جهت ایران را به اطاعت خود درآورده و تعلیم می سرکش پراکنده در نواحی مختل   

بند تبریزی و با کمی تأخیر حضور گستردۀ یتیمان شمال غرب به »ُترک یا تبریزی« شهرت دارد، به ریاست مسیح دکمه 
تی پ  از  شکل می  هر گرفتار بوده و مد  اس به ایران  ه شا   ی گ ار تاد گیرد، زیرا مسیح در شهرهای ماوراءالن  . گرددی بازم عب 

اس حاضر بوده و اطاعت بی این هر دو گروه، پیوسته در دربار شاه    149مج: گ  ]   وچرایی از ُمرشد خود دارندچون عب 
ا گروه دیگری از یتیمان  [ب   19۵  -ب    194ی: گ  ؛  ب   37ح: گ  ب؛   2۵  گ : آ؛ ح  219  – ب    218  گ :  ؛ مج ب  . ام 

های رفتاری  رند که عالوه بر زورمندی و چاالکی بیشتر، به دلیل برخی ویژگی هم در این فضای داستانی حضور دا 
ت برجستۀ این گروه اخیر که در عین سرسپردگی، منحاربه  تی مستقل  از دو گروه عراقی و ُترک دارند. شخای  فرد، هوی 

شاه خود ندارد، حسین ُکرد    روابط مرلوبی هم با   ی گاه مند است و  همچون ُرستم زال، از استقالل فکر و عمل نیز بهره 
تی، به دلیل خان تبریزی و مسیح به سر می است که در ابتدای روایت، در خدمت پیربداق  شبستری  برد و بعد از مد 

اس می لیاقت و زورمندی، به دربار شاه  ه، ا  پیوندد، و عب  د الن، شیرافکن کرمانی و مال  حاجی ص یوزباشی ُکردبچ  محم 
مثل گیرند. اعضای هر سه گروه یتیمان، پیادگان ریزنقش عیاری هم  در این گروه جای می   شیرازی و ... هم بیشتر 

د یا حسین پاچه مباجی، مال  حاجی  دلی، پیوسته با یکدیگر با خود همراه دارند و در عین همکاری و هم باریک محم 
و یکی از  [ آ  127دا: گ آ؛  89 گ : ب؛ ح  178 گ :  ]مج ها رقابت دارند بر سر کسب افتخارات و پ یرفتن مأموریت 
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چشمی در همان ابتدای پاگشایی حسین ُکرد و شرق ورود او به حلقۀ یتیمان با گرفتن برانگیز این هم ماادیق چالش 
گیری حسین از اکبرشاه و سفر دور و دراز او به هند از ایشان طرح شده است که به دعوی باد )َپر کاله یتیمی(  ابلق 
 .ب[ 6  –   ب   ۵  گ :  ]مج انجامد می 

دار عار خود هستند و هر یک از آنان در متن داستان، اغلب در فنون رزمی، داعیه همچون عیاران اغلب یتیمان 
فی می  ص رزمی و نسب شهری آن   کنندۀ بیان شوند که  با برنامی معر  باز  توأمان است، مثل ُمحب  تیغ   صورت به ها  تخا 

یتیمان   بیرون  خراسانی؛ و جز حسین ُکرد شبستری، همۀ  یتیمان  ُمرشد کامل یا سر  تحت هر شرایری، از فرمان 
ی عدم پ یرش او، به عهدۀ سر نمی  ت یتیم و حت  روند. اختیار گزینش، آموزش، تعیین مرتبه و مواجب، و تأیید صالحی 

ظاهری، معمواًل یتیمان از لحاظ . [ب  37ح: گ آ؛  31گ : ]ح   بند است یتیمان، یعنی میرباقر آجرپز یا مسیح دکمه 
ای هم که طرح ایرانی، ترکمانی، ازبکی، فرنگی، هندی و رومی دارد، قد و قامت متمایز و زورمندی دارند و لباس ویژه 

دا: گ ب؛  30 گ : آ؛ دا  2۵2 گ :  آ؛ ی  86 گ : ب؛ ی 33گ : 3 ب؛ م  – آ  6 گ : آ؛ ی  79 گ :  کنند ]مجبه تن می 
کنند که کثرت سربند یا کاله خود َپری موسوم به »ابلق« ناب می [ و بر روی ب 109دا: گ ؛ آ  ۵6دا: گ ؛ ب  ۵2

د کاماًل مشهود است، یتیمان بی چنان شمار این پرها از مرتبۀ باالی یتیم حکایت دارد.   سروپای  که از شواهد متعد 
ب شاه صفوی را می  شاه اجازۀ حضور    کشند و ارتباق بسیار نزدیک و خودمانی با او دارند، در دربار و حرم داستانی تعا 

ق خاطر و اعتماد تام  و تمامی  دارند و پیوسته در اطراف قار و خزانۀ پادشاه کشیک می  کشند و ُمرشد کامل هم تعل 
کند و در  بدانان دارد و در اغلب امور مملکتی، با ایشان مشورت کرده، دشمنان و طاغیان را به درخواست آنان عفو می 

پوشی و نوازش بسیاری دارد، تا جایی که  و در مراعات حال اینان بخشش، چشم شود مجل  بزم یتیمان حاضر می 
پردازد  اند، می بهای کسانی را هم که به دست یتیمان کشته شده برای استفاده از توان یتیمان مستعد، اگر ناچار شود، خون 

 ب[.  30ح: گ    ← ] 
ه از مناب نظامی رسمی همهن ی باا  رسد که یتیم در تیم یاد نشده و به نظر می ای تحت عنوان ی ، در تاریخ صفوی 

ه، پ  از مقایسۀ داده   معنای عیار، معادلی داستانی و ادبی برای واحد نظامی دیگری است.  های موجود در  با این فرضی 
نه  میان گروه قورچیان و یتیمان داستانی،  د،  متعد  منابع  تاریخی در  با شواهد  های فراوانی  تنها شباهت متن داستانی 

محوری روایت   یکی از پهلوانان اهده شد، بلکه تشریح بیشتر برخی از همین موارد، منجر به شناسایی هوی ت  مش 
 نیز شد.  نامه یتیم 
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 عهد صفوی  قورچی .  3- 2

ب از دو پارۀ »قور« مخف   »قوران« به معنی »سالح« و  مغولی است  - ترکی با ریشۀ  و  نظامی  ترکیبی قورچی،   ، مرک 
ه   ساز »چی«؛ پسوند صفت  ح، رئی  جب  رفته  کنندۀ امور دربار پادشاه به کار می خانه، اهتمام و در معانی سرباز مسل 

ظ صحیح آن ابتدا، بایتی  : 1377،  دهخدا   ← )   باشد که به معنی »تیرانداز« است   کرچی است. بنا به احتمالی، تلف 
 (.20۵:  1392؛ اوزبکی البخاری،  ۵603/ 6:  1382؛ انوری،  17803/ 12

. 3  ؛. غالمان یا قوللر 2  ؛ . تفنگچیان و توپچیان 1از چهار گروه سازمان پ یرفته بود:   ، ایران در عهد صفوی قشون  
ها که معتبرترین سپاهیان شاه و نگهبانان مخاوص قار و چادرهای سلرنتی بودند و قزلباشانی  . قورچی 4  ؛ ها قزلباش 

کردند کردند و مستقیم از شاه حقوق دریافت می ی ای عمل نم شدند که تحت اختیار هیچ خان یا طایفه محسوب می 
شدند که شماری از آنان حضور ثابتی در دربار داشتند و برخی دیگر، موسوم به یاساق یا  و به چند دسته تقسیم می 

ت  و  به هنگام ضرور ، چریک انفرادی یا همراه با لشکری به نواحی مختل    صورت به های خاص برای انجام مأموری 
»بیگ اعزام می  به  تی موسوم  این گروه اخیر، در دست رؤسای سن  بود ) شدند و رهبری  : 1393لو،  رحیم   ←ها« 

ا واحد مستقل  از ارتِش 493،  319-320/ 11 (. هر چند قورچیان از آغاز در حکومت صفوی حضور داشتند، ام 
آنان مالزمان خا قورچیان در عهد شاه  تشکیل شد که قدرت چندانی هم نداشت،  ه طهماسب  بودند تحت ص  ای 

عنوان   با  رئیسی  می   « باشی قورچی » سرپرستی  انتخاب  ایشان  میان  از  گردآوری  که  و  برکناری  ناب،  حق   و  شد 
شد که  ها را داشت. اعضای گروه قورچیان از میان ورزیدگان بااستعداد و تنومند طوای  مختلفی اختیار می رچی و ق 

ا قورچیان از دورۀ شاه  .آنان بود الحمایۀ یابی بیشتر تحت شاه در مرحلۀ قدریت  ه ویژۀ وی به سامان  ام  اس و با توج  عب 
ال آنان در دولت، اختیار و نفوذ زیادی پیدا کردند و به چهار  دادن جماعت پهلوان  نمای اوباش و ولگرد و حضور فع 

قورچیان اعزام یا سرباز عا دستۀ: قورچی  یا تجهیز و  قورچیان یراق  به شواهد   دی باشی، قورچیان مالزم،  ه  توج  )با 
اس شدند. یتیمان و اوباش ولگرد تحت نظر خاص  شاه تقسیم می   اند(، احتمااًل یتیمان همین گروه اخیر بوده نامه یتیم  عب 

ی  یا سالح   موسوم به جزایرچی(  نامه یتیم )در    عالوه بر قرار گرفتن در مناب مهم قورچی تفنگچی   عنوان به دار ویژه، حت 
ه و  رنه یا حاجب، لله و وزیر نایب   شریفه   غالمان خاص  مستقیم در امور پادشاهی    طور به و    نیز به کار گمارده شدند   الس 

ص   ها جزایرچی   با   ها نوچه .  بگردد  هم  جزایرچی  هزار   بگردد،   گ رها   در   نوچه   صد :  کرد   دخالت داشتند: »عرض    مشخ 
نواحی مختل  کشور نیز استقرار داشتند و معمواًل . قورچیان عالوه بر حضور در دربار، در  ب[   4  گ :  رفتند« ]مج   شد، 

نام اعضای گروه لحاظ می نسب شهری که در آن خدمت می  نیز در بخشی از  ) کردند   :1393لو،  رحیم ← شد 
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اس نیز با وجود اِ . شاه ( 492-493/ 11 سازمانی یتیمان قورچی داشت، ها و اختالفات درون بندی شرافی که به دسته عب 
ق پاره  کرد و از زد و  یتیمان قورچی را به نبرد با یکدیگر تشویق می   اجتماعی، نظامی و سیاسی،   ای اهداف برای تحق 

می  حظ   آنان  م،    ← )برد  خورد  عدلی،  131:  1366منج  میرجعفری،  ۵3۵- ۵32/ 21:  1392؛  : 1389؛ 
اس رو به ضع  نهاد، ولی تا پایان دورۀ  (. واحد نظامی قورچیان بعد از شاه ۵19-۵21/ 14 صفوی دوام داشت، تا  عب 
، 318/ 11  : 1393لو،  رحیم ← نحل کرد )کامل مُ   طور به باشی بود، این مقام را  که نادرشاه، که خود روزگاری قورچی این 

493-49۵ .) 
دی   عا و بنا بر شواهد و قراین متعد  ۀ همسانی اصرالح یتیم با قورچی، برای اثبات بیشتر این مد  پ  از تشریح فرضی 

که در حقیقت قورچی یاساق یا اعزام   نامه یتیم ست آمده، گزارشی از هوی ت تاریخی برخی پهلوانان  که تا کنون به د 
ای تمام عیار برای تأیید فرضیۀ م کور قلمداد شود و هم از  اند، به دست داده شده است، تا هم نمونه دربار صفوی بوده 

ات همین گزارش  ت داستان های نویافته، بت طرفی، با تمرکز بیشتر بر جزئی   بود.  نامه یتیم پرداز وان به دنبال شناسایی هوی 

ت3 ۀ هوی   . اثبات فرضی 

های پهلوان  تبویب شده است و با وجودی که گزارش کارنمایی   بخش   چهار   در   نامه یتیم   ها، نوی  مجموع دست به گواه  
ا راوی  رۀ روایت واقع شده، ام  مرکز زیادی بر حسین ُکرد داشته  برخالف سه پارۀ پیشین، ت   حسین ُکرد شبستری در ماخ 

الع بیشتر از زندگانی این پهلوان است،  و بنا  ق خاطر و اط  به دالیل نامعلوم و غیر معمولی که احتمااًل معروف به تعل 
ها به فرجام کاماًل  نوی  بیشترین حجم روایت را به توصی  کارنامۀ حسین ُکرد اختااص داده که هنوز هم در دست 

ای نرسیده    های الحاقی ناشناختۀ دیگری نیز در آن هست.و احتمال وجود بخش مشخ 
ای، عالقۀ وافری از خود نسبت به داستان که مخاطبان هم از سدۀ یازدهم ه تر آن شگفت  ، باز بنا به دلیل نامشخ 
از  تری  های َسَل  نزدیک یا معاصر به عهد صفوی، شناخت جزئی اند، گویی نسل نشان داده   شبستری   حسین ُکرد 

بودند و پیرو همین رویکرد،   نامه یتیم هوی ت حسین ُکرد داشتند و بر اساس همان شناخت، بیشتر مشتاق خوانش  
بود که به خدمت خوانندۀ کتاب   خوانی یتیم »این هم یک جلدی از  دادند:  خوانی« هم ترتیب می مجال  موسوم »یتیم 

زمینۀ ذهنی و تاریخی  بهره از آن پیش بی   نامه، یتیم آ[. هر چه هست، مخاطبان امروزی   222/ گ    1]م    انشاء نمودیم« 
ی به چاپ نامه یتیم های  دیگر بخش  های نوی  گرمی بازار پیدا کرد که دست  ی قدر به هستند. باری، پارۀ م کور  ، حت 

داده که جز از نظر حجم، هیچ تفاوت محسوسی  سنگی و سربی نیز نرسیدند. مجموع این تمایز آشکار در حالی روی  
 شود.میان داستان حسین ُکرد با داستان میرباقر، مسیح و بهزاد گوباز مشاهده نمی 
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تواند ها، مخاطب بهتر می نوی  در دست نامه  یتیم خوشبختانه، به جهت تفایل مرالب مربوق به بخش واپسین  
اات جسمی و رفتاری حسین ُکرد احاطه داش ات زندگی شخای، سفرها، رزم بر مشخ  ابزار ویژه، ته باشد و بر جزئی 

َمرکب، دوستان و افتخارات او تمرکز کند. برآیند م کور سبب شد تا پ  از شناخت بیشتر حسین ُکرد شبستری، 
ت تری ارائه دهند که در مجموع، منجر به شناسایی هوی  مالحظه های قابل مرالعۀ منابع تاریخی و ادبی ثانوی، داده 

ا پیش از بررسی شواهد به دست  ت تاریخی حسین ُکرد شبستری شد. ام  ی بر هوی  آمده، الزم دانسته شد تا مروری کل 
حسین ُکرد شبستری در قالب یتیم داستانی داشته باشیم، تا بعد، بهتر بتوانیم مستندات نویافته را ارزیابی کرده و مرابقت 

 دهیم.

ت داستانی 1- 3  . شخصی 

ت داستانی است که راوی  منرقۀ  در    واحی آن«و ن   تبریز»  برای پاگشایی حسین از آن    چند بار آذربایجان، نخستین موقعی 
لین بار در نواحی تبریز فقط با مسیح دیدار کرده  حسین    که   صورت ن ی بد .  است  به فضای داستانی، بهره برده   ُکرد  برای او 

ت، پدر و محل  سکونتش سخن می  مرتبۀ دوم، مسیح پ  از مشاهدۀ پهلوانی حسین و ناتوانی    گوید. در و از نام، قومی 
پ یرد. در سومین شدگان بازار، رسمًا او را نخست به غالمی می بهای کشته خود در بازار تبریز، ابتدا با پرداخت خون 

ت، مسیح پ  از قبول شکست از ببراس  انست تنه تو نشین شدن، با مشاهدۀ زورمندی حسین که یک خان و خانه موقعی 
داند و  نمی  ی درست به  را  زنی تیغ  و  یتیمی  آداب  هنوز   حسین  که این  به  نظر  و  ازبکان را از پای درآورد،  دیگر  و  خان ببراس 

اس باال ببرد، از روی ناچاری، حسین را  تواند با قبول شاگردی وی و در رقابت با میرباقر، جایگاه خود را نزد شاه می  عب 
 :کندبه یتیمی قبول می 

بند، کنار چشمه چمن ُمغان بشنو از مسیح دکمهشدند...    تبریز  روانۀ  ختایی  آتش  با  برخاست  مسیح»
به مسیح داد.   ،کرده با قدری نان درآورد بریان آتش از سفرۀ چرمی مرِغ  .رسید، از آتش غ ا خواست

پانی افتاد   . در رفتهجوانی دید یال از بال    ،آمد  ،صدا زد   .مسیح در بین غ ا خوردن چشمش به چو
شوند؟ فحش به پوسیده می ... مسیح گفت: مردم جانکدخدای شبسترم   چوپاِن   :جویا شد، گفت

شش  با  مسیح  داد.  باز  مسیح  مشتش  دید  مسیح  داد.  فشار  گرفت،  را  مسیح  دست  بزند،  آمد  پر 
کنی؟ گفت: مگر کیستی؟ گفت: مسیحم. چوپان  شود، گفت: مگر ما را شناختی که التماس می می

کیستی؟    رهایش پرسید:  مسیح  کردم.  بد  که:  گفت  کرد،  تعظیم  ولی کرد،  پسر گفت:  حسین 
ه حسنَقَره  ها را جهت خانۀ مسیح آوردم. مسیح دید  خان، جلودار شبستر، مالزم رئی  مسیح. این بر 

  من   آدم این،: که فرستاد . مسیحشودباشد. اگر او را بکشد، باعث بدنامی او میزاد خودش میخانه
یله،   سکوی  در  شد،  خانه  روانۀ  انداخت،  جلو  هم  را   حسین.  دهممی  را   هامقتول   خون  است،   طو
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  ، آیم. مسیح وداع کرد آ[. »حسین گفت: من در شبستر دیدنی کرده، باز می   ۵9: گ  3« ]م  داد  منزلش
رفت و حسین روانۀ شبستر شد. بشنو از حسین، وارد شبستر شد، پدر و مادر و خواهر را دیدن کرد« 

 آ[.  62: گ 3]م 

فی شده است و راوی یا   عنوانبه با وجودی که در روایت »تبریز و آذربایجان«   محل  پاگشایی حسین ُکرد معر 
دًا هایی به ترکی از زبان حسین ن احتمااًل کاتب، بارها عبارت  ا تبار »ُکردی« حسین، همواره و ماک  قل کرده است، ام 

مختل  در مواضع    نیز   که گویا دغدغۀ شخای اوست، بارها راوی  شود و جز این تکرارهای عامدانه،  کنار نام او ذکر می 
گ  دا: ؛ آ  8دا: گ ؛ ب  12دا: گ  ← ] روایت به »ُکرد« بودن حسین شبستری و برخی از ُامرای قزلباش تاریح دارد 

 آ[.  472ی: گ  ؛  ب   ۵06ی: گ  ؛  آ   101
، توصی  نسبت شهری، قومی و شغل پهلوان، احوال خانوادۀ او و احیانًا مناب رسمی  هانوی  دست مرابق متن  

، ارائه شدهمختار و گ را  بند و میرباقر آجرپز نیز  و غیر رسمی پدرش، برای دو یتیم محوری دیگر، یعنی مسیح دکمه 
و هر چند مسیح و میرباقر زودتر از حسین ُکرد    ن ُکرد و خاوصًا نسبت قومی او صراحت ندارد ولی اصاًل به قدر حسی 

ا هر دو خانه در فضای داستانی حاضر می  ا پدر حسین شوند، ام  ای با دربار ندارند. ام  زاد محسوب شده و نسبت مشخ 
ه است و  »خان« و »جلودار شبستر  عنوان به حسن«، در داستان  ُکرد موسوم به »َقَره  فی شده و صاحب حشم و گل  « معر 

ه  عنوان به حسین نیز  حاکم همتای پدرش در آن سامان، یعنی   و زیردست پدر بوده و تدارک آذوقۀ یتیمان تبریز دار، گل 
ُکرد ساکن طوای   خان را بر عهده دارد. شغل چوپانی و موقعی ت جغرافیایی م کور در داستان، با پیشۀ اصلی  پیرُبداق 

ه و تثبیت جایگاه ایشان، ارتباق اطق کوهستانی غرب ایران و نیز نقش تعیین در من  کنندۀ آنان در به قدرت رساندن صفوی 
ه به همین قراین، حدس زده می (. ضمن آن 96- 92؛  21- 19/  ۵:  1371صفا،    ← بدیهی و آشکار دارد ) شود  که با توج 

 .واحی آذربایجان باشند که با زبان ترکی هم آشنایی دارندکه حسین ُکرد و خاندانش از ایالت در حال کوچ ُکرد در ن 
خان و مسیح دارد، مورد  رغم خدمات درخشانی که در قبال پیربداق باری، حسین ُکرد شبستری در آغاز روایت، علی 

 شود.مهری پیربداق و سپ  مسیح واقع شده و برای کسب نام و اعتبار، خود راهی اصفهان می بی 
)احمدبیگ خوئی( و فرزندخوانده /  از برادر )اصالن(، برادرخوانده  نامه یتیم های نوی  دست  جز این موارد، در 

ا راوی برخالف دیگر یتیمان و پیوندهای چندبارۀ ایشان، گویا به    پسر حسین ُکرد )شری   ه( نیز یاد شده، ام  شیربچ 
ب، جانبداری و خودداری حیا، سخنی از زن رسمی یا گزارش بزم و   معاشقۀ حسین ُکرد با او به میان نیاورده  سبب تعا 

 است!
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عملکرد  ا  ام  است،  شده  داستانی  فضای  وارد  دیگر  یتیم  سه  از  پ   شبستری  ُکرد  حسین  چند  بسیار   ی هر 
ی دارد و اغلب یتیمان هم بدین امر، اقرار صریح باختگی و صفای باطن بیشتر، پاک تر شگفت   توانایی   ، تردرخشان 

افه، پهلوان برخی  مستقیم یا    طور به دارند و او را   جز حسین ُکرد، هیچ   کنند.حساب می تر از خویش  مثل میرباقر در لف 
اس، مسیح یا میرباقر را ندارد یتیمی پروای اعتراض یا پرخاش به شاه  اه، از ُقرب جایگاه او در دربار   عب  و این مشخ 

د روایت چنان ُمرشد کامل حکایت دارد و  اس بیش از دیگر ، اعتبار حسین ُکرد نزد شاه پیداست  که از شواهد متعد  عب 
اس یتیمان است و در اغلب مأموری ت  اس به درخواست زبانی یا از سر قهر و ناز، حسین ُکرد را به  شاه ،  های حس  عب 

ی می  اس برخالف امانی که حسین به ه در مورد مشابه دیگر، زمانی که شاه .  ب[   7دا: گ    ← گمارد ] انجام مهم  رمز عب 
القتلی وی  دهد، با ورود ناگهانی جالل یزدی )برادرزن شاه( از هند، حسین ُکرد واجب قرنی داده، به قتل او فرمان می 

کند، سرانجام حسین به التماس شاه! و در  کشد و شاه را تهدید به کشتن جالل می هایش گرو می را به دلیل خیانت 
آ[. یا در مورد دیگری، حسین صریحًا از یتیمان پیشکسوتی    ۵9  – ب    ۵8  گ :  بخشد ]حعوض عفو هرمز، جالل را می 

حسین در ُمغار آمد دهد: » خواهد که به فرمان او عمل کنند و خود را بر دیگران ترجیح می مثل مسیح و میرباقر می 
 ، بارگاه  حسین پریشان شد. آتش دهنۀ   . دانیم دیگر نمی   ، گفتند: رفت به قضای حاجت  ؟ احوال پرسید  ، خداوردی را ندید 

لع شد  کند، دگر من نباشم، کی عالد حری  می  : خبر داد. حسین پرخاش کرد به مسیح که  ، از آمدن خداوردی مر 
 آ[.  104« ]مج: گ  مسیح فحش به حسین داد   ؟ کنیدچرا چنین می 

ا در واقع، حسین   پیشکسوت گیریم، هر چند در ظاهر میرباقر و مسیح سر یتیمان و  پ  نتیجه می  ُکرد هستند، ام 
ت و اعتبار همۀ یتیمان در سایۀ عملکرد حسین  استقالل عمل و حدود اختیار بسیار بیشتری نسبت به آنان دارد و هوی 

 .و اگر حسین از کسی حمایت کند، دیگران جرأت مخالفت با او را ندارند  شود ُکرد تعری  می 
اس، حسین ُکرد به قرینۀ شواهد متنی فراوان جز حمایت برجستۀ شاه  و با به دوش کشیدن برنام »غازی اسالم«،   عب 

  ی اگونه به مند است و بارها زمانی که در مهالک افتاده و در ُشُرف مرگ قرار دارد، از تأییدات و امدادهای الهی نیز بهره 
ع در عالم خواب، نجات می  ۀ تشی  حوری، در  پهلوان م  عنوان به یابد. گاه حسین ُکرد، ناباورانه و به دنبال مالقات با ائم 

ت ناگوار عجز را  مواجهه با طلسم  کند که با زورمندی بسیار، قادر به غلبه بر آن نیست تجربه می هم  ها و پهلوانان، موقعی 
ل رفت از این شرایط، معمواًل به پ  از نقل گزاره و زمینۀ برون  ل و توک  مثل: »رو به دریای نج  / أرض    ، های قالبی توس 

ه« موکول می مشهد کرد« یا »نعرۀ یا ع  شود. هر چند توصی  اخیر برای معدود یتیمان برجستۀ دیگری نیز لی، ولی الل 
ا در ارتباق با حسین، وجه محسوس   آ[.  148مج: گ  ؛  آ   107  – ب    106]مج: گ    تر و چشمگیری دارد طرح شده، ام 
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ا   هی از گزارش بخش سوم  کارنامۀ دالوری ام  را به خود اختااص   نامه یم یت های حسین ُکرد در هند، حجم قابل توج 
ه قرب   حمایت از   آباد، در جهتجهان از حیدرآباد به شاه حسین ُکرد    سفر داده است.  ط  شاه و  عبدالل    اکبرشاه دفع تسل 

او  ع، ایران و حیدرآباد، محسوب می ن ی ، عاملی تعی از سر  پایگاه تشی  میان دو  پیوند  برقراری  شود و اعتبار  کننده در 
با وجودی که دیگر یتیمان نیز در هند به او کمک که حسین  ی ا گونه به  ، ای برای حسین ُکرد به دنبال دارد متمایزکننده 

اس، در میان اقرانش،  پ  از بازگشت از این سفر چندساله و پیشکش غنایم بسیار به شاه کنند،  می  و    یگانه عب  شده 
اس شاه  »مالیات سه سال کل  ایران را بخشید، بندیان را آزاد کرد« و دستور   به شکرانۀ کسب چنین اعتباری در هند  عب 

 آ[.  123مج: گ    ← ای از برای حسین ُکرد بر پا کنند ]داد که در جوار کاخش، خانه 
ی، در میان متون حماسی، حسین ُکرد پ  از ُرستم و ابومسلم، سومین پهلوان مردمی و محبوب ایران   طور به    یکل 

ی و  ف نظر از تهم و توانایی و رسم شود که صر محسوب می  های پهلوانی برجسته و یا جدال گسترده با دشمنان مل 
ه در سرحی نازل  ، ولی  تر از اقران َسَل  خود استم هبی، پیوسته نمایانگر فضایل اخالقی و رفتار جوانمردانه، البت 

قیراس( و  شاه(، مرکبی یگانه )َقَره قرب ه ابزاری ویژه )شمشیر عبدالل  همچون دو پهلوان م کور دیگر، مت ا  به رزم 
رسد که  اند و به نظر می بهره از این اوصاف دیگر یتیمان یکسره بی   که ی درحال زهرکش( است،    گر )روغن دارویی درمان 

 پرداز بر پایۀ میل شخای و پسند خویش حسین ُکرد را منربق با رستم یا ابومسلم توصی  کرده است.داستان 
اعتباری اوست، نزد حریفش، پیرُبداق قاد ندارد پهلوانی حسین را که مایۀ بی   تبریزی   بند سیح دکمه ، مکار   در آغاز 

ی ناچار می  شود برای ممانعت از ورود حسین به اصفهان  تبریزی که دل خوشی هم از مسیح ندارد، آشکار کند و حت 
الع شاه  اس از توانایی او، و اط  ، بپ یرد زادی خود به نوچگی و خانه  پنهان کرده و  تبریز در ناداده، تعلیم را  ُکرد  حسین  عب 

ا   ت مسیح آگاه شده و پنهانی  خان تبریزی در غیاب مسیح، با تلنگر ختایی مهری پیربداق حسین پ  از بی ام  خانم از نی 
ۀ حسین ُکرد تحت آموزش رود. از این پ ،  به اصفهان می  بادی در  بیدآ  های نظامی و اخالقی باباحسن استعداد بالقو 

  طور به و اگر مجموع رفتارهای یتیمان را در قبال حسین،  ب[،    7مج: گ    ← رسد ]اصفهان پرورش یافته و به ثمر می 
پایان جالل یزدی در نظر بگیریم، گویی نوعی رقابت مخفی یا جنگ سرد میان حسین ُکرد و  مثل در حسادت بی 

در نظر دارد و در عین رفتار متواضعانه نسبت به یتیمان و مراعات   یتیمان برقرار است و حسین ُکرد این مسأله را به خوبی
فی می حال ایشان، از حق   گ : ح ب؛    460ی: گ    ← ]   کند گزاری غافل نشده و خود را شاگرد باباحسن بیدآبادی معر 

 ب[.  2۵دا: گ  ب،    82  گ : ب، ح  68
نمی  ُکرد شراب  دشمنان،  حسین  و  یاران  پشیمانی  صورت  در  است.  کرم  اهل  و  بخشنده  بسیار  حتی نوشد. 
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گاه به  تن، هیچ به کند )مثل: جالل یزدی(. در نبردهای شبانه یا تن پوشی می از خرای آنان چشم چندباره،   صورت به 
ل نمی  نیرنگ متوس  پایمفریب و  با وساطت و  دی،  نزد شاه شود. در موارد متعد  اس سعی می ردی  پهلوانان  عب  کند، 

ا حدود را نگاه داشته و تن به حرام نمی . اهل خوش برهاند خراکار را از مرگ یا مجازات  دهد. در هر باشی است، ام 
 کوشد.تنگنایی، برای گشایش و رهایش دیگر یتیمان می 

ت داستانی حسین  ت تاریخی  حال باید دید که منابع تاریخی تا چه اندازه با هوی  ُکرد منربق بوده و روشنگر هوی 
دی که از منابع تاریخی و ادبی ثانوی به دست آمده، می  تواند نقاب یتیمی را از  وی هستند و آیا قراین و شواهد متعد 

اس بردارند، یا خیر؟چهرۀ این قورچی تاریخی پرآوازۀ شاه   عب 

ت تاریخی 2- 3  . شخصی 

اات همسان یتیمان داست  ۀ جایگزنی گروه یتیمان به جای  نظر به مشخ  ه و فرضی  انی صفوی با قورچیان تاریخی صفوی 
ت برجسته و محوری حسین نامه یتیم قورچیان در  ه، قراین مرتبط با شخای  ، پ  از مرالعۀ منابع تاریخی دورۀ صفوی 

یوزباشی استاجلو )م  آوری و در چهار بخش: حسین ُکرد شبستری جمع  ای  افشوته   ← باره  ق( )در این 98۵بیگ 
  (ق 988 م )  بیگ پسر شاهوردی خلیفۀ شاملو حسین (، 40، 39- 38، 23، 21، 20؛ نیز همو: 61 : 137۵نظنزی، 

این )  نظنزی،  افشوته ←  باره  در  قمی  ←نیز  ؛  439- 438/ 1:  1389اسکندربیگ،  ؛  129:  137۵ای  ، منشی 
افشوته 904-906/ 2 نظنزی،  ؛  سوندوک حسین (،  33۵- 332:  137۵ای  ولد  قورچی ب بیگ  افشار  م  )  باشی یگ 

، 723/ 2:  1383منشی قمی،  ؛  1۵2- 1۵0،  138- 136،  ۵4:  137۵ای نرنزی،  افشوته ←  باره  )در این   ق( 993
فی قابل ارزیابی است. از میان گزینه  بیگ تبریزی قورچی شمشیر، حسین (، 7۵2، 732 شده، سه  های احتمالی معر 

ل از طوای  ُترک بوده و به دلیل تاریخ  اس را درک نکرده ی، یا اصاًل دورۀ شاه مورد او  اند، یا به دلیل سرکشی و نافرمانی، عب 
سازی هم  به فرمان شاه صفوی کشته شده و اصاًل اعتباری در دستگاه ُمرشد کامل ندارند و مرلقًا سفر برجسته و دوران 

 اند.به هند نداشته 
د و قابل مالحظه  ه به ُمستندات متعد  ا با توج  سابقه و اعتبار و عملکرد بیگ تبریزی با ُقرب منزلت بی ای، حسین ام 

تی است که مرابقت تمامی با حسین ُکرد شبستری دارد. حسین  بیگ تبریزی از طایفۀ ُکردهای  درخشان، تنها شخای 
و از  اند  َرشَوند )احتمااًل زیرمجموعۀ طایفۀ افشار( بوده که در نواحی الموت غربی تا مراغه و کردستان سکونت داشته 

تی بعد به  102۵خان تبریزی )م بیگ تبریزی از طایفۀ رشوند به خدمت پیربداق این میان، حسین  ا مد  ق( درآمده، ام 
اس راه می های برجسته به دربار شاه دلیل رشادت  سلران، مقایسه شود با  بیگ تبریزی برادری به نام تقی یابد. حسین عب 



 41 ۵1-21جعفرپور. صص  الد ی …( / م ۀ ناشناخت  ت ی  )اثبات هو   یخ ی تار  ی تا قورچ  ی داستان  م ی تی از 

 

آ[، و دو پسر یا   27 گ :  مج ← شود ]یاری حسین به هند آمده و کشته می برای  نامه یتیم اصالن، یعنی شیر، که در 
دشری  نواده  ه پسر حسین ُکرد در خان، مقایسه شود با شری  ای به نام محم  [، و  ب  37دا: گ  ← ] نامه یتیم شیربچ 

ای  های بسیار، حاکم ناحیه بیگ تبریزی، به واسرۀ دالوری و شجاعت سلران، برادر حسین قلی بیگ دارد. تقی حسین 
دشری  از سر جوانی و به دلیل همراهی با جمعی یاغی و جدا شدن از لشکر شاه  ا محم  اس، در آذربایجان شده، ام  عب 

تی کمتر از  بیگ هم که بی همین واسره، حسین شود و به نافرمانی غیر مستقیم داشته و کشته می  تقایر بوده، برای مد 
اس به دلیل ارادت بسیار بدو، دوباره حسین یک سال به حب  افتاده، ولی شاه  بار حکومت بیگ را آزاد کرده و این عب 

ر کارنامه دارد و فرزند بیگ جز این، نبرد در نواحی مرزی هرات با ازبکان را نیز د سپارد. حسین گیلویه را به وی می کوه 
تی عهده قلی دیگرش، حسین    ؛ 21: 1383وحید قزوینی، ← ) دار مناب داروغگی ُقم بوده است بیگ نیز برای مد 

 .(182/ 1:  1389قریشی کرین،  
گونه تردیدی در مرابقتش با حسین ُکرد شبستری باقی بیگ تبریزی که دیگر هیچ ترین قرینۀ برجستۀ حسین مهم 

سردار پیروز این نبردها، با هشتاد نفر از همراهان    عنوان به سالۀ او  رد او در نواحی سند و مأموری ت سه گ ارد، نبنمی 
شاهیان ُگْلُکْنَدۀ هند بوده که بنابر درخواست آنان و برای دفع زحمت اکبر و جهانگیر گورکانی  قورچی، به دربار قرب 

اکه جمیع یتیمان شاه چنان هم  ؛ صورت پ یرفته است  س نیز پ  از ورود حسین ُکرد به هند برای کمک، به او ملحق  عب 
دریایی و    صورت به از راه بندر هرمز و    نامه یتیم بیگ تبریزی درست به مانند سفر حسین ُکرد در  شوند. سفر حسین می 

ت یک سال و چهار ماه طول می  زگشت بیگ به هنگام با کشد و حسین با کشتی صورت گرفته و حضور او در هند به مد 
ه  از آن سامان و به رسم تحفه، از دربار قرب  شاهی دکن چندین رأس اسب ممتاز )مقایسه شود با تحفه دادن عبدالل 

ه قرب قیراس را به حسین ُکرد( و خنجر و شمشیر یگانه شاه َقَره قرب    نامهیتیم شاه در  ای )مقایسه شود با شمشیر عبدالل 
اس می اه شود( پیشکش ش که به حسین ُکرد اعرا می  ه قرب کند )مقایسه شود با هفت وصله عب  شاه به  ای که عبدالل 

هی که باید بیشتر بدان نظر داشت، آن است که در    14  گ مج:   ← ]دهد(  حسین ُکرد تحفه می  ب[. نکتۀ درخور توج 
ه قرب نامه یتیم  آباد  جهان کند تا در شاه اه می بلد با حسین همر عیار و راه   عنوان به شاه غالمی هندو به نام »هیار« را  ، عبدالل 

ِگِره از کار حسین بگشاید و هیار هم پ  از پایان حضور حسین در هند، خود و سپ  پسرش، مباجی، همراه حسین 
ت م کور دقیقًا برای حسین به ایران می  فاق افتاده و شاه  آیند. وضعی  نیز یکی از معتبران درگاه    ُگْلُکْنَده بیگ تبریزی نیز ات 

د بن خاتون به نام »شیخ  خود را   کند تا او را به ایران رسانده و دوستی و پیوند میان  بیگ همراه می « با حسین محم 
اس و سلران قرب شاه  د کند.عب   شاهی را ماک 
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ۀ همسانی حسین ُکرد شبستری در روایت   بیگ تبریزی با حسین   نامه یتیم موضوع اصلی این پژوهش، طرح فرضی 
د  در پی، سعی شده تا اثبات این مسأ  در تاریخ صفویان است و  له با تکیه بر منابع تاریخی و ادبی و ارائۀ قراین متعد 

هی بدان نویافته  ق شود که تا کنون هیچ گونه توج   ها نشده است.ای محق 

 . منابع تاریخی 1- 2- 3

اس ق( و در دورۀ شاه 10۵9که در سال ) زمین  ترین سند نویافتۀ خرید و فروش  طبق قدیمی  ق(  1077- 10۵2دوم )   عب 
وی از طایفۀ ُکردهای   که قومان او اشاره شده بیگ قورچی و دیگر هم تحریر شده، در َظهر آن به نسبت قومی حسین 

  تا کردستان ایران از  خاستگاه این طایفه ُکرد  حدود نواحی  َرشَوند است. طایفۀ َرشَوند، از نظر قومی، ُکرد اصیل بوده و  
ۀ عراق  ه گاهی گیرد می را در بر سلیمانی  مهاجم و گاهی هم   صورت به مدافع، گاه  صورت به . این طایفه از دورۀ صفوی 

 .( 161- 160،  1۵9:  1399بخشی،    ← آفرینی کرده است )حاکم در تاریخ ایران نقش   صورت به 
َرشَمه َرشه»َرشَوند،  صورت وند،  ریشوند،  و  مناطق بند  در  که  است  واژه  یک  از  مختلفی  های 
ظ میُکردنشین، »َرشه ه  شود. َرشَوندها، ُکرد هستند و شاخهوند« تلف  ای از ایل بزرگ ُکرد َببۀ سلیمانی 

آیند. در میان ُکردها، قبیلۀ َرشَوند مختلط هستند و عالوه بر زبان مادری ُکردی به ُترکی به شمار می 
ط دارند« )رشوند،   نوزده(. -: شانزده 1376نیز تسل 

ه( مه یکی از پنج تیرۀ طایفۀ احمدوند )هه   عنوان به   ایل َرشَوند »  م ایل َببۀ سلیمانی  ، یکی از طوای  وند = نسل دو 
ت ُکرد   مستقل   ابتدا در ُکردستان و نواحی مرزی غرب ایران ُسکنی داشتند که این مناطق    شود که محسوب می   و پرجمعی 

اس با عثمانی اسماعیل و شاه پ  از نبردهای شاه  فات ایران درآمد« )همان: بیست، بیست   ها، جزو عب  ا  متار  ودو(، ام 
ل و  در دورۀ پادشاهی شاه  اس او   جلوگیری از شورش  منظور به های نظامی و امنیتی عار صفوی و  در راستای سیاست عب 

ندها  رشو ، وپنج(همان: بیست  ← )  چنین استفاده از قدرت این طایفه در مقابله با ازبکان ُکردها در غرب ایران و هم 
ه و دست  یابی  ابتدا همراه با سایر طوای  ُکرد به خراسان مهاجرت کردند و سپ  برای کمک به تشکیالت نظامی صفوی 

ت سیاسی به قزوین بازگشتند و  پراکنده    مراغه و اردبیل   زنجان، آذربایجان، شیروان، مغان، تا  از قزوین و کرد  به موقعی 
ل ) ت تاریخی، از زمان شاه ُسکنی گزیدند. ایل َرشَوند به جه   شده و  اس او  ق( مررح شدند و نقش 1038- 996عب 

ت ای پیدا کردند و دو مناب مهم  قورچی برجسته  : 1399بخشی،    ← ها از آن خود کردند )گری و یوزباشی را برای مد 
 (.وپنج، سی : بیست 1376؛ رشوند،  160-161

است که حسین ُکرد شبستری مشهور را   تاریخ کاشان کند، اشارۀ صاحب  سند دیگری که گزارش فوق را تأیید می 
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ل می خان تبریزی در دوران سلرنت شاه از اتباع پیربداق  اس او  تی با نام حسین عب  ا از آن جایی که اصاًل شخای  داند. ام 
ای که بر اساس سند م کور و نیز قراین تاریخی  دارد، تنها گزینه ُکرد شبستری در تاریخ صفویان وجود رسمی و دیوانی ن 

ابی داللت دارد، کسی نیست جز، حسین  ت تاریخی حسین ُکرد شبستری مورد نظر ضر  د پسین بر هوی  بیگ متعد 
د با  خان تبریزی درآمده، مقایسه شو تبریزی که در آغاز با هوی ت چوپانی از طایفۀ ُکردهای رشوند به خدمت پیربداق 

آ[، و بعدها به دلیل  4 – ب  1مج: گ  ←خان و کشتن ازبکان ] ابتدای کار حسین ُکرد در تبریز با مسیح و پیرُبداق 
نیز راست خدمات شایسته، دالوری کم  یا  نظیر، و  ۀ شمشیر  قورچی خاص  باطن، تحت مناب  کرداری و صفای 

اس ر تیروکمان، به لقبی »بیگ« مفتخر شده و به دربار شاه  شود و از طرفی، چون در تبریز اه پیدا کرده و مالزم وی می عب 
اب ض ←  شود ) نشو و نما و فرصت ظهور یافته، نسبت شهری تبریزی هم در نام او مشتهر می  ؛  3۵4- 3۵3:  1378،  ی ر 

 ( 306- 30۵/  11:  1393لو،  رحیم 
نزد شاه   که یی ازآنجابیگ قورچی  حسین  بوده و  از اعتبار و جایگاه  ُکرد  اس  است، پ  از عب  ممتازی برخوردار 

، میانجی شده و از شاه  ق( 999) های ُکرد شورشی، به نام دولتیارخان ُکرد زنگنه در سال درخواست یکی از قورچی 
اس نیز به شرق اطاعت دوبارۀ دولتیارخان، بدین امر رضا می کند و شاه عفو وی را درخواست می  دهد. آیا از میان  عب 

بیگ بیگ تبریزی، دلیل دیگری بر ُکرد بودن حسین اریان، التجای یک شورشی ُکرد به حسین همۀ قورچیان و دیگر درب 
 (.332:  137۵ای نرنزی،  ؛ افشوته 438/ 1:  1389اسکندربیگ،    ← )نیست؟  

ا بر اثر تحریک برخی تنگ  دشری  ام  بیگ تبریزی که خان، فرزند یا نوادۀ حسین نظران و درباریان رقیب، محم 
اس  شاه  »تربیت فرموده، به رتبۀ ایالت و خانی رسیده، حکومت قزوین و حراست پایتخت همایون به او    تر ش ی پ عب 

دین همراه شده و از لشکر ق( ب 999(، در سال ) 399/ 2:  1389اسکندربیگ،    ← رجوع شده« بود )  ا برخی متمر 
اس جدا می شاه  ا حاکم گیالن به دلیل ترس از بازخواست شاه عب  اس، ایشان را به گماشتگان شاه درمی شود، ام    سپارد عب 

استرآبادی،  ؛  440- 439/ 2:  1389اسکندربیگ،    ← ؛  39۵- 393:  137۵ای نرنزی،  )افشوته  : 1366حسینی 
 (.367/ 2:  1378؛ الحسینی المدنی،  149

اس به کوه ق(، شاه 1001پ  از سال )  بیگ تبریزی را که سال گ شته، احتمااًل به سبب کیلویه رفته و حسین عب 
دشری  سرکشی فرزند یا نواده  تی کمتر از یک سال به حب  انداخته بود، عفو کرده و امارت اش محم  خان برای مد 

 (.4۵8،  4۵1:  137۵رنزی،  ای نافشوته  ← )  گ ارد کیلویه را به وی بازمی کوه 
ه آن صوب می 101۵در سال )  ف قندهار ترتیب داده و متوج  شوند و ق(، حاکم فراه و هرات، لشکری به عزم تار 



   ( 1401  بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 44

 

می  پیش  قلعه  جنگ  لشکر،  کمی  دلیل  به  نیز  شاه قزلباشان  جانب  به  و  می گیرند  خبر  اس  شاه فرستندعب  اس .  عب 
بیگ نیز پ  از پیروزی در الهور به خدمت دارد و حسین جمان گسل می بیگ تبریزی را به مقابله و دفع مها حسین 

 (.۵1- ۵0:  13۵9جهانگیر گورکانی،   ← )   رسد پادشاه هند جهانگیر می 
ف مغوالن 1003در )   که   د و شناحیۀ کیج مکران از توابع سند محسوب می  درآمده بود. در    گورکانی   ق( به تار 

ل سردارانش را  عب  ق( اندکی پ  از مرگ اکبرشاه، شاه 1018)  ه اس او  بیگ اش، حسین احتمااًل با همراهی قورچی خاص 
ی پ  از قدرت تبریزی  ای که به  نمایی صفویان تسلیم گردیدند. ناحیه برای فتح این ناحیه رهبری کرد. رؤسای محل 

ل اندکی پ   دست رعایای صفوی افتاد، شامل بندر گوادر نیز بود. قابل ذکر است که شاه  اس او  از این پیروزی، عب 
د قرب ق بدان 1023ای به ُگْلُکْنَده )که در سال  با نامه   سفیر   عنوان به   ی راچ بیگ قیچا حسین  شاه  جا وارد شد( پیش محم 

د ُسفرا بین ایران ُگْلُکْنَده است، فرستاد )جهت گزارش فتح کیج مکران و اعالم این    ←که این امر موجب سهولت ترد 
 (. 267- 266:  1373،  الم اإلس   ریاض 

عه که در این سال به وقوع پیوست، فرستادن ایلچیان است به جانب هند و دکن. چون  »وقایع متنو 
قدیم  از  دکن  عظام  والیت سالطین  دودمان  بدین  تمام  اخالص  و  ارادت  ام  دارند،...  األی  نشان 

دقلی قرب شاهیه هر یک عنبر سپهدار سلسلۀ نظامو ملک ُگْلُکْنَدهق(، والی 1020-988شاه )محم 
پناه فرستاده، از  ایلچیان سخندان با تح  اخالص و تح  و هدایا و بیالکات الیقه به درگاه جهان

ی لشکر جغتای که حسب ایشان میتعد  ض مملکت  متعر  فرمانروای هندوستان  اند،  شدهالفرمان 
قدس دودمان  پادشاهانه  حضرات  میانۀ  چون  بودند.  نموده  ساستغاثه  و  ه  ی  صفو علیه  نشان  لسلۀ 

ات حاد مرعی و مسلوک بوده... نخست نامۀ   و  ت  مود  و وداد و شیوۀ  ت  تیموری همواره طریقۀ محب 
ت و آن حضرت رضاجوی محب  فرموده، سفارش سالطین دکن فرمودند  قلمی  طراز به آن حضرت 

أعلی حسین  این سال، حضرت  در  بنابر آن  ایشان نمود.  بیگ خاطر أشرف گشته، ترک مخاصمت 
قربقیچا د  محم  رسالت  به  را  تبریزی  )چی  درویش 103۵-1020شاه  و  به  ق(  را  مرعشی  بیگ 

نظام ملکایلچیگری  و  قلیعنبرشاه  عادل شاه  سفارت  به  را  ازبک  فرموده« بیگ  تعیین  شاه 
؛  81:  1961؛ صاعدی شیرازی،  137:  1383وحید قزوینی،    ←؛  2/866:  1389)اسکندربیگ،  

 (.3/1422: 1364لسفی، ف؛ 33-4: 1377خان، زمانخان
یازدهم سن ُگْلُکْنَده به طریق  ق(، حسین1026)  ۀ»در  او را نزد حاکم  ایران  دارای  تبریزی که  بیگ 

رسالت فرستاده بود، چون به واسرۀ نزاع فرنگیان با قزلباشان راه هرمز مسدود بود، با ایلچی حاکم  
  ← ۀ دکن و گجرات پیشکش او گشت« )ُگْلُکْنَده مالزمت نمودند و دو رأس اسپ و چند تقوز پارچ 

 (.2/491:  1389؛ نیز اسکندربیگ،  1۵0  :1373  ،الماإلس   ؛ ریاض212:  13۵9جهانگیر گورکانی،  
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ین باُبر بیگ تبریزی به هند و دکن است، کابلی ق( که ماادف با سفر حسین 1022در سال )  بیگم نوادۀ ظهیرالد 
میرزای م کور در  سلیمان از نسل امیر تیمور بود، پ  از فوت شاهرخ میرزا نوادۀ شاه شاهرخ که پیش از این در عقد  

اس درآمده و به ایران آمده است، آیا حسین میرزای شاه علی هند، به عقد و سلران  بیگ تبریزی حین انجام مأموریت عب 
 خود در هند، در برقراری این وصلت نقشی داشته است؟

ت... دیگری از سوانح آن و ال  ه أثنی و عشرین ه»سن بیگ،  قباب، کابلیکه در این سال، میانۀ عف 
عالی  شاهزادۀ  و  باُبر  د  محم  ین  بن ظهرالد  پادشاه  همایون  د  محم  بن  میرزا  دحکیم  محم  ۀ  تبار صبی 

ت  میرزای مکحول ولد شاهعلیسلران آشیان عقد مناکحه و ازدواد انعقاد یافت«  مکان فردوس جن 
 (. 2/867: 1389 دربیگ،)اسکن

تی به همان نواحی، کابل نامه یتیم چراکه در  قزی نامی را در خرابات توبه داده  ، نیز حسین ُکرد شبستری در مأموری 
العی به دست نیامد: ا از سرنوشت وی در روایت اط   است، ام 

ن کافرقزی  شود که حسین ُکرد رفت به کابل کافرقزی را گرفت، آ»در جلد کتاب دیگر، م کور می 
قزی، کوچک قزی بود که حسین ُکرد رفت، گرفت و این کافرقزی، بزرگ است و آن کابل نبود، آن کابل 

داد. خالصۀ کالم، کابل  توبه  او را  ُکرد  تا بودند، کابلاست که حسین  دو  و کافرقزی  قزی را  قزی 
 باشد«. حسین ُکرد توبه داد و کافرقزی را مسیح، این طور می 

ل و جزئی شاه ان محّمد قطب تاریخ سلط در   باشی از راه بندر بیگ قیچاجی تری از سفر حسین ، گزارش نسبتًا مفا 
تی حدود دو سال   هرمز و سفر دریایی او همراه هشتاد نفر دیگر از دوستان نبردۀ قورچی همراهش ارائه شده که برای مد 

س  و  داشته  ُگْلُکْنَده سکونت  در  خاص   تشریفات  و  احترام  نهایت  قرب با  سلران  فرستادۀ  همراه  با  پ ،  و  شاهی 
 (. 364- 361:  201۵،  شاه قطب   محّمد   سلطان   تاریخ گردند ) پور به ایران باز می هایی در خراد، از راه برهان پیشکش 

 . منابع ادبی 2- 2- 3
دربار  بیگ تبریزی در منابع تاریخی که یکسره منحار به مناصب و خدمات او در  صرف نظر از کارنامۀ احوال حسین 

ات بیشتر و نسبتًا دقیق ای از آن ارائه شده است، ت کره صفوی بوده و فشرده  تری از وی به دست های ادبی هم جزئی 
بیگ تبریزی در شعر با  آزمایی حسین قریحگی و طبع های تاریخی، به خوش اند که عالوه بر مرابقت کامل با داده داده 

ص »خروشی« و مالزمت طوالنی او در اصف  اس نیز داللت دارند:هان نزد شاه تخل   عب 
ه»حسین یازدهم  سدۀ  ایرانی  شاعر  خروشی،  به  ص  متخل  تقیبیگ،  برادرش  و  وی  در ،  سلران 

شاه میخدمت  سر  به  صفوی  یکم  اس  برادرش عب  داشتند.  مناب  و  مقام  او  دستگاه  در  و  بردند 
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تقیتقی د  محم  همان  اسکندرب سلران،  نوشتۀ  به  که  است  تبریزی  مین بیگ  ترکمان،  باشی  یگ 
اس بود. حسین داران آذربایجان در زمان شاهتفنگ باشی بود، بیگ صاحب مقام و مناب قیچاجیعب 

اس ُقرب تمام داشت. شاهو به واسرۀ راستی و درستی نزد شاه  اس وی را در سال بیست عب  وهفتم  عب 
( خود  ب1022پادشاهی  هند(  )جنوب  دکن  در  ُگْلُکْنَده  سفارت  به  پرسش  ق(  مرحوم ه  تعزیۀ 
دقلی قرب د، برادرزاده و داماد او  1020شاه )که در  محم  ق درگ شت( و تهنیت جلوس سلران محم 

فوت عم  بر سریر دولت قرب از  فرستاد« )برزگر کشتلی،  که بعد  یافته بود،  ن  تمک  :  1380شاهی 
؛ 3/237:  1373؛ همو،  9/292:  1403؛ آقابزرگ تهرانی،  7/9740:  1377دهخدا،    ←؛  1062

ام221:  13۵۵  لکهنوی، خی  ایمان،  1/307:  1368پور،  ؛  /  1:  1378نارآبادی،  ؛  2۵9:  1386؛ 
اوحدی    (.337-336/  1:  1377آبادی،  دولت؛  372-1/371:  1369معانی،  ؛ گلچین104-10۵

دیده »گوید:  بلیانی   بسیار  شهریار  آن  مالزمت  به  و  عراق  در  را  بلیانی،  «اموی  : 1389  )اوحدی 
2/1364-136۵.) 

ه، با بیگ تبریزی جز از عنوان حسین ، حسین و ادبی  چون در برخی منابع تاریخی خان و قورچی شمشیر خاص 
هر چند که چرایی   . هم یاد شده، الزم است توضیحی در مورد این عنوان ارائه شود  « باشی باشی / قیچاچ قیچاد »لقب  

ا چون همین لقب ات ااف این لقب به حسین  ه بوده، ام  ص نیست، چون وی قورچی شمشیر خاص  بیگ دقیقًا مشخ 
ط راوی در متن روایت   ل شده و حسین   نامه یتیم تاریخی بعدها توس  اق« در معنای »پهلوان و دالور زورمند« مبد  به »ُقچ 

فی کرده   عنوان به بارها خود را   اقان ایران معر  ب، ح:  82آ، ح: گ    80ح: گ  ب،    68ح: گ   ← ]  است  خاک قدم ُقچ 
اس قورچیان شاه  ، ب[، و از طرفی  198ب، مج: گ  217ب، مج: گ  ۵06ب، ی: گ  460ب، ی: گ  82گ  عب 

، به مانند عیاران، َپری موسوم به ابلق بر کاله دارند که کثرت و تعداد  نامه یتیم در منابع تاریخی و نیز یتیمان صفوی در 
ی یک بخش از داستان حسین ُکرد مربوق به رقابت    داشته  ایشانمرتبه و جایگاه    حکایت از پرها   با دیگر یتیمان    وی و حت 

عای مرابقت حسین تشریح آن  بر سر ابلق یتیمی است،  بیگ تبریزی با حسین ُکرد شبستری شاهد دیگری در تأیید اد 
 .تواند بود می 

لغت مربوق به ابزار بریدن  رسد، زیراکه  »امالی اصرالح قیچاجی غیر معمول و ناصحیح به نظر می
لی  قماش و منسوجات در ترکی »قیچی« است. دو قیچاجی خانه در دستگاه بیوتات موجود بود: او 

قیچاجی اهل حرم و خلعتکه  و  ملبوس شاه  ۀ  تهی  دارد، به  نام  ه  ُامرا که های گرانخانۀ خاص  بهای 
بهاتری  های کمانۀ ُامرایی بود که خلعتخشد و دومی، قیچاجیپوش شاه بود و بعد به ُامرا داده می تن

ه می  تاد. انواع مختل  کرد و سه گونه محاول داشت که عبارت بود از: باالپوش، قبا، تاد و نیمتهی 
دار بوده و قسمت های زمان صفوی، یا شاید همان تاجی است که بر سر مهمانها یا کالهسرپوش 
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ها وق  دوازده امام شده است که در مواقع رسمی، قزلباشفوقانی آن ُپر است از َپر ُکلنگ. این کاله 
گ اشتند و مأموران رسمی غیر ترکمان حق بر سر گ اشتن آن را نداشتند. پر کلنگ  و خوانین بر سر می

شود که رساند. اساس و پایۀ به کار رفتن این َپر به زمان مغول مربوق میگویا امتیاز بیشتری را می 
ن به پر بر سر می هایی  شاهزادگان کاله گ اشتند و نجبا پرهای بلندی در پشت کاله )اطاقه / اتاغه(  مزی 

می بود«  ناب  شاهی«  »بازداران  تشخیص  عالمت  کاله،  بر  جغد  پر  مغول  زمان  در  کردند. 
 (.127-126: 1334)مینورسکی، 

 گیری. نتیجه 4

فی   »یتیم«   عنوان   را اساسًا ذیل   مفهوم »عیاری«   نامه یتیم پرداز  داستان  قهرمانان محوری،   بیشتر   چون   اما   کرده است،   معر 
عیاری و    آداب   از   صفوی در تاریخ رسمی بر عهده دارند، ل ا   قورچیان   های پهلوانی و وظایفی هستند که رسم   نمایانگر 

 روایت مثل:  یتیمان محوری  خاطر است که پیوسته   به همین  درست   اند ونبرده   ای بهره   چندان   زیرکی و کاردانی عیاران 
م   و  مسیح   میرباقر،   کرد،   حسین    ُبداغ  و   آتش   فرخ،   باریک، پاچه   حسین  مباجی،   هیار،  نظیر:   عیاری   را پیادگان   چینی  خر 

تر انجام  کنند و بیشتر همین گروه زیردست و پیادۀ یتیمان هستند که شگردهای عیاری را در سرحی نازل همراهی می 
های ناشناخته و مرابق با شواهد تاریخی و ادبی، نوی  های داستانی دست دهند. حسین ُکرد شبستری بنابر داده می 

بیگ، از طایفۀ رشوند ساکن در نواحی تبریز بوده است که ابتدا با همان نام حسین در واقع پهلوانی ُکردنژاد به نام حسین 
کرداری  ت شایسته و راست ها، خدما شجاعت  ۀ واسربه خان تبریزی درآمده و بعدها  ُکرد شبستری به خدمت پیربداق 

ه به دربار شاه  اس راه پیدا کرده و  به لقب »بیگ« مفتخر شده و با نسبت شهری »تبریزی« در مناب قورچی خاص  عب 
سلران نیز به جهت دالوری بسیار، به  شده و برادرش، تقی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد ُمرشد کامل محسوب می 

اس، از جانب بیگ تبریزی پ  از حضور در دربار شاه شود. حسین گماشته می   حکومت یکی از نواحی آذربایجان  عب 
ُمرشد کامل و همراه با هشتاد تن از دیگر قورچیان بهادر از مسیر دریا، مأمور سفر هند شده و مورد احترام بسیار حاکم  

ت  گیرد و دو سال در آن نواحی اقامت دارد. مأموری تقرار می  ُگْلُکْنَده شاهی قرب  ها و  هند از جهت سیاسی، موفقی 
اس به دنبال داشته و در بلندی مرتبۀ حسین برای شاه  ی ا مالحظه قابل عواید  ت او در درگاه  عب  بیگ و برجستگی موقعی 

بنابر   است.  بوده  تأثیرگ ار  بسیار  حسین ت کره   حال شرح صفوی  مناصب نویسان،  از  عمر  اواخر  در  تبریزی  بیگ 
اس با این حال همواره مالزم درگاه شاه  ؛ آورد ر هیأتی درویشانه به شعر و ادب روی می حکومتی دست کشیده و د  عب 

 نیز بوده است.
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