
 كوتاه سخني درباب پيشينه افراد كوتوله در متون ادبي و
تاريخي فارسي

بحثي  عنوان  با  عجایب نامه ها  درخصوص  مطلبی  نشریه  این  پیشین  شماره ی  در     
كه  بود  آمده   )2017 فوریه  شماره6،  ششم  )دوره  ها  نامه  عجایب  باب  در  كوتاه 
نیز مبحثی كه در این شماره از نظرتان می گذرد آن است  محور اصلی آن مقاله و 
كه اگر پژوهنده ای در حوزه ی زیست شناسی علوم پزشکی مایل باشد درخصوص 
ناهنجاری های جسمانی برخی افراد بشری تحقیق كند، برای ادراک سابقه ی تاریخی 
موضوع ناگزیر است جست وجوی خود را البه الی متون كهن فارسی، از ادبیات گرفته 
تا جغرافی و از عجایب نامه ها گرفته تا متون تفسیری گسترش دهد. به عنوان نمونه 
نامیده می شوند،  ندارند و اصطالحاً كوتوله  انسان هایی كه رشد طبیعی  در موضوع 
از نظر سابقه ی تاریخی می توان به متون مقدس، هم چون عهد عتیق و به ویژه قرآن 
كریم و تفاسیری كه از ذوالقرنین ارائه می شود، توجه كرد. توضیح آن كه در سوره ی 
كهف در آیه های 83 تا 98 در پاسخ به پرسش مشركان داستان ذوالقرنین آمده است 
به این صورت كه حق تعالی با الطاف خود توانایی هایی به ذوالقرنین اعطا نمود كه 
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بتواند طی سه سفر یکی به سوی مغرب، دیگری به سمت مشرق و سوم در سفري 
با شگفتی های جهان روبه رو شود. ذوالقرنین  میان كوه ها  تنگه ای محصور در  به 
تا آن حد كه زبان  ابتدایی داشتند  با قومی روبه رو شد كه زندگی  در سفر اخیر 
نمی دانستند و این قوم همواره از موجوداتی در آن سوی كوه كه به سمت آنان 
هجوم می آورند، در آزار بودند و از او درخواست كردند سدی میان آن ها و قوم 
تاراج گر كه به یأجوج و مأجوج شهره شده اند، بسازد و چنین شد كه ذوالقرنین 
سدی رویین برای محافظت آن ها بنا نهاد. صرف نظر از تفسیرهای گوناگون كه 
ذوالقرنین مطرح شده در قرآن كیست و قول مشهور آن كه با كوروش هخامنشی 
این نوشتار مورد بحث است آن است كه قوم یأجوج و  انطباق دارد، آن چه در 
موقعیت  نظر  از  بوده اند.  واقع كوتوله  در  و  اند  داشته  غیرمعمول  مأجوج ظاهری 
مکانی بسیاری از مورخان و مفسران،  تنگه ی موصوف در این داستان را كوه های 
قفقاز كه میان دریای خزر و دریای سیاه قرار دارد، و در نزدیکی تفلیس دانسته اند. 
شواهد تاریخی دیگری نیز وجود دارد كه قوم یأجوی و مأجوج اقوامي وحشی 
بودند كه در شمال دریای خزر می زیستند و از سمت قفقاز به نقاط آبادان و متمدن 
داخل فالت ایران سرازیر می شدند و ویرانی و خسارت بسیار به بار می آورده اند. 
یونانیان آن ها را سیت یا سکا می نامیدند كه همان قوم منگوگ یا منچوک یا منغول 
از مغولستان در شمال شرقی آسیا بوده اند. در عهد عتیق نیز در مواردی از گوگ 
و منگوگ نام برده شده كه با یأجوج و مأجوج مطرح شده در سفر ذوالقرنین قابل 
تطبیق است و به ویژه در  كتاب حزقیال نبي )باب 38، جمله هاي 1 و 2( هجوم قوم 

جوج از ناحیه ی شمال پیشگویی می شود.1
متأخر  متن های  در  دینی،  تفاسیر  و  افسانه ای  و  اسطوره ای  مباحث  از  عبور  با 
هم چون  داستاني  منابع  از  می شود. گذشته  دیده  مردمان  این گونه  از  ردپایی  نیز 
نامه، داستان های هزار و یک شب و دیگر متن  داستان های سمک عیار، طوطي 
هاي داستاني نظم و نثر و به ویژه شعر فارسي )از سنایي تا سعدي و مولوي و نظامي 
و جامي و صائب تبریزي تا مفصل ترین آن در شاهنامه فردوسي( در بسیاری از 
متون تحقیقي در حوزه تاریخ و جامعه شناسي كه به ویژه درباره ی دربارهای قدیم 
افراد  و شغل ها و مناصب مختلف درباری نگاشته شده، مطالبي درباره این گونه 
وجود دارد. به عنوان نمونه مي توان از حضور جمله ای از مردمان درباري كه در 
زیر عنوان »عمله ی طرب« در دوران قاجار وظیفه ی سرگرم كردن شاه و درباریان 
نام برد مهم ترین چهره اي كه در میان این جمع قرار دارد،  را برعهده داشته اند، 
دلقک درباری است كه با نام ها و شخصیت های مختلف چهره ای شاخص است 
كه خود مبحث دیگری می طلبد. اما آن چه در این جا به بحث ما مربوط می شود 
لولی ها،  كولی ها،  كنار  در  و  سرگرم كنندگان  گروه  این  میان  در  كه  است  آن 
شعبده بازان یا نیرنگ بازان چه در دربارهای ایران و چه سایر نقاط جهان و در میان 
انواع دلقک ها افراد كوتوله نیز حضور داشته اند كه به تعبیر میشل فوكو در شمار 
فیدلر  قرار می گرفتند.2 لسلی  نبودند  فیزیکی كامل  نظر  از  دلقک های طبیعی كه 
كه كتاب عجایب را )freaks( درباره ی دلقک های طبیعی نگاشته نیز به حضور 
این گروه در دربارها اشاره دارد و یکی از دلقک های دربار به نام آویگدور داگن 
نطقی مشهور دارد كه با این جمله شروع می شود: »آقایان یک میلیون كوتوله ها. 

آیا می دانید چه قدرتی در این نهفته است؟...«3
از نظر تاریخی سابقه ی حضور دلقک  و به تبع آن كوتوله ها به پیش از اسالم 
می رسد و شواهدی از بازیگران درباری بر روی موزاییک های كاخ بیشاپور وجود 
ایرانی  نیز به حضور این گروه در دربارهای  دارد4 و در گزارش سفرنامه نویسان 
اشاره شده است5 به جز متن های نوشتاری، در تصویرنگاره ای از شاه تهماسب، دو 
دلقک درباری به تصویر كشیده  شده اند كه چاق و فربه هستند.6 در دوران میانه  
محبوبیت كوتوله ها در دربار به جایی رسید كه در برخي موارد راهکارهایی برای 
جلوگیری از رشد كودكان به منظور كوتوله پروری جریان یافت كه سود سرشاری 
برای دالالن آن در پی داشت و از جمله از داروهای كوتوله كننده كه مانع رشد 
طبیعی كودک بوده است استفاده مي شد. گفته شده است این دارو  تركیبی از 

شیره  و ریشه ی گل هایی مانند مینا و داوودی با شیر بوده  است.
بر پدیده ای بود كه گونه ای  بسیار مختصر و شتاب زده  آن چه مطرح شد گذری 
است  بابي  فتح  نخست  آن  اصلی  هدف  و  می شود  قلمداد  طبیعی  ناهنجاری 

1- Jafari, 2003: 92-101.
2- Foucault, 2005: 98.
3- Masoudi, 2016: 90.
4- Azhand, 2006: 87.
5- Masoudi, 2016: 151.
6- Ibid.
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براي  این مبحث  به  تاریخ پزشکي  پژوهشگران حوزه مطالعات  براي توجه دادن 
بررسي هاي بیشتر و هدف دوم نشان  دادن آن است كه برای تحلیل و تحقیق در 
متون  از  پراكنده  متون  البه الی  از  باید  ناگزیر  پزشکی،  و  زیست شناسی  مباحث 
تفسیری تا شعر و تا جغرافیا و تاریخ و سفرنامه حركت كرد كه هر كدام منبعی 

غنی و شگفت  در اختیار پژوهشگر قرار می دهند.
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Qavam House (also widely called “Narenjestan e Ghavam”) 
is a traditional and historical house in Shiraz, Iran.


