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صفات پادشاهان ایران و انیران در آیینۀ علم فراست

*فرزانه گشتاسب

چکیده
شناسی نیـز آمـده   علم فراست که در متون دورة اسالمی با عناوین علم قیافه و قیافه

از اقسام علوم غریبه است که اکثر دانشمندان اسالمی آن را ذیـل فـروع   است، یکی 
تـوان از  اند. فراست، دانشـی اسـت کـه بـه کمـک آن مـی      حکمت طبیعی قرار داده

هاي ظاهري و عالئم صوريِ فرد به باطن و سیرت او راه یافـت، دانشـی کـه    نشانه
ة بقـراط و ارسـطو   پیشینۀ آن را به قرن پـنجم و چهـارم پـیش از مـیالد و بـه دور     

اي فارسی منسوب به آذرکیوان اسـت کـه   نامهاند. موضوع این مقاله، فراسترسانده
نامه، آذرکیـوان  هاي فارسی و عربی نظیري ندارد. در این فراستنامهدر میان فراست
هاي ظاهري پادشاهان ایران باسـتان را توصـیف کـرده و آنهـا را بـا      عالئم و نشانه

ن تطبیق داده است. توصیفات ظاهري شاهان و پهلوانان ایرانـی  اخالق و منش ایشا
چرخد و در برابر، اجزاي چهره و اندام شاهان و پهلوانـان  اغلب بر محور اعتدال می

ترینِ پادشـاهان،  اند یا باریک و نزار. بدترین و ظالمانیرانی یا بسیار درشت و بزرگ
کـه تقریبـاً همـۀ صـفات     ضحاك و تور و گرسیوز و شغاد و مـاهوي سـوري انـد    

هاي بد و ظالم را دارند.شخصیت
یوان، شاهان ایران، شاهان انیران.فراست، قیافه شناسی، آذرک:هاواژهکلید

مقدمه. 1
) نیـز  Physiognomyشناسـی ( فراست که در متون دورة اسالمی با عناوین علم قیافه و قیافه

تـوان از  انشـی اسـت کـه بـه کمـک آن مـی      آمده است، به معناي نگاه دقیق، تیزبینـی و آن د 
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. سابقۀ این علـم را بـه   1هاي ظاهري و عالئم صوريِ فرد به باطن و سیرت او راه یافتنشانه
انـد. بـه اشـارة بقـراط،     قرن پنجم و چهارم پیش از میالد و به دورة بقراط و ارسـطو رسـانده  

شـود.  چهرة فرد نمایـان مـی  گذارد و سپس در عوامل خارجی بر خلق و خوي افراد تأثیر می
ارسطو نیز شش بخش از کتاب خـود را بـه ایـن علـم اختصـاص داده و دربـارة چگـونگی        
شناسایی شخصیت و هوش افراد از روي عالئـم ظـاهري ماننـد رنـگ چهـره، مـو، قامـت،        

). 127:  1384نیـا،  زاده و معینـی (عـالم 2هاي بدن و آهنگ صداي فرد نوشته بوده اسـت اندام
.  3دارندالفراسةاي به ناما، ابونصر فارابی و فخر رازي از جمله کسانی هستند که رسالهسینابن

اند؛ یک روي فراست همان کاربرد عرفی و وجـه  براي فراست دو وجه متمایز قایل شده
رود ترین معناي آن به شمار مـی شناسی، عامتجربی و استداللی آن است که علم قیافه یا قیافه

آن، وجه عرفانی است که به عنوان یک تجربۀ شهودي و عرفانی به افقی باالتر و روي دیگر 
از وجه نخست تعلق دارد و بر خالف وجه عرفی، مبتنی بر تجربه و استقرا و قیـاس نیسـت   

شود بلکه بازبستۀ ایمان است و بـه حسـب مراتـب ایمـان، درجـات      و دستخوش خطا نمی
عرفانیِ فراست کـه آن را از وجـه عرفـی آن متمـایز     یابد. عنصر بنیادین در وجه مختلفی می

است؛ نوري که سبب بصـیرت قلبـی و   » نور«رساند، سازد و به افق واالتري از معرفت میمی
کشـف  ). میبـدي در  16- 11:  1389(نیکویی و بخشی، 4شودشهود عرفانی انسان مؤمن می

به مراتب و درجات فراست چنین اشاره کرده است:  االسرار
است بر سه وجه است: یکی فراست تجربتی و این همۀ ممیزان را بود؛ دیگر فراست فر

استداللی و این همۀ عاقالن را بود؛ سوم فراستی است به نظر دل به آن نور که مؤمن در 
دل دارد... فراست تجربتی از دیده است یـا از شـنیده یـا بـه خـرد دریافتـه، و فراسـت        

و قیاس عقلی در غیرِ دین، و فراست نظري برقـی  استداللی قیاس شرعی است در دین
ها بسوزد تا لختی از آنچه غیب است برو کشف شـود و  است که در دل تابد و حجاب

.5این خاصیت انبیاست و صدیقان و اولیا

نامـه را  . ایـن فراسـت  6نامۀ کوتاهی منسوب به آذرکیوان اسـت موضوع این مقاله، فراست
گـرد آورده و بهـرام بـن فرهـاد آن را در کتـاب      » ب آذرکیـوان فرشید شاگرد جناب والیتما«

نامـه  ). در انتهـاي ایـن فراسـت   433- 428:  شارستاننقل کرده است (7شارستان چهارچمن
هـاي  شود که این مطالب تنها بخشی از آراي آذرکیوان دربارة عالئم و نشـانه توضیح داده می

تفرس است:  
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از آراي حکماي پارس و خـود از تجربیـات و   حضرت والیتماب تاج حکما آذرکیوان،
کشفیات عالمات بسیار ذکر میکردند، چون مختصر را طاقت حمل بیـان نیسـت فلهـذا    

). 434- 433:  شارستان» (برین اکتفا رفت

شناسی یکی از علوم غریبه است که آذرکیوانیـان از آن بسـیار سـخن    علم فراست یا قیافه
» زیتـاس «و » سـیمناس «به نام دساتیراند. بنابر نوشتۀ بهرام بن فرهاد، دو بخش از کتاب گفته

بنـدي علـوم، علـم    ). ایشـان در تقسـیم  265:  شارستاناست (به علوم غریبه اختصاص داشته
بودند که از اقسـام حکمـت نظـري    قرار داده» فروع حکمت طبیعی«فراست و کیمیا را جزو 

یعنـی در پـانزده   » سـمیناد «، در پـانزده  »داد و نـود «به نـام  دساتیراست و در بخشی از کتاب 
فـروع حکمـت طبیعـی هفـت قسـم      «بنـدي  سوره، شرح داده شده بود. بر اساس این تقسیم

ات علم طب، احکام و نجوم، علم فراست، تعبیر خواب، علم طلسمات، ششم نیرنجـ »: است
شارسـتان چهـار   و هفتم کیمیا. براي هر یک از این علوم تعریفی کوتاه به شرح زیر در کتاب 

آورده شده است:چمن 
مبادي بدن انسانست و احوال او از صحت و قسم اول علم طب و غرض ازین معرفت

امراض واسباب مرض و دالیل آن تا باین علم حفظ صحت و دفع مرض میسر شود؛ و 
احکام و نجوم و غرض ازین استدالل است از احوال کواکب و بـروج و  قسم ثانی علم

نسبت بعضی با بعضی بر احوالی که در عالم سفلی واقع از هر نـوع؛ قسـم ثالـث علـم     
فراست و غرض ازین آن باشد  که استدالل کنند از خلق هـر کـس بخلـق او یعنـی از     

لم تعبیر خواب غرض از شکل هر کس معلوم توان کرد که چه خوي دارد؛ قسم رابع ع
آن استدالل از مخیالت حکمیه بر آنچه نفس مشاهده کرده است از علـم غیـب؛ پـنجم    
علم طلسمات و غرض ازین علم تمزیج قوي سماویست بقوتهاي بعض اجرام ارضـی  
تا قوتی متألف شود که از آن فعل غریب در عالم ارضی واقع گردد؛ قسـم ششـم علـم    

قوي ارضیست با یکدیگر تاازو قوتی حادث گـردد کـه   نیرنجات و غرض ازین تمزیج
ازان فعل غریب حادث ظاهر شود؛ قسم هفتم علم کیمیاست غرض ازین علـم آنسـت   
که از جواهر معدنیه سلب خواص کنند و افادت خواص دیگر چنانکه از مس وسـرب  

ت مثال صفا و صیقل در وي پدید آرند و طال و نقره سازند و این نزد بعضی ممکن اسـ 
).261- 260:  شارستان(

اکثر دانشمندان اسالمی نیز، علم فراست را که یکـی از علـوم غریبـه اسـت، ذیـل فـروع       
الـدین  توان به آراي ابن سینا، فخـر رازي، قطـب  حکمت طبیعی قرار داده اند؛ براي نمونه می
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زاده، حاجی خلیفه و محمـد بـن علـی تهـانوي     شیرازي، محمدبن محمود آملی، طاش کبري
زاده براي علم فراست قائـل بـه   . از این میان، برخی نویسندگان مانند طاش کبري8رجوع کرد

، علـم  11، علـم اکتـاب  10، علم اسـاریر 9اند، بدین شرح: علم شامات و خیالنفروعی نیز شده
، علم اسـتنباط معـادن،   13ریافۀها، علم یابی و شناختن جاي، علم قیافه انسان، علم راه12عیافۀ

).    157:  1360(سجادي، 15و علم اختالج14عرافۀاران و باد، علم علم نزول ب
هـاي  نامۀ آذرکیوان که در نوع خود منحصر به فرد اسـت، بـه عالئـم و نشـانه    در فراست

اسـت،  ظاهري پادشاهان ایران باسـتان و تطبیـق آن بـا اخـالق و مـنش آنهـا پرداختـه شـده        
نامـه، دربـارة   نشده است. در این فراستموضوعی که نمونۀ آن، در هیچ متن دیگري مشاهده

هاي مختلف این علم هیچ سخنی نیست، همچنین ماننـد  مفهوم فراست و اهمیت آن یا شاخه
هاي صوري افراد با ظاهر حیوانـات یـا شـرایط مزاجـی     هاي دیگر، ویژگینامهبرخی فراست

بـا صـفات و   هـاي ظـاهري، نسـبت آنهـا     ؛ و تنها به توصیف این نشـانه 16قیاس نشده است
خلقیات افراد و ظهور آنها در افراد خاص یعنی شاهان ایرانی و انیرانی پرداخته شـده اسـت.   

هـاي  نامـه اند، در فراسـت نامۀ آذرکیوان شرح داده شدهروشن است که صفاتی که در فراست
بـا  نامه توان یافت؛ اما نگارنده نتوانست رابطۀ روشن و مستقیمی بین این فراستدیگر نیز می

اي خاص بیابد، گرچه باید پذیرفت کـه ایـن موضـوعی دیگـر، و خـود نیازمنـد       نامهفراست
نامـۀ  شود کـه بـین مطالـب فراسـت    پژوهشی مستقل است. تنها به این اشاره کوتاه بسنده می

شـود؛ بـراي   هاي دیگر گاه شباهت کامل و گاه تفاوت آشکار دیده مینامهآذرکیوان با فراست
هـاي  نامۀ آذرکیوان نشانۀ شجاعت دانسته شـده و از ویژگـی  که در فراستنمونه دهان فراخ

ملوك عجم چون نریمان، سام، زال، رستم، سهراب، گیو، بهـرام چـوبین و فرامـرز نـام بـرده      
نیز دقیقاً بـه  18کنزالحسینو در فصل علم قیافه کتاب 17نامه فخررازيشده است، در فراست

همین معنا و نشانه اسـت؛ امـا فراخـی سـوراخ بینـی در فراسـت نامـۀ آذرکیـوان  عالمـت          
نشـانۀ غلبـۀ   20کنزالحسـین دلیل غضب و خشـم و در  19نامۀ فخر رازيحسودي، در فراست

شهوت و غضبناکی است.  

نامۀ آذرکیوانچهره و صفات پادشاهان در فراست. 2
کثـر ملـوك عجـم چـون پیشـدادیان و اشـکانیان و ساسـانیان، از        نامۀ آذرکیوان، ادر فراست

هاي ظاهري و صفات تقریباً همانندي برخوردارند. در این متن چندین بار تأکید شـده  ویژگی
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هـا  است که تمامی این ملوك بخصـوص کیـان، از کیقبـاد تـا آذرکیـوان داراي ایـن ویژگـی       
د داشته، چنین برشمرده شده است:  اند. صفاتی که مشترکاً در همۀ ملوك عجم وجوبوده

موي نیکوي معتدل که نشانۀ شجاعت و صحت دماغ بود؛ موي سیاه کـه نشـانۀ عقـل و    
امانت بود به ویژه در پیشدادیان و ساسانیان، خاصـه اردشـیر نیکوکـار؛ مـوي متوسـط میـان       

کـه  باشد 21سرخی و سیاهی که نشانۀ  اعتدال صفات بود؛ پیشانی متوسط که بر وي  غضون
انـد  نشانۀ  صدق محبت و هشیاري و تدبیر بود (بجز سیاوخش و اسفندیار که غضون نداشته

شان متوسط بود)؛ ابروي متوسط در کوتاهی و درازي که نشانۀ فهم و دیانت بـود؛  اما پیشانی
سرخی چشم که نشانۀ شجاعت و دلیري بود؛ چشم متوسط میان بزرگی و خُردي و سـیاهی  

هم هشیاري و راستی و امانت بود؛ بینی متوسط میان بـاریکی و درازي و  و سرخی که نشانۀ ف
پهنی که نشانۀ فهم و عقل بود؛ دهان فراخ که نشانۀ شجاعت بود، به ویژه از نریمـان و سـام   
و زال ور رستم و سهراب و گیو و بهرام چوبین و فرامرز نـام بـرده شـده کـه صـاحب ایـن       

هاي گشاده ناهموار کـه  ه نشانۀ راي صواب بود؛ دنداناند؛ اعتدال لب با سرخی کصفت بوده
نشانۀ عدل و امانت و تدبیر بود؛ آواز معتدل که نشانۀ حسن کفایـت و تـدبیر بـود؛ وقـار در     
سخن نشستن و تدارك لفظ و حرکت دست در سخن که نشانۀ زیرکی و تدبیر بـود؛ گـردن   

نشانۀ حسن راي و صفاي عقـل  متوسط که نشانۀ عدل و صدق و تدبیر بود؛ اعتدال سینه که
اش عـریض بـود و   بود (بزرگانِ پادشاهان عجم این صفت را داشتند، اال رستم زال کـه سـینه  

آن از شجاعت است)؛ کف و انگشتان دراز که نشانۀ زیرکی و تدبیر امور بود.  
هاي ظاهري و صفات هر یـک از پادشـاهان را   نگارندة این مقاله، در ادامۀ سخن، ویژگی

بندي و با یکدیگر مقایسه کرده اسـت. اسـامی   نامۀ آذرکیوان آمده، طبقهنامشان در فراستکه 
شاهان به ترتیب الفبایی آمده و اگر صفتی مشترك بود، بار نخست ذکر گردیـد و در شـاهان   

بعدي به اشاره و مقایسه اکتفا شد.  
ه بـر آن  پیشـانی فـراخ کـ   «، »زردي مـوي «هاي ظـاهري ارجاسـب،   : از ویژگیارجاسب
ستبري میان بینـی و پهنـی سـر    «و » فراخی سوراخ بینی«، »ابروي بسیار موي«، »غضون نباشد

ذکر شـده اسـت. مـوي زرد نشـانۀ حماقـت و تسـلط       » نزاري کتفین«و » گردن ستبر«، »بینی
خشم،  پیشانی فراخ نشانۀ خصومت و الف زدن، ابروي پرپشـت نشـانۀ بـه درشـتی سـخن      

گویی، گردن سـتبر نشـانۀ جهـل و    نۀ حسادت، بسیار سخنی و دروغگفتن، شکل بینی او نشا
عرض و باریک ارجاسب نشـانۀ قـبح سـیرت و بـددینی او شـمرده      هاي کمپرخوري و شانه

شده است.  
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: تنها ویژگی خاصی که براي اردشیر بیان شده است، داشتن مـوي سـیاه   اردشیر نیکوکار
به نشانۀ عقل و امانت است.

ف ملـوك انیرانـی ماننـد ارجاسـب و افراسـیاب و تـور و ضـحاك و        : بر خـال اسفندیار
شان فراخ و بدون چین بود، پیشانی متوسـط و داراي چـین و شـکن کـه     گرسیوز که پیشانی

هاي تمـامی ملـوك عجـم    به شمار آمده، از ویژگی» صدق محبت و هشیاري و تدبیر«نشانۀ 
ایرانی پیشانی متوسط داشـتند بـا ایـن    بوده است. اسفندیار و سیاوش نیز مانند تمامی شاهان 

داشته که عالمـت  » آواز بلند«اند. همچنین اسفندیار تفاوت که این دو، چین بر پیشانی نداشته
شجاعت بوده است.

: تنها ویژگی که از اغریرث ذکر شده، بینی باریک نشانۀ نرمی و مداهنت است.اغریرث
جاسب، زردي مو، پیشـانی فـراخِ بـدون    هاي مشترك افراسیاب با ار: از ویژگیافراسیاب

چین، و ابروي بسیار موي است که پیشتر گفته شد که هر یک از این عالئـم صـوري نشـانۀ    
نشان حفظ فهـم  «هاي ظاهري افراسیاب گوش بزرگ بود که چه صفتی است. از دیگر نشانه

» ف و تکبـر ال«به عالمت » 22ابروي کشیده تا صدغ«، همچنین »است لیکن غالباً تندخو باشد
».فتنه و شرّ انگیختن«به نشانۀ » هاي زرد بر گرداگرد حدقهنقطه«و 

هـاي اکثـر ملـوك عجـم و     : این شاه ایرانی دهانی فراخ داشت که از ویژگیبهرام چوبین
هاي کج و ناهموار داشـت کـه ویژگـی    عالمت شجاعت بود. جز آن، بهرام لب ستبر و دندان

او بود.  » حیله و مکر و خیانت«ها عالمت نخست عالمت حماقت و شکل دندان
: تنها ویژگی خاصی که براي بهمن ذکر شده، این است که مانند اسفندیار آواز بلنـد  بهمن

داشت که نشانۀ شجاعت است.  
نرمـی و  «: تنها ویژگی خاصی که براي پشنگ آمده، داشتن بینی باریک بـه نشـانۀ   پشنگ

شده است.  است که براي اغریرث نیز ذکر » مداهنت
هاي مشترك تور با افراسیاب و ارجاسب، پیشـانی فـراخِ بـدون چـین، و     : از ویژگیتور

بـا افراسـیاب، در داشـتن گـوش     » گردن سـتبر «ابروي بسیار موي بود؛ همچنین او در داشتن 
هاي کـج و نـاهموار بـا بهـرام     بزرگ و ابروي کشیده تا صدغ با ارجاسب و در داشتن دندان

بـود کـه   » لون بیـاض و سـبزي چشـم   «هاي ظاهري تور، بود. از دیگر ویژگیچوبین همانند 
جمودت چشـم  «دانسته شده، » شرمی و خیانت و فتق و خفت عقلرویی و بیسخت«نشانۀ 

کبـر و  «که عالمت » غنه در آواز«است و نیز » نادانی و کندطبعی«که عالمت » و قلت حرکت
است.  » فهمیکم
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و پیشانی پهن و بر سـر مـوي بسـیار داشـت، کوسـه بـود و       اي باریکجز آن تور، چانه
هاي او با  ضحاك و گرسیوز و شغاد و ماهوي سوري هماننـد  نگاهی تیز داشت، این ویژگی

».اند حذر کردن از چنین کس اولی بود از صحبت مار افعیحکما گفته«بود و 
انت و فتـق  شرمی و خیرویی و بیلون بیاض مفرط و سبزي چشم دلیل است بر سخت

زره صاحب این عالمات مذکوره بودند؛ اما اگر بـا ایـن   و خفت عقل، گرسیوز و گروي
عالمات باریک زنخ و کوسج بود و تیز نظر و پیشانی پهن و بر سر موي بسیار، حکمـا  

اند حذر کردن از چنین کس اولی بـود از صـحبت مـار افعـی، ضـحاك و تـور و       گفته
).428:  شارستاناند (ب این صفات بودهگرسیوز و شغاد ماهوي سوري صاح

: تنها صفتی که دربـارة رسـتم بـا تأکیـد بسـیار آورده شـده اسـت، صـفت         رستم تهمتن
است. در صورت ظاهري، او دهانی فراخ، آواز بلند و سـینۀ عـریض داشـت کـه     » شجاعت«

است.  » شجاعت«همۀ آنها عالمت 
پادشاهان عجم بدینسان آمـده  اعتدال سینه نشان حسن راي و صفاي عقلست و صدور 

اش عریض بـود و آن از شجاعتسـت؛ و عـرض کتفـین و پشـت      اال رستم زال که سینه
عالمت شجاعت و خفت عقلست و گاه بغایت عاقل بود زیرا کـه صـفات و عالمـات    
فضایل درو پیش از خباثت و رذایل باشد چه یـک صـفت زشـت بـا دو صـفت نیـک       

؛ و تهمتن کتفین و پشـتش عـریض بـود و    23لسیئاتبرابري نکند؛ ان الحسنات یذهبن ا
نزاري کتفین عالمت قبح سـیرت و سـوء مـذهب باشـد و دوش ارجاسـب و مـاهوي       

).433:  شارستان(باریک بوده 

ن فـراخ اسـت کـه نشـانۀ شـجاعت      : تنها ویژگی خاصی که براي زال ذکر شده، دهازال
باشد.

و رسـتم و سـهراب و گیـو و    دهن فراخ نشان شجاعت است، از نریمان و سـام و زال 
).431:  شارستانبهرام چوبین و فرامرز چنین بودند (

: از صفات ظاهري سام نیز تنها به دهان فراخ که نشانۀ شجاعت اسـت، اشـاره شـده    سام
است.

و » جمودت چشم و قلـت حرکـت  «: دو ویژگی در سلم و تور مشترك است، یکی سلم
» گردن باریـک «و » پیشانی باریک و نحیف«، »موي نرم«؛ جز اینها، سلم »غنه در آواز«دیگري 
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فرومایگی و خساسـت و  «، »فهمی بسیاردلی و جبن است و کمبی«داشت که به ترتیب نشانۀ 
است.  » بیدلی و حماقت«و » عاجزي

: از صفات ظاهري سهراب تنها به دهان فراخ که نشـانۀ شـجاعت اسـت، اشـاره     سهراب
شده است.

ي سیاوش نیز تنها به پیشانی متوسط و بدون چین او کـه نشـانۀ   : از صفات ظاهرسیاوش
است، اشاره شده است.» صدق محبت و هشیاري و تدبیر«

پیشانی فراخ که بر وي غضون نباشد نشان خصومت و الف زدن بود، ضحاك و تـور و  
اند و پیشانی باریـک و نحیـف   زره چنین بودهافراسیاب و ارجاسب و گرسیوز و گروي

انـد و پیشـانی   رومایگی و خساست و عاجزي باشد سلم و شغاد چنـین بـوده  عالمت ف
متوسط که بر وي  غضون باشد نشان صدق محبـت و هشـیاري و تـدبیر بـود و همـه      

انـد لـیکن   اند مگر سیاوخش و اسفندیار که غضـون نداشـته  ملوك صاحب این فر بوده
). 433:  شارستانشان متوسط بود (پیشانی

حسـودي و  «اسـت کـه عالمـت    » چشـم کـالن تیزنظـر   «ی خاص شغاد : تنها ویژگشغاد
انـد  شود عبـارت هاي دیگر او که در شاهان دیگر نیز دیده میاست. ویژگی» خاینی و کاهلی

زره، گرسـیوز و مـاهوي   (مانند تـور، ضـحاك، گـروي   » لون بیاض مفرط و سبزي چشم«از: 
« احمقـی و دزدي «که عالمت » دگوش خُر«(مانند سلم)، » پیشانی باریک و نحیف«سوري)، 

هـاي  دنـدان «(مانند بهرام چوبین و گـرزم)،  » ستبري لب«زره و گرسیوز)، است (مانند گروي
(مانند بهرام چوبین، تور و ماهوي سوري).  » کج و ناهموار

رخسـار پرگوشـت   «انـد از:  سه ویژگی شغاد که با ماهوي سوري مشترك اسـت عبـارت  
خبـث  «که نشـانۀ  » علتیزردي رخساره بی«است، » خوییشتجهل و در«که عالمت » متفتح

غلـظ  «اسـت.  » بدگمانی و تـوهم «که نشانۀ » آواز باریک«است و » باطن و قبح سیرت بشري
نـادانی و  «ویژگی دیگر شغاد، ضحاك، گرزم، گرسـیوز و مـاهوي سـوري و عالمـت     » ساق

باریـک زنـخ و   «، شمرده شده است؛ همچنین مانند تور و ضـحاك و گرسـیوز  » روییسخت
که به همین سبب حکمـا حـذر کـردن از    » کوسج بود و تیز نظر و پیشانی پهن و بر سر موي

اند.چنین فردي را بر هر امر دیگري مقدم و برتر شمرده
کـه نشـانۀ وحشـت و    » بسیاري موي سینه«هاي خاص ضحاك یکی : از ویژگیضحاك

اسـت.  » جهـل و حمـق  «ت کـه عالمـ  » شـکم بـزرگ  «اسـت، و دیگـري   » قلت فهم و جور
لـون بیـاض   «انـد از:  هاي دیگرش که با شاهان دیگر انیرانی مشـترك اسـت، عبـارت   ویژگی
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» غلـظ سـاق  «زره، گرسیوز و ماهوي سوري)، (مانند تور، شغاد، گروي» مفرط و سبزي چشم
(مانند شغاد، گرزم، گرسیوز و ماهوي سوري)، چانۀ باریک و کوسه، تیزي نظر، پیشانی پهـن  

ر بسیار موي (مانند تور و شغاد، گرسیوز و ماهوي سوري)، پیشـانی فـراخ بـدون چـین     و س
زره)، ابروي بسیار موي (ماننـد افراسـیاب،   (مانند افراسیاب، ارجاسب، تور، گرسیوز و گروي

(ماننـد افراسـیاب، ارجاسـب و طـوس)،     » ابروي کشیده تا صـدغ «ارجاسب، تور و طوس)، 
اسـت (ماننـد   » پرسـتی شـهوت «تور)، بینی پهـن کـه عالمـت    گردن ستبر (مانند ارجاسب و 

ماهوي سوري).
هـاي  هاي ظاهري این شاه یکی این بود که مانند افراسیاب و تور گوش: از ویژگیطوس

بزرگ داشت، دیگر این که مانند ارجاسب، تور و ضحاك ابـروان بسـیار مـوي و کشـیده تـا      
نی و تکبر او بود.  سخصدغ داشت که به ترتیب نشانۀ تندخویی، درشت

: از صفات ظاهري فرامرز تنها به دهان فراخ که نشانۀ شجاعت است، اشاره شـده  فرامرز
است.

اسـت کـه   » گردن کوتـاه «: دربارة این شاه تنها به یک ویژگی اشاره شده است، و آن قباد
زره و گـرزم و مـاهوي سـوري    دانسته شده است. این ویژگی در گروي» مکر و خبث«نشانۀ 

یز هست.  ن
سرعت حرکت و تیزي چشم و نظر [که] نشان حیله و مکر و دزدي بود، بالتمـام  : «گرزم

» فراخـی سـوراخ بینـی   «هاي دیگر گرزم ). ویژگی430:  شارستان» (در گرزم [وجود داشت]
غلـظ  «(مانند بهـرام چـوبین و شـغاد) و    » ستبري لب«(مانند ارجاسب، گرسیوز و گرگسار)، 

ضحاك، گرسیوز و ماهوي سوري) بوده است.  (مانند شغاد،» ساق
هاي گرسیوز با شاهان دیگر مشترك و قبالً به آنها اشاره شده است. این : ویژگیگرسیوز

پیشانی فراخ کـه بـر وي غضـون    «، »لون بیاض مفرط و سبزي چشم«اند از: ها عبارتویژگی
سـتبري  «، »سـوراخ بینـی  فراخـی  «، »هاي زرد بر گرداگرد حدقـه نقطه«، »گوش خُرد«، »نباشد

و چانـه باریـک و   » غلـظ سـاق  «، »گـردن کوتـاه  «، »غنه در آواز«، «میان بینی و پهنی سر بینی
کوسه، تیزي نظر و موي بسیار.  

هاي ظاهري گرگسار تنها بـه شـکل بینـی او اشـاره شـده اسـت کـه        : از ویژگیگرگسار
کـه در ارجاسـب،   » سر بینیفراخی سوراخ بینی و ستبري میان بینی و پهنی«عبارت است از 

گرزم و گرسیوز هم وجود داشت.  
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، »لـون بیـاض مفـرط و سـبزي چشـم     «انـد از  زره عبـارت هاي گروي: ویژگیزرهگروي
کـه همـۀ آنهـا در    » گـردن کوتـاه  «و » گـوش خُـرد  «، »پیشانی فراخ که بر وي غضون نباشد«

تر ذکر شد.  گرسیوز و شاهان دیگر انیرانی نیز وجود داشت و پیش
ت، اشاره شده است.: از صفات ظاهري گیو تنها به دهان فراخ که نشانۀ شجاعت اسگیو

اي از صـفات بـد و رذایـل    هاي ماهوي سوري نیـز بـر مجموعـه   : ویژگیماهوي سوري
اخالقی داللت دارد، مشترك با شاهان دیگر انیرانی است و قبالً ذکر تمـامی آنهـا آمـد؛ ایـن     

(ماننـد تـور، شـغاد، ضـحاك،     » لون بیـاض مفـرط و سـبزي چشـم    «اند از: ها عبارتویژگی
(ماننـد بهـرام   » هاي کـج و نـاهموار  دندان«(مانند ضحاك)، » پهنی بینی«سیوز)، زره، گرگروي

» آواز باریـک «و » علتیزردي رخساره بی«و » رخسار پرگوشت متفتح«چوبین، تور و شغاد)، 
(ماننــد » نــزاري کتفـین «زره و گـرزم)،  (ماننـد قبــاد، گـروي  » گــردن کوتـاه «(ماننـد شـغاد)،   

شغاد، ضحاك، گرزم وگرسیوز)، چانۀ باریک و کوسـه، تیـزي   (مانند » غلظ ساق«ارجاسب)، 
نظر، پیشانی پهن و سر بسیار موي (مانند تور و شغاد، ضحاك و گرسیوز).

: از صفات ظاهري نریمان تنها به دهان فراخ که نشانۀ شجاعت است، اشاره شـده  نریمان
است.

حاصل سخن. 3
هایی کـه از ایشـان بـاقی مانـده     ند و در نوشتهدادآذرکیوانیان به علوم غریبه بسیار اهمیت می

انـد. آذرکیـوان   است، در میان علوم غریبه، بیش از همه از علم کیمیا و علم فراست یاد کـرده 
اسـت. آذریـان ایـن علـوم را     دادهخود از علم کیمیا آگاه بوده و به شـاگردانش آمـوزش مـی   

شـاگردان نزدیـک او از ایـن علـوم     دانستند و معتقد بودند کـه آذرکیـوان و  معجزات انبیا می
کـه از تألیفـات بهـرامِ    شارسـتان چهـارچمن   آموزند. در کتـاب  اند و آن را به دیگران میآگاه

اي باقی مانـده اسـت کـه مؤلـف     نامهفرهاد، یکی از شاگردان نزدیک آذرکیوان است، فراست
هـاي موجـود، همتـایی    نامهکتاب، آن را نوشتۀ خود آذرکیوان دانسته است و در میان فراست

هاي ظاهري شاهان و پهلوانان اسـاطیري ایـران و   نامه، آذرکیوان ویژگیندارد. در این فراست
ها را به صفات باطنی آنان نسبت داده اسـت. تصـویري کـه    انیران را بر شمرده و این ویژگی

ید آنـان اسـت و   اند، متفاوت و منطبق بر آراء و عقاآذریان از شاهان ایران باستان معرفی کرده
توان یافت.  اي براي آن در کتب تاریخی فارسی و عربی نمیپیش از ایشان سابقه
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نگریسـته  توان فهمید که وي از کدام وجه به علم فراست مینامۀ آذرکیوان نمیاز فراست
نامه اکثر ملوك عجـم  و چه اندازه به وجه عرفانی این علم توجه داشته است. در این فراست

هـاي ظـاهري و صـفات تقریبـاً هماننـدي      دادیان، اشکانیان و ساسانیان، از ویژگـی چون پیش
برخوردارند. ظاهر ملوك عجم چنان که در این متن شرح داده شده، چنین بوده اسـت: مـوي   
نیکوي معتدل و سیاه رنگ، همچنین موي متوسط میان سرخی و سـیاهی، پیشـانی متوسـط،    

خی چشم، چشـم متوسـط میـان بزرگـی و خُـردي،      ابروي متوسط در کوتاهی و درازي، سر
هـاي  بینی متوسط میان باریکی و درازي و پهنی، دهان فراخ، اعتدال لـب بـا سـرخی، دنـدان    

گشاده ناهموار، آواز معتدل، گردن متوسط، اعتدال سینه، کـف و انگشـتان دراز. صـفات ایـن     
عـدل، عقـل و فهـم،    اند از: شـجاعت، صـحت دمـاغ،    پادشاهان بر اساس این نوشته، عبارت

زیرکی، هشیاري، تدبیر، امانت، اعتدالِ صفات، صدقِ محبت، دیانـت، راسـتی، رايِ صـواب،    
حسن کفایت.

نامه چنین وصـف  ظاهر پادشاهان و پهلوانان انیرانی و دشمنان ایران بر اساس این فراست
زي شده است: موي زرد، پیشانی فراخ، ابروي بسیارموي، چشم درشـت، لـون بیـاض و سـب    

هاي زرد بر گرداگرد حدقه، جمودت چشم و قلت حرکت، گوش بـزرگ و نیـز   چشم، نقطه
هـاي  گوش خُرد، فراخی سوراخ بینی، ستبري میان بینی و پهنی سر بینی، لـب سـتبر، دنـدان   

دلیلِ رخسار، چانۀ باریـک و کوسـه،   کج و ناهموار، غنه در آواز، رخسار پرگوشت، زردي بی
ها، غلظ ساق، بسیاري موي سـینه، شـکم بـزرگ. ایـن     نزاري کتفستبري و کوتاهی گردن، 

انـد از:  هاي ظاهري در این شاهان و پهلوانان داللت دارد بر صفات ایشان کـه عبـارت  ویژگی
حماقت، جهل، خفت عقـل، نـادانی و کنـدطبعی، تسـلط خشـم، خصـومت، الف زدن، بـه        

پرخـوري، خبـث بـاطن و قـبح     گـویی،  درشتی سخن گفتن، حسادت، بسیار سـخنی، دروغ 
سیرت بشري، بددینی، تندخویی، الف و تکبر، فتنه و شرّ انگیخـتن، حیلـه و مکـر، خیانـت،     

شرمی، بدگماهی و توهم، جور.رویی، بیسخت
توصیفات ظاهري شاهان و پهلوانان ایرانی، از جمله خـود آذرکیـوان، اغلـب بـر محـور      

اندام شاهان و پهلوانان انیرانی یا بسـیار درشـت   چرخد و در برابر، اجزاي چهره و اعتدال می
ترینِ پادشاهان، ضحاك و تور و گرسیوز و شـغاد  اند یا باریک و نزار. بدترین و ظالمو بزرگ

هـاي بـد و ظـالم را دارنـد و بـه گفتـۀ       و ماهوي سوري اند که تقریباً همۀ صفات شخصیت
شـاید  ». بـود از صـحبت مـار افعـی    اند حذر کردن از چنین کس اولیحکما گفته«آذرکیوان، 

هایی که از شاهان و پهلوانـان ایرانـی و انیرانـی در دسـت اسـت و      بررسی تصاویر و نقاشی
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نامه آمده اسـت و یـا مقایسـۀ همـان     مقایسۀ آنها با توصیفاتی که از ظاهر آنان در این فراست
شناسـی و ارتبـاط   فـه ها با یکدیگر، نشان دهد که آیا نقاشـان و تصـویرپردازان بـه قیا   نقاشی

اند یا خیر.ها توجه داشتهصورت ظاهري با صفات باطنی شخصیت

هانوشتپی
اند که با توسعۀ معنایی، به تـدریج بـه معنـی    دانستهارتباط با اسب. اصل واژه فراست را علمی در1

بصیرت و سپس به معنـی علـم و دانـش آگـاهی بـر بـاطن و سـیرت افـراد از روي صـورت و          
).10:  1389نیکویی و بخشی، ←هاي ظاهري به کار رفته است (نشانه

ت؛ خوشـبختانه چـاپی محققانـه از    ارسطو اشاره کرده اسۀالفراسبه کتاب الفهرست . ابن ندیم در 2
در دست اسـت.  ترجمه حنین بن اسحاق بن المتطببارسـطاطاليس الفيلسـوف فـی فراسـةاین اثر به نام 

افزایـد و  به متن منسوب به ارسطو مـی » قال حنین«حنین ضمن ترجمه خود، مطالبی را با عبارت 
گیرد. مقایسه این مـتن  پی می» یسقال ارسطاطال«پس از پایان سخن خود، ترجمۀ متن را با جملۀ 

تواند میزان اقتباس از این کتاب و مطالبی را که مؤلفان و مترجمـان اسـالمی   با متن فخر رازي می
). 128:  1384نیا، زاده و معینیعالم←اند، روشن سازد (از متن کاسته یا بدان افزوده

از کتاب خود را به ایـن امـر اختصـاص    اند یا فصلی. براي آثار دیگري که به علم فراست پرداخته3
. 132- 131:  1384نیا، زاده و معینیعالم←اندداده

ترین توصیفات را در وجه عرفانی ق؟) یکی از دقیق286. از میان متقدمان صوفیه، ابوسعید خراز (4
علم فراست دارد:  

حق بود و او را سـهو  هرکه به نور فراست نگرد، به نور حق نگریسته باشد و ماده علم او از 
و غفلت نباشد، بلکه حکم حق بود که بر زبان بنده برود و آنچه گفت بـه نـور حـق نگـرد،     
یعنی نوري که حق تعالی او را بدان تخصیص کرده باشـد (بـه نقـل از نیکـویی و بخشـی،      

1389  :18.(
.14:  1389؛ به نقل از نیکویی و بخشی، 334:  1361. میبدي، 5
م)، از اهالی فارس و یکـی از رهبـران مکتبـی    1618- 1533ق/ 1027–940آذرکیوان (حدود . 6

بـا عنـوان سپاسـیان، ایزدیـان، یزدانیـان، آبادیـان، هوشـیان،        دبستان مـذاهب  است که در کتاب 
هاي بسـیاري  ). از میان کتاب6:  دبستان مذاهبانوشگان، آذرهوشنگیان و آذریان یاد شده است (

ذرکیوان و شاگردان او نسبت داده شده است، هشـت کتـاب بـه دسـتمان رسـیده اسـت:       که به آ
شارستان چهـارچمن ، زوره باستانی، زر دست افشار، زنده رود، خویشتاب، جام کیخسرو، دساتیر
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←بـراي آگـاهی بیشـتر دربـارة زنـدگی و آثـار آذرکیـوان        . نامـه) کتاب←(دبستان مذاهب و 
.  1395؛ گشتاسب، 249- 233:  1393؛ دالوند، 256- 249:  1369مجتبایی، 

از تألیفات بهرام بن فرهاد یکـی از شـاگردان آذرکیـوان اسـت. بهـرامِ      شارستان چهارچمن . کتاب 7
) بـه واسـطه، از   4نامیده است (شارستان:  » بهرام ابن فرهاد اسپندیار پارسی«فرهاد او که خود را 

ز خود، مرشد و راهنماي تعدادي از پیروان فرقۀ آذرکیوان الدین دوانی بوده و نیشاگردان مالجالل
یاد شده است » شارستان دانش و گلستان بینش«با عنوانِ دبستان مذاهببوده است. این کتاب در 

)  و بر اساس مقدمۀ خود کتاب، مشتمل بر چهار چمـن یـا بخـش اسـت:     37:  دبستان مذاهب(
و احـوال پیشـدادیان، چمـن دوم در شـکوه کیـان و      چمن اول در بیان آفریدة اول در نظم عالم «

بعضی مقاصد حکمت، چمن سوم در گذارش اشکانیان وساسانیان و پند و موعظه، چمن چهـارم  
). از ایـن کتـاب،   4:  شارسـتان » (در بازنمودن حقیقت حضرت آذریـان و بیـان ریاضـت ایشـان    

.هاي اول تا سوم در دست است و چمن چهارم از میان رفته استچمن
.  132: 1384نیا، زاده و معینیعالم←؛ نیز 166، 157، 138، 129، 122، 113:  1360سجادي، ←. 8
هاي علـم فراسـت   . شامات جمع شامه به معنی خال، و خیالن جمع خال است و به یکی از شاخه9

کردند. احتماالً نخستین کتـاب  هاي بدن را بر حسب محل آنها تعبیر میاشاره دارد که در آن خال
از خلیل بـن ایبـک صـفَدي    کشف الحال فی وصف الخال مستقل دوره اسالمی دربارة این علم، 

). 675- 674:  1389ق) بوده است (نادري، 764(متوفی 
نامـه  لغت. اساریر جمع اسرار و جمعِ جمعِ واژه سرّ به معنی خطوط کف دست و پیشانی است (10

بینی، از مشاهده خطوط کف دست و پا و جزآن، پی به ). در علم اساریر یا کف، ذیل واژهدهخدا
برند.  احوال درونی افراد می

. علم اکتاب آن است استخوان کتـف مـیش و بـز را پـس از کنـدن گوشـت آن در زیـر آفتـاب         11
گذارند تا خشک شود و سپس چهار گوشۀ آن را با چهار جهت عالم برابر کرده و از خطـوط  می

). 160:  1360برند (سجادي، میاخل در آن ظاهراً به حوادث مختلف پید
).عيافة، ذیل نامه دهخدالغت←. فال گرفتن از نام، خواص، حرکات و اصوات پرندگان (12
ها که داللت بر وجود آب کند، به وجـود آب در  ی که به کمک آن و به واسطۀ برخی نشانهعلم. 13

).  ريافة، ذیل نامه دهخدالغت←(بردند زمین پی می
. علم پیشگویی حوادث آینده با استدالل بر حوادث گذشته یا حال به دلیل مناسبت یـا مشـابهت   14

).عرافة، ذیل نامه دهخدالغت←بین آنها (
ارادة چشم یا اعضاي دیگـر بـدن، و علـم اخـتالج تعبیـر ایـن       . اختالج یعنی پریدن و جستنِ بی15

، ذیل اختالج).  نامه دهخدالغت←سان است (حرکات به احوال درونی ان
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هاي صوري آدمی را بـا  نامه فخرالدین رازي که با جزئیات بسیار ویژگی. براي نمونه نک فراست16
داللـت  «هاي حیوانات و شرایط مزاجی مقایسه کرده است؛ براي نمونه در فصـل  ظاهر و ویژگی

و بسیار غم و اندوه باشد و الغر سـخن؛ و  هر کس که ابروي بسیار بود، صاحب ا«گوید: می» ابرو
سبب آن است که بسیاري موي از مادة دخانیه بود. و بسیاري موي داللت کند بـر بسـیاري مـادة    
دخانیه که در دماغ است. پس داللت کند بر استیالي طبیعت سوداء بر دماغ، و آن موجـب غـم و   

آورده اسـت:  » در دالیل بینی«ا در بخش )؛ و ی184:  1384زاده، (رضوي برقعی و عالم» اندوه بود
). 188(همـان:   » انـد هر که باالي بینی او ستبر بود، اندك حس بود، و این دلیل از خوك گرفته«...

نامـۀ آذرکیـوان بـه ترتیـب نشـانۀ      این دو ویژگی یعنی ابروي پرموي و ستبري بینـی در فراسـت  
است. » گوییبسیار سخنی و دروغ«و » درشتی در سخن«
هر که دهان او فراخ بود، او حریص و شجاع بود؛ زیرا فراخی دهان از حرارت بود، و این دلیل . «17

). 188:  1384زاده، (رضوي برقعی و عالم» انداز شیر گرفته
عالمات دهن: گشاده دهن دلیل شجاعت و تنگ، دلیل هراس است و فراخی دهن بـراي زنـان   . «18

).13:  1332، الحسینکنز» (نشانی کثرت خواهش مباشرتست
هر که سوراخ بینی او فراخ بود، غضوب و خشم گیرنده بود، زیرا کـه ایـن صـفت در حالـت     . «»19

). 188:  1384زاده، (رضوي برقعی و عالم» غضب پیدا شود
عالمات بینی: بینی باریک دلیل سبکی عقل است و پهن و فراخی سوراخ دلیل غلبۀ شـهوت و  . «20

).13:  1332، لحسینکنزا» (غضبناکی است
معنا شـده اسـت   » چین ابرو«، ذیل غضن)؛ در حاشیۀ متن به نامه دهخدالغت. چین پیشانی (نک 21

)429:  شارستان(
)430:  شارستان، ذیل واژه)؛ در متن: صدع (نامه دهخدالغت. مابین چشم و گوش، شقیقه (نک 22
تحقـق  «مـتن چنـین ترجمـه شـده اسـت:      ؛ این آیه در حاشـیه  114، سوره هود، آیۀ قرآن کریم. 23

). 433:  شارستان» (حسنات بازببرد بدیها

نامهکتاب
.قرآن کریم

ق). 1296آئین هوشنگ (مشتمل بر چهار رساله خویشتاب،  زردست افشار، زنـده رود، زورة باسـتانی)، (  
نا].جا]: [بیگردآوري مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا، [بی

)، تصحیح و ترجمۀ گجراتـی از عبـدالفتاح معـروف بـه     1848آذرکیوان، (جام کیخسرو، شرح مکاشفات
سید اشرف علی، بمبئی.
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ق).1296آئین هوشنگ، (←خویشتاب 
نامۀ دکتر زهره زرشناس، بـه کوشـش   ، رنج و گنج، ارج»میراث فرقۀ آذرکیوان«، 1392دالوند، حمیدرضا، 

259- 233ویدا نداف، فرزانه گشتاسب و محمد شکري فومشی، صص  
: کتابخانه طهوري.رحیم رضازاده ملک، تهران، به اهتمام)1362، (دبستان مذاهب

م)، به کوشش شهریار بن اردشیر و پرویـز بـن شـاه جهـان و بهـران بـن شـاویر،         1888دساتیر آسمانی، (
بمبئی.

نامه.نامه دهخدا، تهران: سازمان لغت)، لغت1325اکبر، (دهخدا، علی
اي کهن از رسالۀ فراست فخـر رازي (اثـر   ترجمه«)، 1384زاده، (رضوي برقعی، سید حسین و هادي عالم

.  200- 139، صص 4، تاریخ علم، ش »اهللا عزیز هروي)لطف
ق).1296آئین هوشنگ، (←زردست افشار

ق).1296آئین هوشنگ، (←زنده رود 
ق).1296آئین هوشنگ، (←زورة باستانی 

بندي علوم در تمدن اسالمی، تهران: طهوري.)، طبقه1369د محمد صادق، (سجادي، سی
ـ انوشته بهر)،ق1270(،شارستان چهار چمن کوشـش سـیاوخش بـن اورمزدیـار یزدانـی      ه م بن فرهاد، ب

ایرانی، بمبئی.
، صـص  4،  تـاریخ علـم، ش   »علم فراست در منابع اسـالمی «)، 1384نیا، (زاده، هادي و مریم معینیعالم

125 -137  .
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