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(تاریخ دریافت ،16/2/2 :تاریخ پذیرش)16/1/22 :

چكیده

تاریخ فرهنگ و هنر ایران پیش از اسالم و پس از آن نشان میدهد ایرانیان اگر
بخشی از تنشان از جامه بیرون باشد ،آن را بیشرمی میدانند و مایل هستند جامهای
بپوشند که سرتا پایشان را فراگیرد؛ اما در بررسی آثار ادبی به نمونههایی
برمیخوریم که به برهنگی سر یا پا اشاره شده است .همانطور که پوششها،
مجموعهای از باورهای فرهنگی هر جامعه را نشان میدهند ،هر نوع برهنگی (سر،
تن و پا) هم دارای مفاهیم نمادین فرهنگی و اجتماعی است که بررسی و شناخت
آنها در آثار ادبی راهگشای پژوهشهای انسانشناسی فرهنگی و جامعهشناسی
است و نتایج آن به بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم و درک بهتر آثار ادبی و
حفظ هویت فرهنگی کمک میکند؛ زیرا ادبیات زبان بیان فرهنگ و تمدن هر

کشوری است و نمادها چکیدة اسطورهها و بیانگر آداب و آیین اقوام هستند و به-
دلیل چندالیگی و چندمدلولی رمز و راز یک فرهنگ را با خود حمل میکنند .پای
برهنه د ر ادب فارسی نماد احترام و بزرگداشت ،بندگی و تواضع ،اشتیاق و وصال،
بیتوجهی به خلق و زینت دنیا ،مجازات ،سوگواری ،نذر ،حاجتمندی و فقر است.
 .8دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک (نویسندة مسئول).
mansoreh.arab14@gmail.com
 .2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک.
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عقالی مجانین نیز پابرهنه اند تا با ظاهر دیوانگان بهتر بتوانند انتقاد و اعتراضشان را
به گوش دیگران برسانند .در این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی و استفاده
از مستندات کتابخانهای به نمادشناسی پای برهنه در آثار نظم و نثر فارسی از آغاز تا
دورة مشروطه پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :نماد ،پای برهنه ،فرهنگ ،پوشش ،ادبیات فارسی.
.1مقدمه
تاریخ هنر ایران نشان میدهد ،ایرانیان پیش از اسالم و پس از آن ،عالقهای به نمایش
واقعنما از پیکر برهنة آدمی نداشتهاند و تنها در دورههای کوتاهی چون عصر ساسانی و
قاجار به سبب مراودات گسترده و تأثیرپذیری از غرب این سنت دگرگون شده است
(محمدی وکیل و بلخاری قهی .)8313:82 ،در البسه و پوشاک ایران باستان نیز هرگز نشانی از
برهنگی دیده نمیشود .همة لباسها از وقار و متانت کافی برخوردار است (یاوری و

حکاکباشی )55 :8318 ،و اگر بخشی از تنشان از جامه بیرون باشد ،آن را بیشرمی
میدانند و همیشه مایل هستند جامهای بپوشند که سرتاپای ایشان را فرا بگیرد (ذکاء،
.)83: 8313

در بررسی آثار ادبی به نمونههایی برمیخوریم که در آن از برهنگی سر یا پا سخن
بهمیان آمده است .همان طور که پوششها و جامهها ،مجموعهای از پیامها و باورهای
فرهنگی هر جامعه را نشان میدهند ،هر نوع برهنگی (سر ،تن و پا) هم دارای مفاهیم
نمادین فرهنگی و اجتماعی است که بررسی و شناخت آنها در آثار ادبی میتواند
راهگشای بسیاری از پژوهشهای انسانشناسی فرهنگی و جامعهشناسی باشد و نتایج
آن به بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم و درک بهتر آثار ادبی و حفظ هویت
فرهنگی کمک کند.
انسان موجوی نمادپرور و نمادشناس است و برخی از منتقدان و فالسفة هنر،
نمادگرایی را به آغاز زندگی بشر در تاریخ منسوب داشتهاند و این خصیصه را دلیل بر
فطری بودن نمادگرایی در انسان دانستهاند (ناظرزادة کرمانی .)865 :8361 ،از دیدگاه
فرهنگشناسی نیز نمادها از یکسو وارث اسطورهها و چکیدة آنها و بیانگر آداب و
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آیین اقوام بهشمار میآیند و از دیگر سو حدّ واسط اسطورهها و ادبیات متعارف و
فولکلور و فرهنگ عمومی جوامع واقع میشوند .نماد به دلیل چندالیگی و چندمدلولی
و ظرفیت های ژرف داللتگری ،نشانگان و رمز و راز یک فرهنگ را با خود حمل
میکند (قبادی .)391: 8312،بازشناسی و یافتن مفاهیم نمادین با بررسی آثار ادبی اهمیت
ویژهای دارد؛ زیرا ادبیات زبان بیان فرهنگ و تمدن هر کشوری است .البته باید توجه
داشت که در نمادشناسی باید درپی معانیای افزونبر معانی قراردادی و آشکار و روز
مره باشیم (یونگ .)86: 8319 ،ما نمیتوانیم برای هر نماد یک معنای قطعی و معین بیان
کنیم؛ زیرا هم معانی با گذشت زمان تغییر و تحول مییابند و هم قائل شدن به یک
معنای معین برای یک نماد تنزل دادن آن تا حد تمثیل است (پورنامداریان.)15: 8315 ،
وقتی معنا را از لباس بگیرند ،لباس وسیلهای برای حفظ تن میشود (جوادی یگانه و

کشفی ،)92: 8316 ،پس اگر برهنگیهای نمادین ،عملی اجتماعی و معنادار نباشد ،تنها
وسیلهای برای نشان دادن تن میشود.
در نمادشناسی انواع برهنگیها ،به نظر میرسد نمادهای برهنگی پا تا به امروز،
نمود روشن و ملموستری در زندگی مردم داشته است؛ عزاداریها با پای برهنه،
برهنگی پا هنگام حضور در زیارتگاهها و مکانهای مقدس ،برهنگی پا هنگام مجازات
و فلک کردن ،پاهای برهنة کولیها و حاجیفیروزها ،نشانههایی از حضور مفاهیم
نمادین پای برهنه در فرهنگ و ادب ایران است.
 .2پیشینۀ پژوهش
مفاهیم نمادین برهنگی پا  ،در کتاب ،مقاله یا پژوهشی بررسی نشده است .در پیشینة
پژوهش تنها میتوان به مقالة «خلع نعلین در تفسیر عارفان» اثر محمدرضا موحدی،
نشریة ادبیات داستانی و اسطورهشناختی ،س  ،9ش 23اشاره کرد.
در این پژوهش به بررسی نمادشناسی پای برهنه در آثار گوناگون نظم و نثر فارسی
از آغاز تا دورة مشروطه پرداخته شده است.
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 .3پای برهنه
«پای برهنه» پایی است که پوششی چون کفش ،موزه ،جوراب و یا هر نوع پاپوش
دیگری نداشته باشد« .پابرهنه» و «پاپتی» ویژگی کسی است که بدون کفش و جوراب
باشد .به مجاز فقیر و بیچیز را نیز گویند.
در بخشی از مجموعهآثار یغمای جندقی «پابرهنه» در معنای مجازی ساده و بدون
پیچیدگی آمده که در هیچ فرهنگ لغتی این معنا بیان نشده است:
انگشت خویش فراپشت این نامه نگارشی فرمای و پارسی و پابرهنه گزارشی کن
(یغمای جندقی.)11/2 :8359 ،

در نشان دادن سیر تاریخی نماد پای برهنه باید اشاره کرد که در فرهنگ و ادبیات
ایران قبل از اسالم اهورهمزدا پیوسته پایپوش دارد و موجودات اهریمنی ،پابرهنهاند:
من ،اهورهمزدا ،آن دارندة جامه و پایپوش بر تن پیوسته (اوستا.)188/ 2 :8391 ،

اهریمن آن دزد گرگ را آفرید؛ کوچک و شایستة جهان تاریکی  ...بیموزه  ...و
خشکدندان (رضی.)838/8 :8312 ،

در دین اسالم به استفاده از کفش سفارش شده است .در روایاتی از امام صادق

(ع)

آمده است:
عادت به پوشیدن کفش از مرگهای بد جلوگیری میکند و به پا کردن کفش قدرت
بینایی را افزایش میدهد (ریشهری.)321 ،881 :8315 ،

در آثار و نقاشیهای بهجامانده از دورة مادها ،صورت و بخشهایی از دست و پای
زنان بدون پوشش است؛ اما در دورة سلجوقی پاها کامالً پوشیدهاند (یاسینی.)51:8311 ،

امروزه نیز کارشناسان میگویند زمانی که کسی با پای برهنه روی چمن راه میرود به
میدان مغناطیسی زمین که به نوبة خود بر میدان الکتریکی و مغناطیسی بدن تأثیر
میگذارد ،متصل میشود و این اتصال به خنثیکردن آثار منفی در بدن و کاهش استرس
و بهبود بیماری و پاکسازی بدن کمک میکند.
بسیاری از کودکان نوپا نیز دوست دارند پابرهنه راه بروند .در بسیاری از رقصها،،
افراد در حالت مراقبه و یوگا و نیز سماع ،پابرهنه هستند .از دیدگاه عارفان ،پابرهنهها
به خدا نزدیکترند (ابراهیمی.)852: 8392 ،
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متناسب با زندگی کشاورزی در برخی از مناطق ایران کارگران هنگام کار پابرهنه
بودند .پایِ برهنة مردان و زنان در دورة صفویان مورد توجه سفرنامهنویسان غربی بوده
است .آدام اولئاریوس در سفرنامهاش آورده است« :زنان مانند مردان هنگام باران،
پایبرهنه راه میروند ،به همین جهت کف پای آنان پهن شده است» (اولئاریوس:8315 ،
.)916

اگر از کارکردهای عادی و روزمرة پوشش پا و برهنگی آن به هنگام فقر ،بیماری ،یا
هنگام کار بگذریم ،باید درپی مفاهیمی نمادین در برهنگی پا باشیم که به آن میپردازیم:
 .3-1مفاهیم نمادین برهنگی پا
 .3-1-1ادب ،احترام و بزرگداشت

یکی از آداب زیارت پابرهنهبودن است .مردم بهویژه انبیا و اولیا در مکانهای مقدس
(ع)

پایبرهنه بودند .در حدیثی از امام محمدباقر

(کلینی )12/1 :8395 ،آمده است:

« هرکس پابرهنه و با فروتنی و خشوع به مسجد درآید ،خداوند گناهان او را میبخشد».
پابرهنه آمدن به حرم و حرکت باوقار و آرامش از مستحبات زیارت است ،خالف
آنچه اعراب در دوران جاهلیت انجام میدادند .عربهای حمس در حج لباس نویی بر
تن و با نعلین خویش گرد خانه طواف میکردند و از نظر تعظیم روی زمین مسجد پا
نمینهادند .اعراب حله برهنه طواف میکردند .بدعت برهنه طواف کردن پس از بعثت

پیامبر(ص) همچنان در مکه باقی ماند .تا سال نهم هجری که علی(ع) پیام رسول خدا را به
مردم ابالغ کرد و آنها را از این عمل نابخردانه بازداشت (قاضی عسکر)11: 8392 ،؛ اما
نماد برهنگی پا به هنگام زیارت به ویژه زیارت خانة کعبه ،برای بزرگداشت و احترام از
گذشته تا امروز باقی مانده است.
«ابوموسی االشعری روایت کند از مصطفی صلواتاهلل علیه که هفتاد پیغمبر
پایبرهنه بودند و بر تن ایشان عبا بود و طواف کعبه میکردند» (مستملی بخارایی:8311 ،
.)12
«عادت سلف بوده در تعظیم خانة کعبه که پایبرهنه در خانة کعبه شدندی» (میبدی،
.)823/ 6 :8312
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« چون به حرم رسید [ابومسلم] کفش از پای درآورد و پابرهنه به رفتن پرداخت؛
برای احترام و بزرگداشت خانة کعبه» (مقدسی.)16/ 6 :8391 ،

«در احواالت قاسم انوار نیز نوشتهاند که چهار نوبت به مکة معظمه رفته بود و دو
کرّت پای برهنه» (برزگر خالقی.)231: 8318 ،

سایر زیارتگاهها نیز چون کعبه شایستة احترامی از این گونه بودند:
«البته باید که به گورستان بقیع رود و پای برهنه برود» (عالءالدوله سمنانی)96: 8361 ،

در تاریخ عالم آرای صفوی ( )829: 8352وصف حال شاه اسماعیل هنگام زیارت
نجف اینگونه آمده است« :سر و پا برهنه ،گریهکنان و یاعلیگویان ،قدم بر آن کلبة
اخالص و مرقد خاص نهاده ،داخل شد».
گاه پای برهنه نشان بزرگداشت شخص است« :امرا و سران سپاه مأمون و غیرهم
چون امام رضا را به آن صورت مشاهده کردند  ...همه موزه و کفش از پای بیرون کرده،
پای برهنه ایستادند» (میرخواند.)2826/ 5 :8315 ،
از این رو به درگاه بزرگان به نشانة ادب باید پایبرهنه رفت« :ربالعزه او را

[موسی(ع)] از بهر ادب فرمود که ن علین بیرون کن؛ که نه روا باشد پیش مهتران رفتن با
نعلین .از اینجاست که پیش پادشاهان با نعلین نروند» (میبدی.)322/ 9 :8312 ،

کــه رهــروان ادب پابرهنــه گــام نهنــد

قدم ز فرق چو کـردی کلـه ز سـر بفگـن

(فیضی)365: 8362 ،

در کیمیای سعادت داستانی دربارة برخورد طاووسبنکیسان با هشامبنعبدالملک
آمده است که نشان میدهد حضور در دربار امویان با کفش است؛ نظیر آنچه اعراب
حمس برای بزرگداشت کعبه انجام میدادند و پابرهنه بودن را بیادبی میدانستند:
طاووس را نزدیک وی آوردند .چون هشام در شد ،نعلین بیرون کرد  ...پس گفت:
این به چه دلیری کردی؟  ...گفت :چهار ترک ادب بکردی :یکی آنکه نعلین بر کنار
بساط من بیرون کردی و این به نزدیک ایشان زشت بودی که پیش ایشان با موزه و
نعلین ببایستی ایستاد و اکنون در سرای خلفا رسم این است (غزالی.)315: 8322،

در دورههای بعد ،افراد کمتری اجازة حضور در دربار خلفا و شاهان را داشتند.
برخی حتی اجازه نداشتند پا را از محدودة خاصی فراتر نهند؛ برای مثال سفرا پیش از
حضور در بارگاه خان مغول ،تشریفاتی از قبیل پوشیدن جبة فاخر ،عدم اصابت پا به
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آستانة در و گذشتن از آتش را بهعنوان تطهیر رعایت میکردند (اصالنپور علمداری8319 ،

 .)91:در فرهنگ ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نیز افراد در مکانهای رسمی چون
ادارات و مدارس و دانشگاهها ،پابرهنه حضور نمییابند؛ ولی در مکانهای مقدس و
معابد و زیارتگاهها پابرهنه بودن نشان بزرگداشت و احترام است .البته زنان بنابر احکام
اسالم در حضور مردان نامحرم اجازه ندارند که پابرهنه باشند.
 .3-1-2بندگی و تواضع

« برای رومیان باستان و یونانیان کفش عالمت آزادگی بود» (فضائلی)6: 8311 ،؛ زیرا
بردگان و بندگان به سبب فقر معموالً پابرهنه بودند .در ادب فارسی هم نوکران و
خدمتکاران پابرهنهاند:
برسرش دستار ،بر تن جبه ،در پا هیچ نیست

نــوکرانی نیــز نیکــو دارم امــا هــیچ یــک

(سلمان ساوجی)183: 8396 ،

دالمانی ( )121: 8335نیز در سفرنامهاش آورده است که در زمان مظفرالدین شاه
«خدمتکاران در اندرون اغلب با پای برهنه راه میروند».
(ع)
پای برهنه نشان بندگی حق و تواضع است .داستان خلع نعلین حضرت موسی که
مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته است ،به این موضوع اشاره دارد .خدا به
موسی امر میکند تا کفش را بیفکند؛ زیرا پابرهنگی در برابر معبود با تواضع و حسن
ادب سازگارتر است .به همین دلیل امثال بشر حافی پابرهنه سیر میکردند ،یا از آن
روست که شرافت آن وادی به قدمهای موسی برسد و او از برکت آن زمین نصیب برد
(موحدی.)81: 8312،

«معنی نعلین معنی هیبت بود خدای خواست که موسی رسم هیبت به حکم بندگی
بهجای آورد» (طبری.)261 :8311 ،
گفتهاند تهیکردن پای از نعلین نشان تواضع بود و خشوع و تأدیب .موسی را
فرمودند تا ادب گیرد و در تواضع و خشوع بیفزاید (میبدی.)823/6 :8312 ،
 .3-1-3مجازات

بنابر آنچه در متون ایران پیش از اسالم آمده است پابرهنه بودن و یا یک پای در کفش
داشتن گناه بود و سبب کاهش نعمتهای الهی و برکات میشد:
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«با یک کفش راه مرو تا گناه گران به روانت نرسد» (مینوی خرد.)1: 8351 ،

«کسی که پای برهنه رود ،به یک گام ،سیصد گاوان و گوسفندان را شیر بکاهد و به
چهارم گام همه گاوان و گوسفندان و چهارپایان هفت کشور زمین را شیر بکاهد»
(ارداویرافنامه.)11: 8312،

نوع مجازات پابرهنگان نیز آمده است:
دیدم روان یک چند مرد و زن که خسته پای و گردن و میان همی جود و یکی از
دیگری جدا همیکند .پرسیدم که این تنان چه گناه کردند که روان این گونه
بادافراه برد؟ سروش پاک و ایزد آذر گفتند که :این روان آن بدکاران است که به
گیتی یک پای در کفش و بدون پیراهن راه میرفتند (همانجا).

هنوز هم برخی پابرهنه رفتن را امری ناپسند میدانند« :مراغیها اعم از زن و مرد و
بچه پابرهنه راه رفتن را بد و گناه بزرگی میدانند و حتی فقیرترین آنها پابرهنه راه
نمیرود» (متین.)11: 8313،

ژاله آموزگار گناه راه رفتن با پای برهنه و یا با کفش را اندیشهای ایرانی نمیداند و
در مقالهای آورده است:
در برخی روایات اساطیری یونان آمده با یک لنگه کفش راهرفتن سنتی متعلق به
جنگجویان یونان مرکزی بوده است که هنگام گذشتن از باتالقها یک لنگهکفش به پا
میکردند و پای دیگرشان برهنه بود تا در گل نمانند .در اوستا نشانی از این طرز تفکر
نیست و این تفکر اصل ایرانی ندارد؛ بلکه با ارتباطات فرهنگی بیشتری که در دوران
متأخر با یونان و روم برقرار شد ،چنین برداشت بیمحتوایی دربارة گناه راهرفتن با یک
لنگهکفش وارد ادبیات دینی شد (آموزگار.)69: 8318 ،

اندیشة گناهکار بودن پابرهنگان در دورههای بعد بهگونهای دیگر نمود یافت.
مجرمان را پایبرهنه میکردند؛ مجازاتی که ثابت میکرد آنها گناهکارند:
ای غالم! کفشش را از پایش بیرون کن و بر سرش بزن (صابی.)56: 8316 ،

غالمان دیگر آمدند  ...موزه از پایش جدا کردند و در هر موزه دو کتاره داشت
(بیهقی.)363 :8396 ،
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برهنه بودن سر و پا ظاهراً نوعی تحقیر دربارة زنان اشراف است .زمانی که منیژه از
کاخ رانده میشود ،برای تحقیر او ،زیورهایش را میگیرند و برهنهسر و برهنهپا او را
رها میکنند:
برهنــــه دو پـــــا و گشــــاده ســـــرا

منیــــژه برهنــــه بــــه یــــک چــــادرا

(محبتی)291 /8 :8311 ،

در آی ین فتوت هرگاه یکی از اهل فتوت در یکی از اصناف مشتری را مغبون کند ...
شیخ آن صنف کفش پای راست شخص را از پایش در می آورد و به پشت بام دکان او
پرتاب میکند .کفش هم مانند خرقه ابزار شناسایی یک فرقه است (گرجی.)869: 8319 ،

غرامت در رسم صوفیه قیام بر سبیل اعتذارست و درین حال غالباً برهنه میشدهاند،
به جز شلوار و به قدمگاه درویشان به عذر و استغفار میایستادهاند (زرینکوب8318 ،

 .)361:ایستادن در صف «پایماچان» و «صفالنعال» نیز نوعی مجازات است:
هوا میخواست تا در صف باال برتری جوید
گرفتم دست و افکندم به صف پایماچانش
(خاقانی)282 :8393،

بصفالنعال فقیهان نشینم که در صدر شاهان نماند انتفاعی
(همان)112 ،

مجازات پابرهنهکردن حتی تا دورة مشروطه نیز ادامه داشت .در وقایع اتفاقیه که
مجموعهگزارشهای خفیهنویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران از سال  8218تا
 8322است ،آمده:
«فراشان او را گرفتهاند پایبرهنه ،به حالت افتضاح با توسری ،کشانکشان او را از
شهر به باغ توبه ،حضور جناب فرمانفرما بردهاند» (اسناد تاریخی دوران قاجار.)811: 8363 ،

رد پای برهنگی پا و مجازات را در فلککردنهای گذشته نیز میتوان یافت .آنجا
نیز بیشترین ترکهها بر پاهای برهنهای فرود میآمد که به چوبی بسته شده بودند.
 .3-1-2سوگواری

کاله از سر برگرفتن و جامه دریدن ،کمرگشودن و جامة سیاه پوشیدن ،موی کندن و
بریدن دم و یال اسبان و زین آنها را سرنگونساختن و پابرهنهشدن ،از آیینهای
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سوگواری در ایران است .برای مثال در شاهنامه توصیف سوگواری مادر و خواهران
اسفندیار پس از شنیدن خبر مرگ او این گونه آمده است:
چـــو آگـــاه شـــد مـــادر و خـــواهران

ز ایـــــوان برفتنـــــد بـــــا دختـــــران

برهنـــهســـر و پـــای پرگـــرد و خـــاک

بــه تــن بــر همــه جامــه کردنــد چــاک
(فردوسی)381: 8396 ،

در تاریخ آمده رسم دیلمیان بود که صاحبعزا برای کسی که در عزاداری پای خود
را برهنه ساخته بود ،کفش میفرستاد .زمانی که مادر صاحببنعباد فوت کرد تمام
امرای دیلم و اعیان و بزرگان پابرهنه و سربرهنه ،به تسلیتش رفتند و پس از سپریشدن
سه روز از عزاداری ،صاحببنعباد برای آنان کفش فرستاد تا از عزا بیرون بیایند
(رئیسالسادات.)18: 8312،

به هنگام دفن نیز باید پایبرهنه در گور رفت که آنجا جایگاه تواضع و خشوع است
و جامة رسمی بهکار نمیآید:
سنتهای دفن بیستوهفت چیز است  ...برای دفن ،پایبرهنه در گور رفتن و
دفنکننده را بندهای جامة خود بازگشادن اگر بسته باشد و سر برهنه کردن (حلی:8313 ،
.)86

در گزارش عزاداریهای محرم سال 8328ش آمده که رضاخان در روز دهم محرم
همراه صاحبمنصبان دیگر با یقة باز و کاه روی سر و با پای برهنه وارد بازار میشدند
(حقانی.)523 :8318 ،

امروزه نیز بسیاری در مراسم سوگواریها بهویژه در ماه محرم ،پابرهنه به عزاداری
میپردازند .حتی زنان نیز اینگونه سوگواری میکنند .در آیینهای سوگواری مردم
بروجرد آمده است که زنان در بعدازظهر تاسوعا با روی پوشیده و پابرهنه به سوی
چهل منبر حرکت میکنند و چهل شمع را در خانههایی که سقاخانه دارند ،روشن
میکنند.
 .3-1-2حاجتمندی

ظاهراً پوشیدن کاله و کفش در مراسم دینی مرسوم نبوده است و تنها خدایان به نشانة
الوهیت کاله یا تاج مزین به شاخ حیوانات بر سر میگذاشتند .برهنگی پای افراد در
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نقشبرجستههای صخرهای ایران این احتمال را قوت میدهد که عیالمیها در همة
مراسم مذهبی پابرهنه شرکت میکردند و این یکی از سنتهای عیالمی است (رضایینیا،
.)11 :8316

افراد گاه برای بیان خواستهای به بزرگی و به نشانة عجز و پریشانی و نیاز و یا توبه،
پایبرهنه میشدند ،چنانکه پادشاه کابلستان پس از مکر شغاد ،به نشانة عذرخواهی و
طلب بخشش پابرهنه میشود:
چــو چشــمش بــه روی تهمــتن رســید

پیـــاده شـــد از بـــاره کـــو را بدیـــد

زســــر شــــارة هنــــدوی برگرفــــت

برهنــه شــد و دســت بــر ســر گرفــت

همـــان مـــوزه از پـــای بیـــرون کشـــید

بــه زاری ز مژگــان همــی خــون کشــید
(فردوسی)321/6 :8396 ،

چون چیزی بر وی مشکل شدی پایبرهنه به نزدیک پیر بلفضل حسن شدی به
سرخس و واقعه عرضه کردی (محمدبنمنور.)32: 8366 ،

برای خواندن برخی ازدعاها و نمازها چون نماز طلب باران مستحب است زیر
آسمان پایبرهنه و سربرهنه با حالتی نیازمندانه و ترحمانگیز به نماز و دعا بایستند.
مردم تکبیرگویان از شهر خارج میشوند و با پای برهنه به جایی میروند که باید نماز
بگزارند:
تو گویی اهل یک کشور برهنهپا ،برهنهسر
چمان در خشکسال اندر ،به هامون بهر استسقا
(قاآنی)31 :8363 ،

 .3-1-2وصال

کفش و چکمه نماد سفر است ،سفری به عالم دیگر؛ سفری به همة جهات .بدون کفش
مسافر در راه متوقف میشود و از آسمانها وسیلهای میخواهد تا به سمت مرحلهای
جدید حرکت کند (فضائلی .)1: 8311 ،وقتی سالکی در مسیر سلوک به پایان راه رسید،
نماد سفر و حرکت را از پا بیرون میآورد و پابرهنه میشود.
«راه رفتن با کفش یعنی تملک زمین و کفش نقطة تالقی جسم و زمین است» (همان،

 .)6کفش ابزار سفر است و وسیلة طریقت ،پس به موسی امر میشود که کفشهای
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خوف و رجا را بیرون آورد که این کفشها برای سالکان است نه واصالن (موحدی،
.)81: 8312

کفش تهماندة تالش آدمی است در راه انکار هبوط ،تمثیلی است از غم دورماندگی
از بهشت .در کفش چیزی شیطانی است .همهمهای است میان مکالمة سالم زمین با پا»
(سپهری.)6 :8312،

پس انسان زمانی که به بهشت قربت و وصال در عالم عشق و عرفان میرسد ،باید
پایبرهنه باشد « :نعلین بیرون کن  ...کی آن آلت مسافت است و اندر حضرت وصلت
وحشت مسافت محال باشد» (هجویری.)116: 8398،
که به کام خویش سالک ،رسد از برهنهپـایی

به رهش قدم ز سر کـن ،بفگـن کـاله نخـوت

(کلیم کاشانی)512 :8396 ،

 .3-1-2اشتیاق

شوروشوق آنچنان سراسر وجود انسان را فرا میگیرد که زمانی برای پوشیدن پاپوشی
باقی نمیماند؛ آنچنان که ام یر سامانی پس از شنیدن سرودة رودکی پابرهنه بر اسب
سوار شد « :امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بیموزه پای در رکاب خنگ
نوبتی آورد» (نظامی عروضی.)55 :8396 ،
از خوشی بوی او در کوی او بیخود و بیکفش و دستار آمدند
(شمس تبریزی)215 :8391 ،

آن روز که عشق با دلم بستیزد

جان پایبرهنه از میان برخیزد
(همان)8263 ،

پایبرهنه نماد شوق و اشتیاق است و برخی از شاعران معاصر چون میثم داوودی با
افزودن صفت پابرهنه بر شوق بر مفهوم نمادین آن تأکید کردهاند:
ای شــوق پابرهنــه کــه نامــت مســافر اســت

این تاول است در کف پا یا جواهر است
(آقاپور)16/9/81 ،

 .3-1-2بیتوجهی به خلق و زینت ظاهر
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کفش نماد آلودگیهای خاکی است و آن که پابرهنه است از این آلودگیها بهدور است.
خلق زینت ظاهر را میبیند و آنکه حق را میبیند ،جویای زینت باطن است؛ پابرهنه
میگردد تا وجودش نظرگاه خلق نباشد.
پای برهنه در متون عرفانی به معنای برهنگی از دنیا و فناست (تاجدینی)811: 8311 ،

شه چو عجز آن حکیمان را بدید پابرهنه جانب مسجد دوید
(مولوی)9 :8399،

اینک احوال پیغمبران و اولیا چنین بود؛ گلیم پوشیدند و پایبرهنه رفتند .زینت
ظاهر طلب نکردند ،از بهر نظارة خلق و به تربیت باطن مشغول گشتند از بهر نظارة حق
(مستملی بخارایی .)818: 8311،

در ارزش میراث صوفیه در وجه تسمیه بشر حافی آمده است:
همه عمر با پایبرهنه میگشت و از این رو بود که او را بشر حافی میخواندند.
سبب آنکه همواره با پای برهنه میگشت آن بود که وقتی از کسی میخی میخواست تا
به کفش خویش بکوبد ،آن مرد دریغ داشت .وی کفش خود را به دور افکند تا به
جهت آن محتاج خلق نباشد و از آن پس همه عمر پایبرهنه بود (زرینکوب.)55: 8311 ،

بر پایة سفرنامة کوتو ،سیاح روسی ،که در سال 8231ق8621/م ،در ایران بود،
قلندران پابرهنه و عریان بودهاند (کیوانی.)61: 8312 ،

پای برهنه به نوعی برای مشایخ و عارفان ریاضت بود .پیادهروی با پای برهنه در
سرما و گرما و در سفرهای طوالنی در پاها پینههای ضخیمی ایجاد میکرد که به آنها
توان گذر کردن از روی آتش را هم میداد.
 .3-1-2دیوانگان

دیوانگان بهویژه در آثار عطار سربرهنه و پای برهنه هستند .از  123حکایت مثنویهای
عطار در  288حکایت شخصیتهای اصلی ،دیوانگان هستند؛ شوریدگانی فرزانه که
بارزترین بُعد شخصیت آنها معترض و منتقد اجتماعی است و لغزشهای مردم و
حاکمان از نظر تیزبین نقادانهشان پنهان نمیماند.
بود دیوانهمزاجی گرسنه در رهی می رفت سر پابرهنه
(عطار)321: 8311 ،
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در رهی میرفت مجنونی عجب بود پای و سر برهنه ،خشک لب
(همان)382 ،

عقالی مجانین از پوستة اصلی شخصیت خود بیرون میآیند و با ظاهر دیوانگان و
متفاوت با آن پوشش و آداب و رسوم جامعه رفتار میکنند تا بهتر بتوانند حرفهای
خود را بیان کنند.
 .3-1-12شكرگزاری

هنگامیکه موهبتی از راه میرسد انسان در آن هنگامة شوروشوق پایبرهنه میشود تا
تواضع و شکرگزاریاش را به آستان دادار هستیبخش نشان دهد:

به شکرانة این عطیة ایزدی [زیارت امام رضا(ع)] از آنجا با جهان اخالص وعالم

نیازمندی ،برهنهپای و گشادهپیشانی ،طیّ این مسافت فرموده (منشی.)188/ 2 :8399،

 .3-1-11نذر

در زمان حکومت عضدالدولة دیلمی (ف392 .ق)یکی از افراد سرشناس عراق به نام
عمرانبنشاهین با او مخالفت میکرد .عضدالدوله دستور دستگیری او را داد و او با پای
(ع)

برهنه به قبر امام علی

پناهنده شد و نذر کرد که هرگاه مورد عفو قرار گیرد با پای

برهنه از کوفه به نجف اشرف برود که بعد از عفو نیمههای شب با پای برهنه و پیاده به
نجف رفت .سربرهنه و یا پایبرهنه راه رفتن بهویژه از دورة قاجاریه نشان ادای نذری
است :سر برهنه ،پابرهنه راه رفتن [ برای نذر] (شهری.) 392/2 :8398 ،

در برخی از مناطق گلستان در مراسم پامنبری در برخی از خانهها منبری بر پا می-

کنند و مردم بعد از اینکه نذر کردند باید با پای برهنه و در سکوت به چهل منبر سر
بزنند و در آنجا شمع روشن کنند.
 .3-1-12فقر

پای برهنة حاجیفیروزها نماد فقر است .حاجیفیروز در گذشته گیوهای منگولهدار با
حاشیة قرمز و نوکتیز به پا میکرد (شایستهرخ .)66: 8315 ،چکمههای حاجیفیروز
معنایی نمادین دارد؛ راه رفتن او با چکمه و کفش یعنی تملک زمین (فضائلی)1: 8311 ،؛
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اما به مرور با بیتوجهی دیگران به آنها و زندگی فقیرانهشان ،آنها دیگر بر زمین
تملکی ندارند و پابرهنه و فقیرند .چنانکه در برخی ترانهها و اشعار نیز به این موضوع
اشاره شده است:
حـــــاجیفیـــــروز اومـــــده

قاصـــــد نـــــوروز اومـــــده

پـــــــــاپتی و دربـــــــــهدر

بـــــا دل پرســـــوز اومـــــده
(جاوید)11: 8311 ،

موالنا نیز در بیتی به پای برهنه که نشان فقر است ،اشاره دارد:
کــه مــیدود حســنک پابرهنــه در خانــه

مرا و خانة دل را چنان به یغمـا بـرد

(شمس تبریزی)52: 8391 ،

در ترجیعبند هاتف هم ساکنان اقلیم عشق پابرهنهاند:
گــر بــه اقلــیم عشــق رو آری

همـــه آفـــاق گلســـتان بینـــی

هـــم در آن پابرهنـــه قـ ـومی را

پــای بــر فــرق فرقــدان بینــی
(هاتف اصفهانی)52 :8395 ،

در ادبیات معاصر ایران که پیوند بیشتری با زندگی اجتماعی مردم دارد ،پای برهنه
میتواند نماد فقر باشد ،آنچنانکه در ادبیات برخی کشورها چون روسیه پای برهنه
پدیدهای مهم در زندگی اجتماعی مردم در اواخر قرن  81و اوایل قرن بیستم میالدی
است و پابرهنه شخصی است که از طبقة خود رانده شده است (یحییپور و بیدختینژاد،

 )8: 8313؛ اما در دورة مورد بررسی مفهوم نمادین فقر برای پای برهنه از دیگر مفاهیم
نمادین کمرنگتر است.
 .2نتیجهگیری
تاریخ فرهنگ و هنر مردم ایران و جامههایشان نشان میدهد که آنها قبل و بعد از
اسالم به نمایش تن خویش توجهی نداشتهاند و بیشتر مشتاق بودند بدنشان کامل
پوشیده باشد و اگر نمونههایی از انواع برهنگی سر یا پا دیده میشود ،نمادین است.
همانگونه که پوشش ،تنها شیوهای برای محافظت از تن نیست ،برهنگیهای نمادین
نیز شیوهای برای نشان دادن زیبایی تن نیست ،بلکه عملی اجتماعی و معنادار است که با
بررسی نظام نشانهها در پوشش یا عریانی میتوان به یافته های ارزشمند ادبی و انسان
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شناسی دست یافت که یاریگر ما در حفظ هویت و شناخت فرهنگ و ادب سرزمینمان
باشد.
پا ی برهنه در ادب فارسی از آغاز تا دورة مشروطه نماد احترام و بزرگداشت،
بندگی و تواضع ،اشتیاق و وصال و بیتوجهی به خلق و زینت دنیاست .همچنین نشان
گناهکاری و روشی برای مجازات و تحقیر ،نماد سوگواری و نشان نذر ،حاجتمندی،
توبه ،نیاز و فقر است .عقالی مجانین نیز پابرهنه و سربرهنهاند تا با ظاهر دیوانگان بهتر
بتوانند انتقاد و اعتراضشان را به گوش دیگران برسانند.
نمادشناسی پای برهنه در گذر زمان و مکان تحولهای معنایی نیز یافته است،
چنانکه در دورة امویان پابرهنه رفتن به حضور بزرگان بیحرمتی است و در دورههای
دیگر رفتن به حضور بزرگان با کفش و یا پایپوشی دیگر بیاحترامی است.
به نظر می رسد در دوران معاصر که ادبیات با زندگی اجتماعی مردم پیوند بیشتری
می یابد ،نماد فقر در مقایسه با دوران مورد پژوهش ،نمود بیشتری در نظم و نثر فارسی
داشته باشد.
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