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 »يقين « حيدر   دكتور غالم

تحصيالت ابتدايي را در مكتب جمعيت سروستان وليسه را در ليسهء جامي هرات بيابان . خورشيدي در هرات ديده به دنيا گشود ۱۳۳۲در سال 

سال در موسسهء عالي تربيهء معلم  ۱۶مدت . هنحي ادبيات پوهنتون كابل ليسانس گرفتاز رشته ء زبان و ادبيات دري پو  ۱۳۵۴در سال . رساند

اط انستيوت خاور شناسي اكادمي علوم  ۱۳۷۱در سال . هرات و انستيتوت پيداكوژي كابل به صفت استاد زبان و ادبيات دري ايفاي وظيفه نمود

 .ا را به دست آوردجمهوري تاجيكستان از رشتهء زبان و ادبيات دري ديپلوم دكتر

 :اين رساله ها تا كنون از وي به به چاپ رسيده است

 ـ تاريخ ادبيات دري دورهء سامانيها  ۱

 ـ تاريخ ادبيات دري دوره غزنويها  ۲

 ـ متن هاي منشور قديم دري ۳

 ـ تاريخ ادبيات دري از سلجوقيان تا آل كرت هرات  ۴

 ـ حماسه سرايي در روزگار سامانيها ۵

 هايي از آثار مترقي جهان زيده ـ برگ ۶

 رستم و سهراب ـ تراژيدي  ۷

 .)از طريق وزارت اطالعات و كلتور برندهء جايزهء ادبي گرديده است ۱۳۶۷كه در سال (ـ عياران و كاكه هاي خراسان در گسترهء تاريخ  ۸

 )چاپ اكادمي علوم(ـ بازتاب منشهاي انساني در شاهنامه فردوسي  ۹

 ايي از آثار منشور كالسيك ادب دريه  برگزيده ـ  ۱۰
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 بازتاب آيين عياري و جوانمردي در ادبيات دري ـ  ۱۱

 )مجموعهء مقاالت(انديشه هاي رنگين  ۱۲

 اندرزنامه ء فردوسي ۱۳

  

Part 1  

 "يقين  "داكتر غالم حيدر 

 .آن بود كه بت بشكند و بت هركس نفس اوست ، هر كه هواي خويشتن را مخالفت كند ، او جوانمرد به حقيقت بود جوانمرد 

 )كاشفي   فتوت نامه واعظ( 

 آئــيــن عــــيـــاري و جــــوانــــمــــردي

 پيشگفتار

موسوم بود ، از روزگار قديم مهد تمدن هاي گوناگون بود كه در  " آريانا "به روايت تاريخ ، كشورما ، افغانستان امروزي كه در ايام پيشين به نام 

سير تمدن بين كشورهاي ديگر ، درخشندگي هاي خاصي داشته است؛ چنانكه در حدود يك هزارسال پيش از تولد مسيح ، تمدن اوستايي توسط 

قه را نيز فرا گرفت و به گفته دقيقي شاعر پرمايه بلخ ، چنان زردشت ، پيامبر آريايي ها ، پايه گذاري شد و در اندك زماني سرتاسر كشورهاي منط

 .تدرخت گشن بيخ بسيار شاخدار را كشت نمود ، تا جهان باشد ، اصل پندار نيك ، رفتار نيك و كردار نيك ، داراي ارزش هاي واالي انساني اس

 :دقيقي در مورد چگونگي ظهور زردشت چه خوش گفته است 

  

 درخــتـــي پديد آمــد انــــدر زمين                    رآمد برينچو يك چند گاهي ب

 درخـــــتي گشـــن بيخ بسيار شاخ                    از ايوان گشـتاسپ تا پيش كاخ

 كســــي كوچنان برخورد كي مرد                    همه برگ او پند و بارش خرد

 كه آخر من بد كنـــش را به كشت                    خجسته پي و نام او زردهـشت

 )۱(تر سوي يزدان همي رهبرم                      به شـاه جــهــان گفت پيغمبرم
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 .از روزگاران قديم ، تا امروز ، در تمام عرصه هاي زندگي فردي و گروهي مردم ما ، بحيث ميراث گرانبها و پرارزش حفظ شده است

گذشته ما ، مديون سعي و تالش ، عالمان ، دانشمندان ، اديبان ، تاريخ نويسان و بويژه قهرمانان ملي و مردمي بوده و مي بدون شك ، تمام افتخارات 

 .شود كه بنام نامي مبارزان راه آزادي و ايجادگران پرتوان عرصه هاي علمي و فرهنگي كشور خويش مباهات كرد

به گونه هاي مختلفي صورت گرفته است كه از آن جمله ميتوان از نهضت و جنبش عياران و   مدرسرزمين مرد آفرين ما ، مبارزه عليه ظلم و ست

هميشه از تهيدستان . اين گروه بخاطر برآورده شدن خواسته ها و آرمانهاي اكثريت مردم ، مبارزات طوالني انجام داده اند. جوانمردان نام برد

قدعلم كرده اند ، و داراي چنان نظامي بودند كه ستمگران با همه قدرت و توانايي كه داشتند ، سر  پشتيباني نموده ، بمقابل زورگويان و ستمگران ،

 .تسليم به مقابل اين جوانمردان ، خم كردند

 و گردنكشان آنها با مساكين و ضعفا و مومنان ، از طريق مسكنت و مذلت و نرمي و مرحمت سپردند و با اقويا «  "نفائس الفنون  "به روايت نويسنده

 )۲(» ، غلظت و درشتي و شدت و قوت نمايند و در سلوك راه حق از ماللت نترسند و به قول ديگران برنگردند

روش  اگر به اوراق تاريخ ، فرهنگ و ادبيات رزمي و حماسي ما ، نظراندازي شود ، ديده ميشود كه در گذشته ، برخي از دولت هاي نامردمي ، اين

كه مشتي راهزن ، دزد و اوباش را زر ميدادند ، تا آنها داخل صنف عياران و جوانمردان حقيقي شده و دست به اعمال شوم و  را پيش گرفته بودند

و به  خراب كارانه بزنند ، تا باشد كه مردم ستمديده و مظلوم از جوانمردان روي گردان شده و از انديشه هاي پاك و تابناك آنها حمايت نكنند

 : ناميد ، كه ظاهر و باطن شان يكي نيست  "مدعي  "اق كاشي ، ميتوان اين گروه ، نامرد و نامرد مدار را گفته عبدالرز

و به حليبت فتيان متعلي گشته ، نه سيرت ايشان گرفته و نه در طريق ايشان قدمي   و اما مدعي ، شخصي بود ، خود را به زي جوانمردان بياراسته "

ل كند ، نه از روي سخاوت ؛ و گاه مرتكب اخطار واحوال شود ، نه از سرشجاعت ، بل جهت تقديم براخوان و تطاول و رفته ، گاه اموال بسيار بذ

در آشكارا برخالف نهان رود و ظاهرش منافي باطن بود احوالش در جبن و تهور و مختلف و . براقران ، با اخالقي نا متناسب و افعالي متفاوت

 .ترددعاداتش ميان بخل و اسراف م

جالدت و گاه در عياران و رندان بر هولي عظيم و خطر جسيم اقدام نمايد و بر جمعي به انبوه حمله برد و با لشكري گران مقابله كند ، جهت اظهار 

بد ، و گاه از شوكت و طلب شنا و مدحت تا ايشان را محكوم و مسخر گرداند و هيبت و شكوه در دل ايشان بنشاند و به رياست و تقدم ايشان ظفر يا

صد يك آن احجام نمايد و از كمترين واقعه هراسان گردد و از اندك دشمني گريزان شود ،چون توقع آن اغراض ندارد ووقعي دينوي يا لذتي 

آن محافظت و حميبت عرض و قوم خويش در   طبيعي در آن متصور نكنند ، هر چه فوايد آخروي و منافع عقلي ؛ چون حمايت و حرمت و كيش و

چون قدرت يابد ظلم كند ... باشد و در وقت ريا و استجالت نظر خلق ، يا معارضه مدعي ديگر ، اموال بسيار بذل كند و نفس او بدان سماحت نمايد 

براي و از مذمت خلق و عقوبت خالق نترسد و بدان باك ندارد و هرچند مظلوم و ضعيف و مسكين بود ، براو رحم نياورد و گاه از عجز نفس يا

ليكن اين مردم از فتوت دور باشند و از رتبت اهل صفا و . اظهار تحمل و بردباري ، با عفت و پرهيزگاري به مظلومي بسازد و ظلم برخود گيرد

كار تر  و اختالط ايشان ، اجتناب الزم ؛ چه مجالست ايشان از سم قاتل ، زيان و طالب فتوت را از ايشان احتراز واجب و از صحبت . مروت مهجور

 )۳(» . و مخالطت با ايشان از گرگ درنده در رمه بي شبان تباه كار تر

  

م مي و به همين دليل است كه شيخ شهاب الدين سهروردي در فتوت نامه خويش ازين گروه كه باد در بروت دارند و كبر و تمنا در سر، به زشتي نا

 .يان و جوانمردان واقعي را از زيان هاي اين نامردمان و ناجوانمردان واقف مي سازدبرد و آنها را در پيامد عملكرد شان هوشدار داده و فت



اژه عيار آنچه كه بايد گفته شود ، اينست كه متاسفانه برخي ازفرهنگ نگاران ، شاعران و تاريخ نويسان ما ، بدون در نظر داشت مطالب ياد شده ، و

ته دانشمند وطنم سيستاني چون بناي كار عياران بر چاالكي و چستي و شبروي و شبگردي و طرفداري را دزد ، راهزن و طراز معني كرده اند و به گف

ناخته از دل از مظلومان و دستگيري از تنگدستان بود ، لذا به بدرقه قوافل مي پرداختند و فواصل بين شهرها و دهات را از راه هاي غير معمول و ناش

عب العبور ، با شتاب و بدون بيم ، طي ميكردند و ماموريت خود را انجام مي دادند ؛ و هرگاه كارواني ، باج خود را بيابان ها و كوه ها و دره هاي ص

 "به ايشان نمي پرداخت و مزد كار آنها را نمي داد ، ضربت شست آنها را به گونه ديگري مي خورد و به همين چهت است كه بعضي ايشان را 

 :آن رند خرابات كه معني و مفهوم واژه عيار را نيك يافته است ، در همين مورد ، چه خوش گفته است گفته اند، و حافظ  "رهزن 

 كزاول چون برون آمد ره شب زنده داران زد         كدام آهن دلش آموخت اين آيين عياري

ان ، بر آن شديم كه برگي چند در باره صفات و خصوصيات باري براي رفع مغالطه مفاهيم واژه هاي عياران و عيارنمايان و جوانمردان و ناجوانمرد

ده ، عياران جوانمرد تحرير نمايم و معتقدم كه دراين نامه آنچه اهميت عمده و اساسي دارد ، شناخت عياران از نگاه زبان و ادب پارسي دري بو

آنصورت بايد كتابهاي تاريخي را بيشتر جستجو نمود و موقف  چراكه از نگاه تاريخي نيزمي توان به اين گروه مردمدار نظر اندازي كرد ، كه در

 .اجتماعي ، سياسي و آيديالوژي آنها را از ديد تاريخ نگاري روشن و مشخص كرد

ان به نمردازمطالعه داستانها ، حكايتها و اثرهاي بديعي و ادبي فارسي دري كه در باره عياران نوشته شده است ، چنين برمي آيد كه عياران و جوا

كساني اطالق ميشود كه هم ازنگاه داشتن انديشه هاي پاك و روشن و هم ازنگاه كار كرد و عمل خود به سرحد كمال رسيده باشند و هميشه به 

ه گران خاطر نفع اجتماعي و مردمي شان ، به تمام خواسته ها و آرزو هاي شخصي رازير پا گذاشته و به طرفداري از مردم تهي دست و مظلوم با ستيز

 .بستيزد و با بدكاران سازش نكنند

، آسياي  آغاز آموزش و مطالعه اين جريان اجتماعي را مي توان در آثار و نوشته هاي دانشمندان و ادبيات شناسان كشورهاي چون افغانستات ، ايران

اطراف اين مساله مقاالت و رساله هاي پژوهشي و ادبي به ميانه ، پاكستان و ممالك عربي به روشني مطالعه كرد ، چه دراين كشورها بيشتر از همه در 

 .چاپ رسيده و از نگاه هاي مختلف تاريخي و ادبي به بررسي گرفته شده است

نسان مروري بر مطبوعات يكصدو اند ساله كشورما ، نشان ميدهد كه آيين عياري و جوانمردي و بازتاب درون مايه نهاد و جهت هاي آدمي گري و ا

ر آن از دير زمان مورد توجه اديبان ، شاعران ، فلكلورشناسان ، پژوهشگران زبان و ادب دري بوده و در روزنامه ها و مجله هاي كشورما ، ددوستي 

اينجا و آنجا در زمينه مقاالت پژوهشي به نگارش در آمده است كه اين مقاالت هرچند كمبودي هايي دارند ، مگر مي توانند از اهميت بزرگ 

 .شي برخوردار باشندپژوه

يب و نخستين دانشمندي كه بار نخست دراين راه گام برداشته به اين آيين نظر خود را بيان داشته است ، مرحوم استاد عبدالحي حبيبي مورخ ، اد 

آنا به چاپ رسانده است ، آيين هجري در مجله آري ۱۳۳۶كه در سال  "عياران يا اخييان  "دانشمند شناخته شده كشور ماست ، او در مقاله زيرعنوان 

 )۴. (عياري را مورد مطالعه و بررسي قرار داده و اين جريان را همچون روند اجتماعي ، معين و مشخص كرده است

هجري در  ۱۳۴۶دانشمند ديگري كه ميتوان از آن نام برد ، شادروان استاد فكري سلجوقي است، وي در حاشيه رساله مزارات هرات كه در سال 

داراي مقام  مطبعه دولتي به چاپ رسيده ، از نخستين زن عيار پيشه خراسان بنام بي بي ستي و شوهرش نصير عيار ، در هرات نام مي برد كه در آنزمان

وقي ، قبر بي به اساس نوشته استاد فكري سلج. و منزلتي خاص بودند و به روايتي ابومسلم خراساني در دامن همين زن عيار پيشه پرورش يافته است

بي دستي عيار هم اكنون در دوازه مسگري ، نزديك چهار سوق هرات است كه زنان در شب هاي جمعه جهت برآورده شدن حاجات شان در 

 )۵. (آنجاي شمع روشن مي كنند و نگارنده اين قبر را از نزديك ديده ام و اكنون در اطراف اين قبر دكان هاي جديد مسگري ساخته شده است



آنجا كه از مبارزات طوالني مردم افغانستان در  "افغانستان در مسير تاريخ  "دروان ميرغالم محمد غبار تاريخ نويس نامدار كشورما در كتاب شا

ار ، عياران به نظر غب. مقابل استعمارگران سخن ميراند درباره عياران قديم اشاره هايي دارد و كاكه هاي كابل را دنباله همان عياران قديم مي داند

كه به درد محتاجان و دردمندان رسيدگي كرده و ازميان توده هاي عظيم مردم برخاسته اند ، و به همين دليل است كه   مردمي بودند آزاده و سرشار

اكه هاي كابل را در جنگ غبار دراين اثر پرمحتواي خويش تاثير ك. از حمايه و پشتيباني تهي دستان بهره مند بوده و مورد احترام مردم قرار گرفتند

  )۶. (اول و دوم افغان و انگليس روشن ساخته و آنها را مورد تائيد و تصديق خويش قرار ميدهد

ان چند دهه استاد يوسف آيينه كه خود از جمله بازماندگان عياران قديم و از رندان و خراباتيان روزگار ماست و يكي ازجمله فلكلور شناسان و شاعر

نستان بشمار مي آيد ، يك سلسله مقاالت پپيرامون زندگي نامه و كارروايي هاي كاكه هاي كابل در شماره هاي مختلف مجله لمر به چاپ اخير افغا

و چون اين مقاالت بازتاب دهنده برخي از . رسانيده و چند تن از جوانمردان و كاكه هاي كابل و ديگر شهر هاي افغانستان را معرفي نموده است

هجري در خانه شخصي استا ايينه كه در كارته پروان شهركابل  ۱۳۵۹هاي كاكه هاي كابل است ، لذا جالب و خواندنيست و من در سال  چهره

موقعيت داشت ، موصوف را با همان سرووضع كاكه گي و جوانمردي از نزديك ديده ام و از زبان وي در باره كاكه هاي كابل ، ياداشت هايي 

  )۷. (ه در بخش معرفي كاكه هاي كابل ازاين ياداشت ها استفاده فراواني شده استرونويس كردم ك

غالم جيالني جاللي دانشمند و محقق ديگريست كه پس از يوسف آيينه چند تن از كاكه هاي كابل را به گونه مختصري معرفي نموده است ، 

  )۸. (نام تحليل و بررسي را گذاشت اگرچه كوشش موصوف قابل قدر است ، مگر نمي توان بدان نوشته ها

هجري يك عده از محققان و دانشمندان كشور ما از روي ذوق و آگاهي ها و  ۱۳۸۳تا  ۱۳۵۰ازمطالب ياد شده كه بگذريم درجريان سالهاي 

قلي را در مجله هاي كشور به دانستني هاي خويش به معرفي كاكه هاي كابل و ديگر واليات افغانستان پرداخته اند و اندرين باب مقاله هاي مست

 "و عنايت اهللا شهراني  "توره مرد افسانه آفرين قرنها  "چاپ رسانيده اند كه از آن جمله مي توان از مقاالت و نوشته هاي رفيق يحيايي زيرعنوان 

و  "كاكه اورنگ و كاكه بدرو "ان و عبدالغفور برشنا زيرعنو "نخستين زن عيار تاريخ  "و شمي الدين ظريف صديقي زيرعنوان  "غني نصواري 

 "نوشته استاد خليل اهللا خليلي و  "عياري از خراسان  "و  "عياري يا سنت جليل جوانمردي خراسان زمين  "نوشته پژوهشي پويا فاريابي زيرعنوان 

اعظم سيستاني و داستانهاي از يار از محمد آصف آهنگ و پژوهش هايي از كانديد اكادميسين محمد  "ياداشت ها و برداشتهاي ازكابل قديم 

كار هاي دانشمندان ياد . نام برد  . ..نوشته سيد طبيب جواد "جوانمردي و رندي  "عياران و جانمردان جناب داكتر اكرم عثمان و مقاله هاي تحقيقي 

غازين است در جهت بازشناسي كاكه هاي كابل شده ، اگرچه از ديد مردم شناسي و تاريخ به نگارش در آمده است ، مگر به دليل اينكه گام هاي آ

 )۹. (، لذا ميتواند درجاي خود از اهميت فراوان و پژوهشي برخوردار باشد

به ويژه در چنانكه ياد كردم در افغانستان معاصر از چهار دهه اخير بدينسو ، تعدادي از پژوهشگران و محققان در زمينه آيين عياري و جوانمردي و 

ي كابل مقاالت مختلفي به رشته تحرير درآوردند ، مگر تا آنجا آگاهي دارم و جستجو نمودم درين مورد كدام رساله مستقلي كه مورد كاكه ها

تحت نظر  ۱۳۵۹، مراتب و درجه هاي عياران باشد ، نگارش نيافته است به همين دليل بود كه نگارنده در سال   بازتاب دهنده تمام صفات ، آداب

ستاد دوكتور روان فرهادي ، ادبيات شناس شناخته شده كشور دست به نوشتن رساله پيرامون اين موضوع زدم و مدت شش سال دراين پروفيسور ا

بي كار پرمايه صرف نمودم و محصول گرد آوري مطالعاتم كه از چهل و اند منبع و ماخذ ادبي ، داستاني منظوم و منثور فارسي دري و ادبيات عر

عياران و كاكه هاي خراسان در گستره  "نخستين مجموعه پژوهشي ادبي وتاريخي زيرعنوان  ۱۳۶۵مل آمده است ، آن شد كه در سال استفاده به ع

در رشته ادبي از طريق وزارت اطالعات و كلتور افغانستان حايز جايزه  ۱۳۶۷در اين مورد تدوين يافت و از چاپ برآمد و اين اثر در سال  "تاريخ 

 .غانستان شناخته شدادبي اف



باتاب آيين  "بعدي ام ، آن شد كه رساله ديگري زيرعنوان   هجري بعد از انتشار جلد نخست ، حاصل مجموع پژوهش ها و مطالعات ۱۳۷۱درسال 

وشنبه به حيث تدوين گردد كه اين رساله در انستيتيوت خاور شناسي اكادمي علوم تاجيكستان در شهر د "عياري و جوانمردي در ادبيات دري 

و ) ۱۰( رساله تيزس دوكتوراي نگارنده پذيرفته شد و قبل از دفاعيه ، خالصه متن آن به زبان روسي ترجمه گرديد و در شهر دوشنبه از چاپ برآمد

هجري در پروگرس  ۱۳۷۴سه سال بعد ، متن كامل آن بزبان فارسي دري به سرمايه شركت كيهان در كشور ايران تايپ و آماده چاپ شد و در سال 

 ) ۱۱. (مسكو چاپ و انتشار يافت

سال از انتشار جلد نخست و مدت ده سال از انتشار و چاپ جلد دوم ميگذرد ، نگارنده برآن شدم تا قسمتي از حكايات منثور كه  ۲۰اينك مدت 

سيك و معاصر ادب دري ، بازتاب يافته است ، جمع و فتييان در آثار كال  ارتباط كاركرد و خصوصيات اخالقي و اجتماعي ، عياران ، جوانمردان و

ان آيين آوري كنم و متن كامل جلد دوم را نيز در آن با تجديد نظر و افزودي هاي ، عالوه نمايم و اميدوارم كه مورد توجه ادب دوستان و هواخواه

 .عياري و جوانمردي قرار بگيرد

ن درين زمينه كدام اثر مستقلي چاپ نشده است ؛ مگر عده ادبيات شناسان آنجا كه در زمينه دركشور همسايه ما جمهوري اسالمي ايران نيز تا كنو

 .هاي مختلف ادبي و بخصوص تصوقي ، كارهاي پژوهشي كرده اند ، راجع به آيين جوانمردي نظر اندازي كرده اند

او آنجا كه فتوت نامه واعظ كاشفي را . ده ، مرحوم ملك الشعرا بهار استفتييان اشاره هاي نمو  اولين دانشمند شناخته شده ايران كه درباره عياران و

به دست آمده است موسوم به فتوت نامه سلطاني در طريق ادب فتوت كه از كتب   و اخيرا كتابي ": معرفي ميكند در اين مورد ، چنين مينويسد 

عي قرون وسطايي ايران كه متشكل جميعت فتييان يا جوانمردان و عياران به آن بسيار مفيدي است ، كه اگر بدست نمي آمد ، قسمتي از تاريخ اجتما

 )۱۲. ...(بود  وابسته است ، از ميان رفته

و را دانشمنداني بنابر عقيده بهار كلمه عيار اصال ريشه عربي نداشته ، بلكه از زبان پهلوي آمده است و معني آن جوانمرد است ، بعدها عين انديشه ا 

 ) ۱۳. (تاييد و تصديق نمودند "آيين عياري  "پرويز ناتل خانلري و محمد جعفر محجوب زيرعنوان  چون

چاپ و انتشار كتاب سنك عيار و شهر سمك كه به همت استاد خانلري صورت گرفته ، ازكارهاي بسيار سودمندي است كه دراين زمينه به عمل 

 .ستآمده و بعدها مورد استفاده محققان قرار گرفته ا

يكي از شاخه هاي تصوف است و به همين دليل است كه دانشمند ياد شده در اثر پر   ازنگاه عبدالحسين زرين كوب ايين جوانمردي و عياري

ازيك عده دانشمنداني نام مي برد كه قبل از آنكه به تصوف گرويده باشند ، جوانمرد بوده اند ، به  "ارزش ميراث صوفيه  "محتواي خويش بنام 

 ) ۱۴. (قيده زرين كوب ، داش ها و لوطي هاي امروز ايران نيز دنباله همان عياران و جوانمردان قديم اندع

ان و يكي از محققان ديگري كه ميتوان از آن نام برد ، مرتضي صراف است ، اين دانشمند در يك سلسله مقاالتي كه به نشر سپرده ، پيرامون عيار

 )۱۵. (مأخذ و منابع معتبر ادبي و تاريخي به نگارش آورده است كه جالب ، مفيد و خواندنيستجوانمردان مطالبي را از روي 

از كارهاي قابل ياد كرد است كه دانشمندان و مستشرقين خارجي نيز در زمينه آيين عياري و فتوت، كارهاي پژوهشي انجام داده اند ، چنانچه ميتوان 

اين دانشمندان به . گارتمان ، ريتر و فرانتس تشنبر و مانند اين ها نام برد  ر ، كارترنير ، هرمن تارنينگ ،فون هامي: پژوهشي خاور شناساني ، چون 

ه استثناي تشنر ، جريان آيين عياري و جوانمردي را با توصف يكي دانسته و اين آيين را بيرون از مناسبات و معامالت اجتماعي و تحت مطالع

گاه ديني و تصوفي داده اند ؛ مگرفرانتس تيشنر به اين عقيده است كه جوانمردي و عياري كامال ريشه اجتماعي داشته نه خويش قرار داده و به آن پاي

در  ۱۳۳۵دانشكده ادبيات ، شماره دوم سال   كه در مجله "گروه فتوت كشورهاي اسالمي  "دانشمندان ياد شده مقاله زير عنوان . تصوفي و ديني



جوانمردان و عياران هميشه مخالف سرسخت حكومت هاي استبدادي بوده و ميكوشيدند تا ظلم و  ": سانده ، درين مورد نوشته است تهران به نشر ر

رايي آنها را در بي عدالتي را از ميان بردارند ، ازاينرو با ستمگران و جباران دشمني داشته و گاهي نيز آنها را به قتل مي رسانيدند و تمام ثروت و دا

  )۱۶. (يان بيچارگان و درماندگان تقسيم ميكردند و حتي از اقليت هاي غير مسلمان نيز دفاع مي نمودندم

فتوت و عياري مطالب پژوهشي چاپ شده است كه از آن جمله مي توان   بايد ياد آوري كرد كه در كشورهاي اتحادشوروي سابق نيز در باره آيين

د ، گارد ليوسكي ، بريتس ، بارا اوكاف ، صدرالدين عيني ، يوسف سليموف ، محمد جان شكوروف ، از نوشته هاي دانشمنداني چون بارتول

 .غمچين چله يوف ، قربان واسع و ديگران نام گرفت كه كارهاي پژوهشي شان در خورتوجه است

ستان در شهر دوشنبه در ديپارتمنت زبان و ميالدي كه نگارنده در انستيتيوت خاور شناسي اكادمي علوم تاجيك ۱۹۹۲هجري مطابق  ۱۳۷۰در سال 

ر ادبيات دري كار ميكردم ، دانشمنداني چون پروفيسور محمدجان شكوروف ، پروفيسورمازيانوف ، پروفيسور دوكتور هادي زاده ، پروفيسور داكت

غمچين چله يوف ، دوكتور قربان واسع و حق نظر نظروف ، پروفيسور داكتر تلبك نظروف ، دوكتور كمال عيني ، دوكتور تورسون زاده ، دوكتور 

ارد دكتور ظاهر احراري را از نزديك ديده ام و در چندين جلسه ادبي و علمي آنها شركت داشته و از محضر علمي شان استفاده كرده ام و جاي د

اهر احراري فردوسي شناس ، شناخته كه از همكاري هاي علمي و صميمانه هر يك شان ابراز تشكر نمايم و بخصوص از دانشمند محترم دكتور ظ

شده تاجيك و محترم دوكتورغمچين چله يوف كه در ترجمه و چاپ تيرس دوكتوراي بنده در تاجيكستان از هيچگونه كمك و همكاري دريغ 

 .نفرمودند، ايزد دانا و توانا عمر شانرا دراز گرداند

تم ، مي توان به اين پيامد و نتيجه رسيد كه در باره ايين عياري و فتوت و جوانمردي ، ازمطالب ياد شده و تحقيقات دانشمنداني كه از آنان نام گرف

 : تمام دانشمندان دو راه روشن زير را بر گزيده اند 

ينگ ، آناني كه اين جريان را ازديد ديني و تصوفي مطالعه كرده اند ، چون اسماعيل حاكمي ، مرتضي صراف ، ريتر ، فن هامر ، هرمن تارن: اول 

 .گارتمان و امثال آن

مي آن عده از دانشمندان و ادبيات شناسان كه پيرو اين عقيده اند كه آيين فتوت و عياري ، اصال پايگاه اجتماعي داشته ، مگر با تصوف اسال: دوم 

زرين كوب ، تشنر ، حبيبي ، فكري درآميخته است كه ازين انديشه ، محققان و دانشمنداني ، چون جعفر محجوب ، پرويز ناتل خانلري ، بهار ، 

  كوروفسلجوقي ، غبار ، آيينه ، يحيايي ، شادان ، شهراني ، جاللي ، عيني ، سيستاني ، اكرم عثمان ، آصف آهنگ ، پوياي فاريابي ، سليموف ، ش

اين سطور نيز اين جريان اجتماعي را همچون طبقه از اصناف شهري ، تحت مطالعه قرار داده و  پيروي نموده و از آن طرفداري كرده اند و نگارنده

اگرچه ، آنگونه كه ياد كرده آمد ، در كشور ما . بازتاب اين آيين مردمي را در البالي آثار كالسيك و معاصر ادب فارسي جستجو نموده است

 كتاب و رساله مستقلي كه همه بعدها و پهلو هاي درين زمينه ، مقاالت متعددي به نگارش در آمده و گام هايي يرداشته شده است ، اما چون به گونه

زهم ادبيات جوانمردي و خصوصيات آيين عياران و فتييان و جوانمردان را شامل باشد ، به نگارش نيامد و چهره و سيماي اين صنف اجتماعي ، هنو

، تاردين زمينه تحقيقات بيشتري انجام دهم و هدف مغشوش بوده و در هاله از شندارها مانده است ، و به همين دليل است كه نگارنده برآن شدم 

چه براي عالقمندان اين آيين . اساسي از نوشتن اين نامه ، همانا روشن ساختن نوع ديگر ادبيات ما كه عبارت از ادبيات جوانمردي است مي باشد

هنگ نامه ها ، عبارت از دزدان و راهزنان هستند و يا مردمي هميشه اين پرسش ها و سوال ها پيش مي آيد كه آيا عياران بنا به شرح برخي از فر

اينكه اين گروه مردمي بودند ، پاك سرشت و نيكوكار و مردم دوست و بخصوص در هنگام شرح و توضيح واژه عيار از نگاه ريشه واصل آن ، 

، صفات و عادات عياران ، زبان گفتار ، كردار و رفتار و  ماهيت و چگونگي پيدايش آنها از آغاز تا امروز و فرق آنها از ديگر فرقه ها ، مانند تصوف

لنه در ديگر سجاياي نيك انساني آنها و بازتاب انديشه هاي جوانمردي در داستانهاي عاميانه و داستانهاي بديعي و همچنان مورد به كاربرد اين ك

ي است كه بحيث سوالها و پرسش هاي عمده و اساسي دراين نامه طرح شعر شاعران فارسي زبان و مانند اين ها ، همه و همه ازجمله مطالب و مسايل



يات كه شده و در حد امكان به آنها پاسخ هاي ارايه گرديده است و اميدوارم كه اين كارم بتواند سرآغازي باشد ، براي پژوهشگران اين عرصه ادب

 .بخواهند دراين زمينه گام هاي پرثمر و مفيد تر ووسيع تري را بردارند

تا براساس ان بتوان به نتايجي كه . براي رسيدن به اهداف ياد شده ، الزم بود تا مواد و منابع تحقيقي ، ادبي و تاريخي در دسترس قرار داشته باشد

ي منابع گرديد و از آنها استفاده بعمل آمد ، كه يك  روي اين منظور دو منبع عمده ادبي و تاريخي براي كارتشخيص. هدف ماست ، دست يافت

 .چاپ شده ادبي است ؛ و ديگر منابع شفاهي

نخست آن آثاري كه : آثار چاپ شده ادبي و تاريخي را كه پيرامون اين موضوع تا كنون به نگارش آمده ، ميتوان به دو دسته بخشبندي نمود 

ايي درباره آيين فتوت و عياري و جوانمردي است ، مانند مستقيما به موضوع مورد بحث ما ارتباط داشته و از نگاه محتوا كامال در بردارنده بخش ه

نمردان ، داستان سمك عيار ، امير ارسالن رومي ، چهار درويش ، ابومسلم نامه ، اسكندرنامه ، صاحبقران نامه ، رساله مال متيان و صوفيان و جوا

عظ كاشفي ، قابوسنامه ، تحفته االخوان في خصائص الفتيان عبدالرزاق فتوت نامه منظوم عطار ، فتوت نامه ناصر سيواسي ، فتوت نامه سلطاني وا

شهاب الدين عمر سهروردي ، فتوت نامه مستخرج از انفائص الفنون شمس الدين محمد بن محمد بن محمود آملي ، فتوت نامه كاشي فتوت نامه 

ويش علي بن يوسف كركهري و يك سلسله مقاالت تحقيقي و پژوهشي نجم الدين زركوب ، باب فتوت نامه از كتاب زبدت الطريق الي اهللا از در

 .نويسندگان معاصر ادب فارسي چه در داخل افغانستان و چه در ايران ، تاجيكستان و كشورها عرب زبان

و بهره برداري قرار گرفته است دو ديگر اثر چاپ شده ادبي تاريخي كه اثر ها و نشانه هاي عياري و جوانمردي در آنها بازتاب يافته و مورد استفاده 

نامه ، تاريخ سيستان ، سياست نامه ، زين االخبار گرديزي ، شاهنامه فردوسي ، برزونامه ، شهريار نامه ، بيژن نامه ، جواهراالسمار يا طوطي : مانند 

حافظ ، خاوران نامه ، حمله حيدري ، گل و  داستانهي نجماي شيرازي و نجماي خاكي ، لطايف الطوايف ، بديع الوقايع ، گلستان سعدي ، ديوان

ناي نوروز خواجوي كرماني ، هفت اورنگ جامي ، منطق الطيرعطار ، قصه ها و افسانه ها ، فضايل بلخ ، رساله مزارات هرات ، مثنوي معنوي موال

، برهان قانع ، آنندراج و فرهنگ نفيسي و يك تعداد  فرهنگ دهخدا ، معين ، غياث اللغات ، آموزگار ، خيام: و فرهنگ ها و لغت نامه ها چون   بلخ

و در   ر آمدهمقاله هاي ادبي و تاريخي كه پيرامون كاكه هاي افغانستان ، آلوفته هاي سمر قند و بخارا و لوطي ها و داش هاي ايران ، برشته تحرير د

و ماخذ ادبي تاريخي ياد شده چاپي ، هر يك در جاي خودش در  مجله هاي معتبر اين سه كشور فارسي زبان ، به چاپ رسيده است كه اين منابع

پاورقي صفحات اين كتاب با ذكر مولف ، عنوان كتاب ، محل نشر ، ناشر و سال طبع و صفحات آن معرفي گرديده است و ما دراين جاي به گونه 

نين بازتاب آيين عياري و جوانمردي در شاهنامه فردوسي كه نمونه داستان سمك عيار كه مستقيما با موضوع مورد بحث ما در ارتباط است و همچ

 آن نشانه ها و رگه هاي اين آيين ديده ميشود به جهت روشن شدن مطلب ، معرفي مي كنيم و مي بينيم كه چگونه درين دو اثر كه يكي منثور و

 .ديگري منظوم است ، مسايل آيين عياري و جوانمردي بازتاب يافته است

  

Part 2  

 "يقين  "داكتر غالم حيدر 

 ســـــــــمـــــــــــــك عــــــــيــــــــــار

 .ن بودداستان سمك عيار مربوط است به سرگذشت خورشيد شاه فرزند مرزبانشاه، سلطان شهر حلب كه دلباخته دختر فعفور شاه، شاه چي

http://www.afghanmaug.net/content/view/147/72/#top


ه خورشيد شاه به جهت پيدا كردن معشوقه اش كه مه پري نام دارد به سرزمين ماچين ميرود و در آنجا درگير جنگي بزرگ و دامنه دار با پادشا

زمندانه مي دهد و پيرو  ماچين ميگردد، اما در همه جا ياري و كمك عيار پيشه بنام سمك است كه او را از بدبختي ها و بندي و اسيري ها نجات

 .برميگرداند

شغال پيل زور، روزافزون، گلمبوي : درحقيقت مي توان گفت كه اين داستان درباره كار روايي هاي، سمك عيار و جوانمردان و عياران ديگر، مانند

رز بن خدا داد بن گلرخ، هرمزكيل، شاهك، سرخرود، آتشك، سرخ كافر، فرخ روز و صدها زن و مرد عيار پيشه و جوانمرد است كه توسط فرام

 .ديده استعبداهللا الكاتب االرجاني با نثري ساده، روان و زيباي ادبي نوشته شده و توسط استاد پرويز ناتل خانلري در چند جلد در ايران منتشر گر

. ير زور، بشمار ميروددراين داستان، قهرمان اصلي، سمك است كه در آغاز كار يكي از جمله چاكران و شاگردان سرهنگ جوانمرد يعني شغال پ

در آغاز داستان مي خوانيم كه گروهي از جوانمردان و عياران در اطراف رئيس و سرهنگ خويش جمع آمده اند و دروازه خانه خويش را بروي 

كنند و اين ياري و  تمام مسافران و درماندگان و پناهندگان باز داشته اند و از هيچگونه كمك و ياري به محتاجان و مصيبت رسيدگان دريغ نمي

 .مددگاري شان براي شاه و گدا يكسان است

منش هاي  دراين داستان مي بينيم كه سمك عيار مرديست ميانه قد و الغر اندام كه از نگاه ظاهري خود با مردم عادي فرقي ندارد، مگر تمام سجايا و

ي، شكسته نفسي و فروتني در وجود او جمع شده و تمام مشكالت را نيك انساني همچون شجاعت، مروت، مهمان نوازي، مردم دوستي، زينهار دار

سمك كه خود از ميان توده هاي مردم برخاسته است، مرديست مردمدار كه آنچه بگويد، انجام . به نيروي تدبير، عقل و خرد خويش، حل ميكند

 .بيزار است  دم فريبي و دروغ گوييميدهد و با ياران خويش صادق الوعده، راستكار ووفادار بوده و از چاپلوسي و مر

مرد عيار پيشه بايد كه عياري داند و جوانمرد باشد و به شبروي دست داشت و عيار بايد در جنگ استاد بود و بسيار چاره باشد  ": از نگاه سمك عيار

نكند و عيب كسان نگويد و زبان نگاه دارد و  سخن نرم گويد و پاسخ هركس تواند داد و در نماند و ديده ناديده. و نكته گوي باشد و حاضر جواب

و به همين دليل است كه بعد ها همه سران،جوانمرد و عيار   ") ۱۷. (كم گويد، با اين همه درميدان داري عاجز نبود و اگر وقت كاري افتد، در نماند

شادي خوردگان و شاگردان او بشمار ميآيند پيشه، حتي استادش شغال پيل زور، او را به سرهنگي مي پذيرد و تمامي عياران از جمله. 

بدين گونه ديده ميشود كه سيماي سمك عيار به تمام قواعد اخالقي و كار كرد و عمل عياران قديم جواب ميدهد و درين داستان ميتوان نمونه 

جيك، دوكتور قربان واسع، درست و برحق و درين مورد محقق و پژوهشگر شناخته شده تا  كامل ادبيات جوانمردي را بدون كم و كاست دريافت

جهت و دلپذيري اثر مذكور كه بدون شك نمونه عالي ادبيات جوانمرديست، در نطق و لطف بيان سمبول جوانمردان صورت   ": گفته است كه

ان با ذوق و شوق خاصه بحث بميان پذيرفته است، مولف و مرتب كننده اثر در بين حادثات وواقعات و جان بازي ها و جانفشاني هاي جوانمردان چن

پس سوالي به ميان مي آيد كه سبب شيفته گرديدن خواننده از مطالعه اين اثر درچه . مي آورد كه خواننده را از آغاز تا انجام شيفته خود گرداند

مچون دستور مكمل آيين جوانمردي بودن است؟ بي شبه سبب نخستين و عمده دلپذير اين اثر به طرز زندگي جوانمردان و رويه مردانه آنان و ه

 )۱۸( ". سمك عيار است

بدون شك راز پيروزي و محبوبيت سمك عيار را بايد در جوانمرديها و فضايل اخالقي او جستجو كرد و به همين دليل است كه سمك در تمام 

عروف است و كار هايي كه انجام ميدهد به خاطرنام شهرها به جوانمردي و پاكبازي و شجاعت و مروت و مردم دوستي و نيك انديشي مشهور و م

مردي ناداشت و عيار پيشه ام، اگر ناني يابم بخورم و   ": است نه بخاطر نان، و از آنجا كه ميخواهد خودش را معرفي كند، بدينگونه ياد كردي دارد

ميكنم، نه از براي نان، و اين كار كه ميكنم از براي آن مي كنم  اگر نه ميگردم و خدمت عياران و جوانمردان ميكنم و كاري اگر ميكنم، آن براي نام

  )۱۹. (كه مرا نامي باشد



پايبند در داستان سمك عيار تمام عياران و جوانمردان چه زنان باشد و چه مردان، به همه اصل هاي اخالقي و انساني و اجتماعي و مردمي معتقد و 

حتي يك نمونه دروغ   ": تگوي و راست كردار و راست پندار اند و به گفته داكتر جعفر محبوب سمكآنها راز دوستان را حفظ ميكنند، راس. اند

گويي و سست عهدي و پيمان شكني، جبن و آزمندي و زر پرستي و بي ناموسي و ناسپاسي و نمك خوردن و نمكدان شكستن، حتي در ميان عياران 

ل در نخستين وهله از جمله عياران و جوانمردان طرد مي شوند و در برابر ناسپاسي و بدكرداري گروه مخالف، ديده نمي شود و مرتكبان اين اعما

و بهچنين دليل است كه خواننده و شنونده داستان سمك و ديگر عياران و   )۲۰( ".خويش مجازات هولناك و عبرت انگيز، تحمل مي كنند

بهترين فايده اي كه در زمينه مطالعات اجتماعي ازاين  ": خوب و زيبا نوشته است، كه جوانمردان باشد دراين مورد داكتر غالم حسين يوسفي چه

بزار كتاب حاصل مي شود، پي بردن به سازمان هاي عياري، اصول تربيت، اخالق و رفتار، آداب و رسوم و مقررات، سلسله مراتب عياران، اسباب و ا

 )۲۱. (وستگي آنها با يكديگر در شهرها و كشورهاي مختلف استكار، چاره گيري ها و تدبير ها، مقام اجتماعي و پي

 : باتوجه به داستان سمك عيار، ميتوان اين صفات را از جمله برازنده ترين ويژه گي هاي عياران و جوانمردان، دانست، بدينگونه

 )۲۶سمك عيار ج اول ص . ( ـ بي اجازت درآمدن در خانه جوانمردان، ناجوانمرديست

 )۲۷سمك عيار ج اول ص . ( نست كه سخن راست گويند و سخني گويند كه بتوانندـ مردي آ

 )۴۸سمك عيار ج اول ص . ( ـ جوانمردان دروغ نگويند، اگر سرايشان در آن كار برود

 )۶۶سمك عيار ج اول ص . ( ـ عياري به بد دلي نتوان كرد

 )۱۳۰سمك عيارج اول ص . ( دـ مردي آنست كه چون دركاري خواهد رفتن، بيرون آمدن را طلب كن

 )۲۰۹سمك عيار ج اول ص . ( ـ دروغ گفتن شرط جوانمردان نيست

 )۳۵۱سمك عيار ج اول ص . ( ـ همه جوانمردي مراد مردم به حاصل آوردن است

 )۲۰۵سمك عيار ج دوم ص . ( ـ مردان سخن بسيار نگويند

 )۲۱۴سمك عيار ج دوم ص . ( ـ سر جوانمردي امانت نگهداشتن است

 )۲۲۳سمك عيار ج سوم ص . ( ـ درطريق جوانمردان طعام مقدم بر كالم است

 )۲۶۹سمك عيار ج سوم ص . ( سستي در كار نمودن نه از جوانمردي است  ـ

 )۱۲۱سمك عيار ج چهارم ص . ( ـ دعواي مردي كسي بايد بكند كه به جاي آرد

 )۲۰۲سمك عيار ج چهارم ص . ( ـ نام مردان در سر تيغ مردان باشد

 )۲۲۹سمك عيار ج چهارم ص . ( ـ اصل مردي حريف شناختن است



 )۲۴۳سمك عيار ج چهارم ص . ( ـ سر جوانمردي ها نان دادن است

  

ردم اما آنچه كه من اميدوارم، بيش از هر چيز ديگر درخواننده داستان سمك عيار اثربنهد جاذبه مردانگي و انسانيت و دليري و بزرگواري و م

است كه در سراسر كتاب انسان را بسوي متعالي شدن مي كشاند، چه حاصلي ارجمندتر و بهتر از آن، كه كسي را با خواندن ) مك س( دوستي 

 :داستاني، اين همه جوانمردي را به پسندد و بستايد و شايد هم كه اين آيين انساني و مردمي را پيشه كند و به گفته فردوسي پاكزاد

 مرا نام بايد كه تن مرگ راست          رواست به نام نيكو اگر بميرم

 شاهنامه فردوسي

بحث در باره اينكه كه بود و از كجا بود و چگونه . درباره فردوسي كه آن دهقان زاده خراساني سخنان بسيار گفته اند و كتابهاي زياد نوشته اند

در شاهنامه   فردوسي. نياي شعر و هنر هميشه به نامش افتخار مي ورزدفردوسي شاعري بود در خور تحسين و افرين كه د. زيست، هدف ما نيست

واري اش به گيتي نشان داد چسان مردان و زنان جوانمرد در سرزمين او زندگي كرده اند، چه راهي رفته اند و با چه نيروي در كارزار زندگي، دش

 .هايي انسان منشانه و جوانمردانه بوده اند هاي خود و ديگران را يكسو افگنده اند و سرانجام داراي چه ويژه گي

جوانمردان، قهرمانان و شخصيت هاي مردمي فردوسي تمامي زنده اند و هريك نمونه هستند از خوي و روش خاص جوانمردي كه براي هردو 

 .روزگاري سرمشق زنده گي بوده و محبوب هستند و دوست داشتني

گيودرپاك نهادي و اسفنديار . دالوري و بزرگي و گودرز گشوادگان در خردمندي و بردباري مثل استرستم را مي بينيم كه نمونه قدرت است و 

هر كدام در داشتن خواص و عادات جوانمردي شهره اند كه اينها و صدها تن ديگر با صفاتي خاص . در بزرگ منشي و بهرام در دليري و مهرجويي

 .ديشه فردوسي آنان را آفريده و به آنها هستي جاويدانگي بخشيده استدر دنياي شاهنامه آمده اند و رفته اند كه ان

چه از  درشاهنامه فردوسي ازهر ديد كه بنگريم، چه از ديد مسايل و مناسبات اجتماعي وچه از بعد اخالقيات و چه از پهلوي ديني و يزدان پرسي و

و ارزنده را ميتوان دريافت و از همين ديدها، اگر شاهنامه را مطالعه كنيم،  نگاه آيين جوانمردي و مردم دوستي و رزمي و بزمي، مطالب سودمند

درمي يابيم كه فردوسي به اين مطالب توجه خاصي مبذول كرده است، چون پاكي، صداقت، راسي و راستكاري، نكوهش سخن چيني و 

ار داري، نگهداري نام و ننگ، مبارزه با دشمن خانگي، داشتن دروغگويي، قيام برضد ستمكار، پيمان داري ووفا به عهد، تواضع و فروتني، زينه

غرور ملي، اعتماد برخويشتن، عزت نفس، بزرگي و گذشت، دور انديشي، مهمان نوازي، بي آزاري و دستگيري از مستمندان و بينوايان، سعي و 

دالت و مراقبت از اجراي عدالت، نيكي و خوبي، عمل و كوشش در كار، داد و دهش، آيين دوست يابي، آيين كشور داري و كشور گشايي، ع

اب شجاعت و دليري، جوانمردي و مروت كه اين مطالب و مانند اينها كه گروه جوانمردان و عياران سخت بدان معتقد بوده اند، در شاهنامه بازت

 .قانه، بيان كرده استيافته و فردوسي نظر و انديشه مشخص خويش را در البالي حوادث ووقايع با صراحتي تمام و صاد

 :درشاهنامه فردوسي ما به داستانهاي زيادي برمي خوريم كه در آنها نشانه هاي عياري و جوانمردي ديده ميشود و از آن جمله است

 .ـ داستان رفتن زال نزد رودابه، شاخدخت كابلي و باال شدنش در حصار به گونه عياران و مالقات او با رودابه

 لباس قاصد و جامه عياري به دربار شاه هاماورانـ رفتن رستم به 



 .ـ رفتن رستم به صفت تاجر براي فتح كوه پسند

 .رفتن رستم به دربار كاوس و طعنه زدن طوس به آن و بيرون شدن رستم از درگاه كاووس به خشم 

 .ـ گشتي گرفتن گرد آفريد با لباس مردانه همراه سهراب

 .ر لباي عياري و آگاه شدنش از تمام رازهاي سرپرده سهرابـ رفتن رستم به اردوگاه سهراب د

 .ـ موقف پيران در برابر افراسياب براي نجات فرنگليس ازكشته شدنش

 .ـ رفتن گيو فرزند گودرز به سرزمين توران براي كيخسرو

 .د گيو از چاه ظلماني افراسياب تورانيـ داستان بيژن و منيژه و رفتن رستم به جامه بازرگان به سرزمين توران براي رهايي بيژن فرزن

 .ـ داستان رفتن گشتاسپ به روم و نتيجه ازدواج آن با كتايون دختر قيصر رومي

در رونين دژ و رفتن اسفنديار به جامه بازرگان به آن سرزمين و نجات دادن   ـ داستان بندي شدن خواهران اسفنديار به دست ارجاسپ توراني

 .خواهرانش را

 )۲۳(ان رفتن اردشير بابكان به دژي كه كرم هفتخواد بود و از بين بردن اردشير آن كرم را ـ داست

  

بايد  اما در مورد منابع و سرچشمه هايي كه بگونه شفاهي در نوشتن اين نامه و بخصوص در بخش كاكه هاي كابل از آنها استفاده بعمل آمده است،

هستند كه نگارنده مستقيما با آنها داخل مفاهمه شده، يا بشكل پرسش نامه يا به گونه مصاحبه، نظر و گفت كه اين منابع، مسلما اشخاص و افرادي 

ين انديشه آنها را به ثبت و نگارش درآوردم، كه نام هر يك از اشخاص و افراد، در پاورقي صفحات اين كتاب درج گرديده است، بنابرين با چن

بود كه كتاب حاضر بدست آمد، و شايد بخش عمده مطالب آن در عالم ادبيات شناسي دلچسپ، جالب و  روش و ميتود كار و جمع بندي معلومات

 .خواندي باشد

 .محتواي اين كتاب در مجموع در برگيرنده شش بخش مستقل است

ر فصل دوم در باره علل د. توضيح گرديده است  در فصل نخست، ريشه و معناي واژه عيار وفتي تشريح شده. بخش اول داراي دو فصل است

و اهل فتوت  پيدايش عياران و فتييان از زمان ساسانيان و پيش از اسالم تا امروز و چگونگي رشد انحطاط عياران با درنظر داشت رابطه و پيوند عياران

بعمل آمده و قيد شده است كه ريشه  با ديگر اقشار اجتماعي از نگاه فتوت نامه هاي منظوم و منثور و بازتاب آن در ادب فارسي، به تفصيل بحث

ين فتوت اتصال عياران را بايد پيش از اسالم و به ويژه در درون فلسفه و جهان بيني زردشت و دين مزدك جستجو نمود كه بعدها بعد از اسالم با آي

 .در آميخته و تاثير پذيري هاي را از دين مبين اسالم نيز باخود گرفت



ا تمام اوصاف وويژه گي هاي كه بريك عيار و جوانمرد الزم و ضروري است، بررسي گردد و به ارتباط هر يك دربخش دوم كوشش شده است ت

 .از اوصاف عياران يك يا دومثال ادبي و تاريخي آورده شود

ا ووسايل عياران و بخش سوم اختصاص داده شده است، به زبان، لباس پوشي، راه رفتن، عادت، رفتار و آداب نان خوردن، تمرين ها، وورزش ه

ل آمده جوانمردان كه از كتابهاي چون سمك عيار،امير اسالن رومي، داستان اميرحمزه صاحبقران، شاهنامه فردوسي و ديوان شاعران استفاده به عم

 .معنويت مردم عوام، معين و مشخص گردد  و توجه شده است تا نقش عياران در گسترش فرهنگ و

است، فصل نخست در باره آلوفته هاي سمرقند و بخارا، فصل دوم در باره داش ها و لوطي هاي ايران و فصل سوم در  بخش چهارم داراي سه فصل 

در سه فصل ياد شده نشان داده شده است كه داش ها، الوفته ها و كاكه ها نيز، دنباله همان عياران و . مورد كارها و جوانان افغانستان معاصر است

ستند كه در سه كشور فارسي زبان تاجيكستان، ايران و افغانستان، نشو نما يافته اند و اين خصوصيات و اوصاف جوانمردان با كمي جوانمردان سابق ه

 .تفاوت تا روزگار ما رسيده است

تييان كه از بخش پنجم متشكل است ازحكايات گوناگون در مورد آداب، عادات گذشت و بخشيدگي، مردي و مرمداري عياران و جوانمردان و ف

ما دراين حكايات تمام . آثار مختلف منثور و منظوم كالسيك و معاصر ادب فارسي جمع آوري شده و شامل چندين حكايت تاريخي و ادبي است

مان و اوصاف و منش هاي نيك انساني اين گروه مردمدار را مشاهده مي كنيم و به اين نتيجه مي رسيم كه عياران و جوانمردان هميشه حامي مظلو

شده ضعيفان بوده و برضد ستمگران و ظالمان عمل مي كردند و به همين دليل است كه نام هريك از جوانمردان و عياران درتاريخ فرهنگ ما تثبيت 

 .و ماندگار مانده است

مورد آيين عياري، فتوت ديدگاهها و نظريات گوناگون دانشمندان، عالمان، و محققين كالسيك و معاصر ادب فارسي است در   بخش ششم شامل

اري و و جوانمردي و در اخير كتاب نيز واژه نامه، فهرست نام ها، منابع و ماخذ آورده شده است و اميد است كه عالقمندان و هواخواهان آيين عي

 .جوانمردي را به كار آيد

  ن برايم ميسر نيست زمان بيشتري را بايد منتظر بود و به كه در حال حاضر، امكانات چاپ آ "آيين عياري و جوانمردي  "باري تا چاپ شدن رساله

صفحه يي را از طريق سايت آريايي به دستر س دوستان و هواخواهان اين آيين انساني و  ۵۲۰همين دليل خواستم تا خالصه و فشرده اين كتاب 

 وسپاسگزارم يايي ممنون مردمي، قرار بدهم و به اين وسيله از محترم عزيز جرأت مسئول و صاحب امتياز سايت آر

 داكترغالم حيدر يقين

 هالند

   ۲۰۰۶اول اپريل  
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 زان طره پر پيچ و خم ســــــهل است اگر بينم ستم

 ياري كنداز بند و زنجيرش چه غم، آن كس كه ع 

 حافظ

 آئــيــن عــــيـــاري و جــــوانــــمــــردي

 قسمت سوم

 معنا و مفهوم عيار از ديد فرهنگ نگاران و شاعران

پهلوي ) ايار(عربي دارد، مگر اين كلمه عربي نيست، بلكه گمان ميرود كه اصل آن از لغت) ع(دراين مورد ميتوان گفت كه واژه عيار با وجود آنكه

يار  "تبديل گرديده و در زبان دري  "ايار  "به تشديد نيز نوشته اند كه بعدها به  "ايار  "و ) اديوار(اين كلمه را در بعضي كتابها به شكل .آمده باشد

ه عيار را ب "اريوار  "به حذف الف گفته اند و آنگاه كه عرب ها به درون اين آيين و مسلك مردمي داخل شدند، اين كلمه را معرب ساخته وواژه  "

 .تببديل كرده اند

 ": كهدانشمند شناخته شده ايران دوكتور محمد معين در جلد چهارم برهان قاطع آنجا كه در باره كلمه عيار بحث ميكند، دراينمورد نوشته است 

 )۲۴(".مي گوينداست كه معني جوانمرد را ميدهد و تازي ها جوانمردي را فتوت و جوانمرد را فتي ) يار( كلمه عيار معرب مصنوعي

بهار . پهلوي بوده و بعدها معرب گرديده است "اذيوار  "ملك الشعرا بهار نيز در سبك شناسي نوشته است كه عيار كلمه عربي نيست و اصل آن 

اي بوده اند با اهداف معتقد است كه عياري و عيار پيشگي در خراسان زمين زمينه تاريخي دارد و عياران سابق مانند احزاب امروزي، داراي سازمانه

و مرام هاي مشخص اجتماعي، اخالقي و سياسي كه در ششهر هاي بزرگ خراسان تشكيالت منظم اداري داشتند و لباس شان نيز مخصوص به خود 

الح شده اين برجوانمردي و فداكاري و حمايت از مظلومان بوده است كه جميعت فتييان يا حزب فتوت در واقع نوع اص  شان بود و اصل كار شان

 .سازمان عياري است

آناني كه قدرتمند، ظالم و ستمگر بودند، . واژه عيار در زمانه هاي مختلف آنهم در معامالت اجتماعي به معنا هاي گوناگون به كار ميرفته است

اما . ، عياران مردمي بودند دزد و دغلهميشه مورد خشم و نفرت عياران و جوانمردان قرار ميگرفتند و به همين دليل است كه از نگاه ثروتمندان

از ديد اين . شخصيت عياران از نگاه مردم ناتوان و تهيدست از روي قدرداني، ديده ميشود و عياران هميشه پشتيبان ستمديدگان و بيچارگان بودند

 .كوتاه ساختندو دست ظالمان و ستمگران را از سر شان   مردم، عياران جميعتي بودند كه به درد شان رسيدگي كرده

مختلفي نمايان اين دو مفهوم متضاد كه ياد كرده آمد، بعدها در تمام كتابها، فرهنگ ها و لغت نامه ها، بازتاب يافته و چهره عياران را به گونه هاي 

 .ساخته است

سالح و جامه مخصوص داشته و كار  در اصل به معني شخصي ميباشد كه در جنگ با خود "يا  "درفرهنگ انندراج آمده است كه عيار به تشديد 

و را هاي مخفي انجام داده بتواند و مجانا به معني ذوفنون و استاد كار بوده و نيز به معناي اسپ به نشاط و شير درنده و مردم بي باك و شبر

 )۲۵.(گويند



ند و نيز مرد ذكي و به هر سو رونده، بسيار گشت و علي اكبر دهخدا در لغت نامه خويش نوشته است كه عيار به كسي گويند كه بسيار آمد و شد ك

 )۲۶.(تيز و خاطر را هم گفته اند

بنا به . درفرهنگ فارسي معين آمده است كه عيار به معني زيرك، چاالك، جوانمرد و طرار و عياري به معناي حيله بازي، جوانمردي و مكاري

به ويژه دارد كه بعدها با تصوف اسالمي در آميخته و به شكل فتوت در آمده  عقيده معين، آيين عياري از خود اصول و راه و روش زندگي

 )۲۷.(است

 :غير از معاني كه ذكر شد، معنا ها و تعبيرهاي ديگري نيز براي واژه عيار آمده است و از آن جمله است معنا هايي كه ياد كرده آيد

حركت، مرد گريزنده، آنكه به هر سو رود از نشاط، مرد بسيار طواف، ولگرد، تندرو، مرد عيار به معنا مرد بسيار متحرك و شتر بسيار جوالن و بسيار 

م، زيرك، طرار، حيله باز، تردست، مردي كه نفس و خواهش خود را رها كند، چاالك، سريع السير، همه جايي، مرد فريبنده، جاسوس، رند، تيز فه

 )۲۸.(طالق مي شود و گاهي به نام شاطر نيز ياد ميكنندباهوش و نيز عيار يكي از نامهاي شيراست و برشجاع ا

و به همينگونه اگر ديوان اشعار شاعران كالسيك ادب فارسي را تحت مطالعه قراردهيم، مي بينيم كه اين دو مفهوم متضاد كه در لغت نامه ها 

 .لمه را به معنا هاي گوناگون به كار برده اندفرهنگ ها آمده است، در البالي اشعار اكثر شاعران نيز بازتاب يافته و شاعران اين ك

نگارنده مورد بكاربرد اين كلمه را در شعر اكثر شاعران ادب فارسي چون، فردوسي، منوچهري، قطران تبريزي، فخرالدين اسعد گرگاني، ناصر 

الدين محمد بلخي، عراقي، مصلح الدين خسرو، مسعود سعد سلمان، حكيم سوزني، خلقاني، نظامي گنجوي، شيخ فريدالدين عطار، موالناجالل 

. سعدي شيرازي، كمال خجندي، شمس الدين محمد حافط، صائب تبريزي، صبوحي، بابا فغاني شيرازي و پروين اعتصامي از نظر گذرانده است

 :همچنانكه مي خوانيم

  

 از رودكي

 كه مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا         كس فرستاد به سراندر عيار مرا

 از فردوسي

 كه مهتر پسر بود و ساالر اوي            همان نيزشاهوي عيار روي

 ازمونچهري

 پيچ در پيچ چنان زلفك عياران         دست درهم زده چون ياران در ياران

 ازقطران تبريزي

 چنانكه مردم غماز ترسد از عيار              هميشه ترسد ازاو خصم ملك و دشمن و دين



 اسعد گرگانيازفخرالدين 

 زكرد و لور و از ره گير و عيار                جهان آسوده گشت از دزد و طرار

 ازناصر خسرو

 طراري  عالم الغيب كجا خواهد         گرچه طراري و عيار جهان از تو

 و نيز از ناصر خسرو

 هوشيارانند و جلد و عيار                    گرهمي اين به عقل خويش كند

 ن از ناصر خسروهمچنا

 هوشيار اگرچه هست عياري                  بيچاره شود به دستان مستان در

 ازمسعود سعد سلمان

 و نه عيارم  دانم كه نه دزدم                     محبوس چرا شدم، نميدانم

 از حكيم سوزني

 رد و عيارمكه همچو ايشان من شير م              مگر آن يخ و آن ميوه سكزيان خوردند

 ونيز

 همي كشيدش هر روز رشته در سوفار           عيار پيشه جواني كه چاكر دزدي

 همچنان

 هرچه دراين شهر، شهره باشد و عيار            يك سروده شاخ چون گوزن برآورد

 ازحكيم خاقاني

 كه نترسد زتيغ و سر عيار               برفلك شو ز تيغ صبح نترس

 جزمن شبرو كي داند مكر آن عيار را             و ديدم كه در بند دل استسوي زلفش رفتم 

 ازحافظ شيرازي



 منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست                    يار كجاست  ارامگه   سحر   نسيم   اي

 كه زير سلسله رفتن طريق عياريست                    خيال زلف تو پختن نه كار هر خاميست

 به تلخي كشت حافظ را و شكر در دهان دارد         عذر بخت خود گويم كه آن عيار شهر آشوبچه 

 كز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد          عياري  آيين  اين   آموخت  دلكش   آهن   كدام

 ه عياري كنداز بند و زنجيرش چه غم آنكس ك          زان طره هر پيچ و خم سهل است اگر بينم ستم

 خبري از بر آن دلبر عيار بيار                    خامي و ساده دلي شيوه جانبازان است

 تاج كابوس ربود و كمر كيخسرو                     تكيه بر اختر شبگرد مكن كاين عيار

  

 از ميرزا صائب

 شعار چشم تستشيوه مژگان عيار و        دل زمردم بردن و خود را به خواب انداختن

 از صبوحي

 جز تو در عالم نخواهم اي بت عيار يار     در جهان عيشي ندارم بي رخت ايدوست دوست

 ازعراقي

 در كوي جوانمردان هشيار نخواهم شد               تا هست زنيك و بد در كيسه من نقدي

 ازمصلح الدين سهدي شيرازي

 مباش غره كه بازيت ميدهد عيار           اگر زمين تو بوسد كه خاگ پاي تو ام

 صد كاروان زعالم اسرار بگذرد          بگذرد  عيار  بت  آن  هرگه كه برمن

 كه جنگ آور و شوخ و عيار بود           بود   يار    يكي   سپاهان   در   مرا

 نرود   ندانز    به    كه    نباشد   عيار   هيچ         ليكن  بيند  كه  عشق را عقل نمي خواست

 بگو خوابش نمي گيرد به شب از دست عياران        اگر آن يار شهر آشوب وقتي حال ما پرسد



 هر جامه كه عيار بپوشد كفن است آن              سعدي سر سوداي تو دارد نه سرجان

 احتريز   كشتن از  كند  مدعي  عيار                گر تيغ مي زني سپر اينك وجود من

 نباشد مگر حمول بسته  دست  عيار                بكش غم  چو پايبند شوي بار  سعدي

 دزد در شب ره زند تو روز روشن مي بري              دل عيار به بردي ناگهان از دست من

 ازعطار نيشاپوري

 دشنه بركف به بازار آمدست             چون كنم معشوقه عيار آمدست

 رهزن خويش گشته عياران             تو   غم در  نفس  بر سر كوي 

 گاه عياريم و  عوريم  گاهي                     معلوم  نا نايبان  ره  اندر 

 منديش   عيار هر  خنجر   از                   مردانه به كوي يار در شو

 جان به كف بر در جانان رفتن                 سرفداكردن و چون عياران

 بنمائيد عيار  يكي  پايان  بي  وادي  در اين         درويشان جمع  ميان  جامه  بي  ياران ع چو 

 آمده عيار  يار  اي  بري  گشتم زجان و دل         بري مي  عشقم  شطرنج  چو بربساط دلبري 

 اريكه در پيش چنين كاري كمر بندي به عي       چو عالم ذره ايست اينجا از عالم چند باشي تو

 هر كه او خود بد دل و عيار شد                 مي سزد در شهر اگر مستي كند

 ازموالنا جالل الدين محم بلخي

 عتاب دلبر عيار ما را                   كتاب مكر و عياري شما را

 ابا وامكش از كار ما بستان سرود ستار م                  اي يار ما، عيار ما، دام دل خمار ما

 عياري و عاشق و ستمكار                           كار همه  در  اي يار شگرف 

 بگير اي دلبر عيار دستم                             به جان جمله مستان كه مستم

 يار اي  مپسند  اين محنت و بيماري برمن                 طراري و  پر حيله  عياري  هرچند كه 



 گذر در چشم بي خواب و دل بيدار مي آرد               رد تو شب از عين عياريفغاني ماه شبگ

 ونيز

 مي برد هردم شبيخوني زهي عيار مشك            در دل پرزخم مجروحان پيكان خورده ات

 ازپروين اعتصامي

 هزار شعبده بازي هزار عياريست           نهفته در پس اين الجورد گون خيمه

  

چون   و خوانش بيت هاي ياد شده كه به گونه مثال ياد كرده آمد، ميتوان به اين پيامد و خالصه رسيد كه عيار در شعر شاعران به معنا هاياز مطالعه 

د ، تنزيبايي، خوبرويي، شجاع، دزد و طرارجلد و هوشيار، شيرمردي، مشهور و معروف، جوانمرد، چاالك، مرد، مفتون و شيدا، با مكر و حيله، پردل

دراينجا سوالي به . رو، ناداشت و بي همه چيز، شبرو و شبگرد، شب زنده دار، جانباز و فدايي، از رنگي به رنگي درآمدن و شعبده باز بكار رفته است

فت كه در اينمورد ميتوان گ. ميان مي آيد كه چرا اين كلمه در زبان ادب دري داراي اين همه معنا هاي گوناگون و در عين حال متفاوت است

علتش درآنست كه عياران مردمي بودند همه كاره و از اصناف و طبقات مختلف اجتماعي كه داراي آداب و راه و روش زندگي ويژه خود بودند، 

آنها براي بدست آوردن هدف و مقصد خود از هر راه و طريقي كه مي بود، مي كوشيدند و حتي از دستبرد به مال و ثروت ثروتمندان ستمگر و 

الم دريغ نمي كردند مگر يك اصل را هميشه بخاطر داشتند كه آنهم كمك و ياري به محتاجان و درماندگان و حفظ نام و ننگ شان بود و به ظ

همين دليل است كه هر عيار بايد از اوصاف و خصوصيت ويژه كه در آيين عياري معمول و مروج بوده است،برخوردار باشد و ما در بخش ديگر 

 .پيرامون صفات و خصوصيات برجسته آنها به استناد اسناد كتبي ادبي و تاريخي مثال هايي ارايه خواهيم كرداين كتاب 

  

  

Part 4  

 "يقين  "داكتر غالم حيدر 

 بر فلك شود زتيغ صبح نترس

 سرعيار كه نترسد زتـــــــــيغ و

 خاقاني

 وجـــــــوانـــمــــــردي  آيـــيــــن عـــيـــــــاري

 قسمت چهارم

http://www.afghanmaug.net/content/view/147/72/#top


 ســــــيـــــــــري بــــــر پــــيـــــشـــــيـــنــه آيــيــن عـــيــاري و جـــوانــــمـــــردي

  

 .بيم كه در كشورهاي مختلف، عياران به كدام نام ها ياد مي شدندقبل از آنكه درباره پيشينه آيين عياري و جوانمردي بحث كنيم، الزم است، دريا

نها به نام ازمطالعه داستانها و حكايت هاي كه در البالي رساله ها، و كتاب هاي ادبي و تاريخي به ارتباط عياران، آمده است، چنين برمي آيد كه آ

و در ) احداث(و در سوريه ) سقوره(و در مصر و المغرب ) اخي(و در تركيه ) فتي(هاي گوناگوني ياد ميگرديدند، كه از آنجمله در عراق و شام

، مهتران، پهلوانان، ياران سربداران، شكرخوران و در قسمت هاي ازبكستان و )۲۹(خراسان به نام عياران، شبگردان، جوانمردان، سرهنگان 

 .ياد ميكردند) الوفته( تاجيكستان، بازماندگان اين گروه را بنام

دين : اسان زمين رشته اتصال عياران و جوانمردان را مي توان در زمان ساسانيان و به ويژه در دوران كيش ها و آيين هاي باستاني، ماننددرخر

ي زردشتي و دين مزدكي جستجو كرد، چه در اساس فلسفه زردشت، انسان مقام واال و ارزنده يي داشته و ادمي گري و انساني بودن محيط اجتماع

 .بار تاكيد گرديده استبار

 ازنگاه زردشت، انسان در مرز بي نهايتي ايستاده است كه از دو سوي ميتواند از خود چيزي بسازد، بي نهايت كوچك و يا بي نهايت بزرگ، بي

دشت، آدمي زاده مي تواند با داشتن بنابرانديشه زر. نهايت آزاده و يا بي نهايت گرفتار، بي نهايت پديد آرنده و سازنده و بي نهايت فرومانده و ناتوان

 :در آيين مزديسنا آمده است كه اين آيين مبتني بر سه ركن است. سه ويژه و نشانه خويشتن را پرورش داده و به مراتب كمال انساني برساند

 .كه در پهلوي هومنش و به پارسي منش نيك يا انديشه نيك گويند) اوستايي(هومته: نخست

 .تايي است و در پهلوي هومنش و به پارسي گوش نيك يا گفتار نيك گويندهوخته كه اوس: دوم

 .كه در پهلوي هومنش و به زبان فارسي كنش نيك يا كردار نيك گويند) اوستايي(هوم رشته: سوم

 :ودر برابر اين سه اصل مثبت سه جنبه منفي نيز دارد كه هر انسان بايد از آن دوري جويد، بدينگونه

 .به پارسي منش بد يا انديشه بد گويند) اوستايي( نخست دوژمنه

 .كه به پارسي گوش بد يا گفتار بد گويند) اوستايي(دوژخته: دوم

 )۳۰(كه به پارسي كنش بد يا كردار بد گويند) اوستايي(دژورشته: سوم

رهنگ بي بهره اند در آنست كه ماهيتي تحول و به عقيده زردشت يكي از عمئه ترين نمادهاي تمايز انسان از جانوران و حيوانات كه از تاريخ و ف

م به تكامل يابنده دارد و ميتواند با داشتن پندار نيك، گفتارنيك و كردار نيك به جوهر آدميت دست يابد و عنصري مفيد و سودمند هم بخود و ه

 .ده و به نيروي اهريمني مي پيونددجامعه انساني باشد و در غير آن رفته رفته آن جوهر اصيل انساني و فره ايزدي را از دست دا



به نظر . زردشت معتقد است كه در اساس خلقت دو نيرو مگر درتضاد هم آفريده شده اند كه يكي گوهر خرد مقدس و ديگر گوهر خبيث است

مهمي زده است كه  دو روح پيدا شده و گويا هر يك ازاين دو روح دست به انتخاب) خداي مهربان( زردشت از ابتداي آفرينش جهان به دست

روح نيك و بد هر يك . را برگزيده اند "بدي  "و ديگري  "نيكي "تعيين سرنوشت تمام جهان وابسته به اين انتخاب تاريخي بوده كه يكي از آن 

رزه بزرگ از اول تا بطور جداگانه براي خود قهرمانان، دستياران ووسايل كار مخصوص آفريده و در نتيجه نيكي و بدي را ايجاد كرده اند كه مبا

 .پايان جهان ميان اين دو روح كه نيكي و بدي را پذيرفته اند، ادامه خواهد يافت

سردسته تمام اين . از آن تعبير ميشود، هميشه عمال شر نيز بروز مي كند "ايزدان "و"امشاسپندان "به پنداشت زردشت در برابر قواي خير كه بنام

است كه قوا و نيروهاي زيادي وي را ياري ميرساند و اين قواي شر همانا در زبان  "اهريمن"يا به عبارت ديگر  "انگره مينو"مفاسد و شرور همانا 

 .اطالق ميشود "ديو"و به پارسي  "دلؤه "اوستا 

. نوعي از شياطين دانسته انددرادب فارسي نيز ديو بشكل مفرد وديوان به گونه جمع از جمله پيروان اهريمن بشمار ميروند و در فرهنگها نيز ديو را 

ذير خويش نظر به اين مفهوم مردان شرير، پليد، بدكار و متمرد و سركش را ديوان گويند و فردوسي نيز با تاثير پذيري اين انديشه در اثر زوال ناپ

يكوكاري مي گريزند و در مقابل خالق يعني شاهنامه آن افراد و اشخاصيكه از راه مردي و مردمي از راه جوانمردي ومردمداري، از راه نيكي و ن

 :خويش ناسپاس اند، به نام ديو ياد ميكند، آنگونه كه در داستان اكوان ديو از زبان وي مي شنويم

 كس كو ندارد زيزدان سپاس                   تومرديو را مردم بد شـــــناس

 ش آدميزديوان شـمر مشمر                     هرآنكو گذشت از ره مردمي

 :و در جاي ديگر از زبان برهمن كه اسكندر را نصيحت مي كند، آز و نياز را مانند دو ديوي مي داند كه آدمي را به تباهي مي كشاند

  

 دو ديو اند پتيـــــــــــاره دير ساز           چنين داد پاســـخ كه آز و نياز

 ي خواب شبيكي از فزونيست ب           يكي را زكني شده خشك لب

 .و پاسخ نوشين روان است به سوال موبدش كه آز و نياز چون ديوهاي هستند كه در وجود مردم بد كنش و نا مردمدار تبارز مي كند

 زنيكي و از مردم بد كنش                   به پرسيدش از داد و خردك منش

 د بدگوهر و ديرسازدو ديون                  چنين داد پاســــــــــخ كه از و نياز

 بدو ديو او بازگردد به خوي                 هرآنكس كه بيــــــشي كند آرزوي

قواي شري  باري در گاتها يا گاشها وونديداد و بخش هاي متاجر اوستا همواره ديوان را با مردم بد و جانوران شرور و موذي باهم نام مي برند و اين

به روايت اوستا همانگونه كه شش امشاسپندان ازجمله . با شمار قواي خيريست كه منشا نيكي صادر شده است كه اهريمن ايجاد كرده است مساوي

توسط  عمال مهم و اساسي اهوارا و نيكي بشمار ميرود و بوسيله آنان خوبي ها در جهان پراگنده ميشود، اهريمن نيز داراي شش اعمال شر بوده كه



در اوستا آمده است كه شماره ديوان چون ديو مرگ، . نامند "كماريكان "منتشر ميشود و در مجموع اين قواي شر را آنها بدي ها و زشتي ها در دنيا

بنابرين آنچه كه زردشت تاكيد . ديوخواب، ديور بدبختي، ديوتاريكي و ديو بدبختي و نامردمي كردن مانند شماره ايزادن در دنيا اليتناهي است

از ديد زردشت آدميزاد به آموزش . روزمره مبارزه دروني با نيروي شر است  يفه فرد با ايمان و انسان كامل در زندگيميكند اينست كه اولين وظ

گوهر خرد مقدس كه در مجموع سجايا و منشهاي نيك انسانرا تشكيل ميدهد، نيازمند است و ازهمينروست كه زردشت در سرتاسر كتاب اوستا 

زنده انساني يعني انديشه پاك، گفتار پاك و كردار پاك تشويق و ترغيب كرده و د رهمه جاي پيروانش را پند و آدمي را به داشتن سه خصلت برا

 .اندرز مي دهد

ازنظر زردشت بزرگترين ركن اساسي جوانمردي در آنست كه نبايد به ديگران بدي رواداشت و حتي اين وسعت نظرش به اندازه ايست كه پيروانش 

 .تا برحيوانات نيز رحم و شفقت داشته باشندرا هوشدار ميدهد 

و جاي ) ۳۴(گاو مرد دهقان اگر در دست صاحبش باشد مفيد تر ازآنست كه در راه خداي بي نياز ذبخ شود؟  ": زردشت درينمورد نوشته است كه

 :ديگر ميگويد

 ".آنهائيكه قرباني ميكنند از مقررات و آيين گله داري سر مي پيچند

 ".تم مي رانند و او را ذبح ميدهندآنها برگاو س "

 ".حكمت به روي شان باز كن  درهاي! پروردگارا  "

 )۳۵( ".تا در سراچه بدي عاقبت كار خود را به بينند "

 :ودر قطعه زير به تعريف جامعي از آنچه كه در مذهب جديد تر به نام پارسائي معروف است و بعد از اسالم به آن فتوت گويند، برمي خوريم

 ".مزد پارسا مقدس است "

 "و با نديشه و گفتار و كردار و  "

 )۳۶(".وجدان خويش به بسط عدالت ياري مي كند "

 :و در بند هشتم يسنا در نكوهش درغگويي كه عياران و جوانمردان از آن سخت بيزار اند چه خوش گفته است

 )۳۷(".دروغ بجنگد و آنرا در بند كند و به دست راستي بسپردكشورجاويدان يا بهشت از آن كسي خواهد بود كه در زندگي خويش با  "

به همين گونه اگر ما به جنبشهاي اجتماعي و مردمي مزدك و اصول و آيين اين دين نظر افگنيم، مي بينيم كه مزدك در طي مدت سي سال كه 

دامه داشته است، ركن اساسي جوانمردي و انسان كامل ميالدي ا  ۵۲۴ميالدي تا سال  ۴۹۴برضد ستمگران زمانه اش برخاست و جنبش آن از سال 

ازنظر مزدك آدمها همه . را در آن ميداند كه بايد مردمدار بود و به نيكي گرائيد و از دروغ و بدي دوري جست و به همه كس مهربان و مددگار بود

 .مخلوق خداي اند و نبايد بين شان در قسمت توزيع نعمت هاي مادي فرق باشد



به عقيده مزدك پيروزي . به نظر او انسان بايد مردم دوست و مهمان نواز بوده و با همنوع خويش از هيچگونه كمك و همكاري دريغ نكند بنابران

دث و از حواآدميزاده در اين دنيا درانست كه برضد نابرابري ها و زشتي ها و پليدي ها مبارزه كند و اين مبارزه خويش را تا سرحد مرگ ادامه داده 

او . در آيين و اصول ديني مزدك آنچه كه زيادتر تاكيد شده است، آزادي و روان روشن است. ناگواريكه در راه مبارزه اش خلق ميشود، نهراسد

نسان انسان مزدك، ا. ميداند، لذا به زندگي آدميزاد و آينده اش با چشم نيك مي نگرد  آزادي را تاكيد ميكند و مرگ را بهتر از اسارت و بندگي

كامل، آرماني، خيرخواه، صلح جوي و با تدبير است كه اصل آن با خرد پيوند ناگسستني داشته و ريشه آن از همان منش هاي انساني و آيين 

 .جوانمردي آب ميخورد

و لقد  ": اق آيه كريمهاز مطالب ياد شده كه بگذريم دين اسالم يكي از آيين هاييست كه از والدين اساس و پايگاه آدمي سخن رانده و به مصد

كه اين آيت انسان كامل را برهمه آفريدگان برتر مي  "كرمنا بني آدم و جعلنم في البر والبحر و رزقنهم من الطيب و فضلنا هم علي كثير ممن خلقنا 

: بي در فتوحات مكيه مي گويد كهنهد و جوهر و گوهر آدمي را برهمه موجودات برتر وواال تر ميداند و به همين دليل است كه محي الدين بن عر

سراسر جهان صورت تفيلي وجود انسان است و انسان كتاب جامع هستي و روح كاينات است و جهان همچون پيكراوست هرگاه جهان را بدون   "

شناخته شده است، مقام، از نگاه اسالم كه كاملترين اديان سماوي ). ۳۸("انسان كريم و جوانمرد در نظر بگيريم جهان همچون پيكريست بيروح 

ار ارزش و اهميت انسان زماني از هفت اختر مي گذرد كه بخشنده باشد و مهربان و هميش در جستجوي نيكي و خوبي بوده و با ديگران يار و مددگ

 .قيق يابدباشد و اين زماني ميسر است كه همه اوصاف جوانمردي و برتري ها در وجود او درعمل او و در اراده او درمشيت او تح

ه بدينگونه مي بينيم كه در تلفيق چنين انديشه هاي اهواريي وواالي دين زردشتي، مزدكي و دين اسالم است كه در آرياناي كهن و خراسان دور

م و بخصوص اسالمي، منشاء و سجاياي نيك انساني به مرحله نضج و پختگي خود رسيده و جميعت عياران و جوانمردان شكل مي يابد و بعد از اسال

 .بعد از سده دوم هجري به تدريج با تصوف اسالمي آميخته شده و به گونه فتوت درآمده است

 .فته استوآما در باره ريشه واژه فتي كه مترادف آن كلنه جوانمرد است، بايد گفت كه اين كلمه عربي بوده و در قرآن كريم هشت مرتبه به كار ر

 ": آمده است كه معني و مفهوم فتوت جوانمردي است و راستي را در سه مقام نگاه داشتن عبارت از فتوت است درفتوت نامه نجم الدين زركوب

در كالم مجيد، اول بدانكه معني فتوت جوانمردي است و تا مردي تمام نشود، . آمديم با شرح صفت جماعتي كه ايشان را به صفت مردي ياد ميكنند

رجال يحبون ان يتطهر و او اهللا  ": عالء، مردانر به چندين جا در كالم مجيد ياد ميكند، از جمله آن مي فرمايدجوانمردي صورت بندد و حق جل و 

 )۳۹("يعني مرداني كه دوست دارند، پاكي را و حق تعالي دوست دارد پاكان را و پاك روان را . يعب المطهرين

جمع   ه به الف مقصوره ختم شده است، به معني مرد جوان، سخي و فتييان كه صيضهازنگاه غياث اللغات اين كلمه به فتح اول و فتح فوقاني ك

 .آنست به معني جوانان و سخيان است

مرد  از نگاه فرهنگ انندراج، فتي به معني جوان و جوانمرد بوده، مگر در فرهنگ فارسي آمده است كه فتي به معني مردانگي، مرد آسا، مردانه و

 ) ۴۰.(نفيسي فتوت را جوانمردي معني كرده است فرهنگ. افگن مي باشد

و همين امر باعث  بايد گفت كه در عصر اموي ها معني و مفهوم فتوت، گسترده تر شده و برعالوه مردانگي، صفت شجاعت و مروت نيز شامل شد 

ه سلطاني از زبان معاويه به فرزند ابي سفيان در آن گرديد كه در باره فتوت تعريف هاي گوناگوني صورت بگيرد، چنانچه در مقدمه كتاب فتوت نام

فتوت آنست كه دست برادرت را بر مال خود گشاده داري و خود طمع را در مال وي نكني و با او به انصاف رفتار كني   ": مورد فتوت آمده است

. سيار شماري و نيكويي هاي خود را بدو اندك دانيو از او انصاف نخواهي و جفاي او را بر تابي و خود بدو جفا نكني و نيكويي اندك او را ب

")۴۱( 



و جعفر خلدي در اين مورد گفته ) ۴۲(".فتوت نيكويي خلق و بذل معروف است ": ونيز ابوبكر فرزند احمد شبهي فتوت را اينگونه تعريف ميكند

زند احمد مغربي تعريف كامل و خوبي دراين مورد و همچنين ابوعبداهللا فر ".فتوت كوچك شمردن خويش و بزرگ داشتن مسلمانان است ": است

فتوت نيكويي خلق است، با كسي كه بدو بغض داري و بخشيدن مال است به كسي  ": دارد به اين گونه كه سخاوت را نيز شامل فتوت كرده است

 )۴۳(".كه در نظر او ناخوش آيد و رفتار نيكو است با كسي كه دل تو از او مي رمد

گرچه تعريف ياد شده در جاي خود داراي اهميت فراواني است اما نظر به اينكه برخي از پهلوها و بعدهاي ديگر اهل فتوت را شامل به عقيده ما ا

ر نميشود و از طرفي هم از نگاه تعريف منطقي كمبوديهاي را داراست، لذا ناگزيريم كه بمنظور حل مطلب و بخصوص آنچه كه از كلمه فتوت منظو

فتوت به معني  ": آمده است كه "الفتوت عندالعرب  "در روزنامه الجمهوريه چاپ بغداد زيرعنوان : ترجمه يك متن عربي به پردازيمنظر ماست به 

ري شمايلي مانند شرف، شجاعت، سخا ووفا به وعده و حلم و دستگيري از ناتوانان و فريادرسي از مظلوم و عفو و تواضع و متانت و نيروي بردبا

 .است

به اقوام خود با نرمي برخورد كن كه ترا دوست داشته باشند و با ايشان تواضع نما تا ترا قدر گذارند و : صبح العدواني به فرزندش مي گويدذواال

ن ايشان گاباچهره خندان باش تا كه ترا فرمان برند و چيزي برآنها ترجيح مده تا سيادت ترا به پذيرند و خردان ايشان را عزت بده آنطوريكه به بزر

به مال جوانمرد و به همسايه مهربان باش و كساني را كه از تو استعانت مي جويند پيروزي بخش . احترام مي گذاري تا كه به عزت تو بزرگ گردند

به اينصورت  اجلي است كه فرا مي رسد و آبروي خود را به سوال چيزي از كسي مريز و  و مهمان را حرمت بگذار و خيلي زود به فرياد برس كه ترا

 )۴۴.(است كه آقايي تو كامل ميگردد

  

Part 5  

  "يقين  "داكتر غالم حيدر 

 وجـــــــوانـــمــــــردي  آيـــيــــن عـــيـــــــاري

 قسمت پنجم

 ــشـــــيـــنــه آيــيــن عـــيــاري و جـــوانــــمـــــرديســــــيـــــــــري بــــــر پــــيـــ

   

ري، از تعريف هاي كه ياد كرديم، ميتوان به اين نتيجه و خالصه آمد كه شكستن بت نفس و ايثار و جانبازي و تواضع و سخاوت و انصاف و بي آزا

مله صفاتي اند كه در سده دوم هجري در آئين فتوت و جوانمردي نيكويي و گذشت، شجاعت ووفا به عهد، مهمان نوازي و مردم دوستي از ج

 .اهميت بسزايي داشته و بعدها مفاهيم و معنا هاي ديگري نيز بدين آيين مردمي افزوده شده است

ي از لقب هاي بايد گفت كه مبدا عملي فتوت اساسا از رفتار، اخالق و اعمال، حضرت علي ابن مطلب گرفته شده و به همين دليل است كه يك

 :است، بيدل در اين مورد چنين اشاره مي كند "شاه مردان  "حضرت علي 

 )۴۵(كه مي خوانند مردان حقيقت شاه مردانش             كدامين شير يزدان مرتضي آن صفدر غالب

http://www.afghanmaug.net/content/view/147/72/#top


لي است كه اساس آن بر هشت قاعده ازنگاه حضرت علي كه در حقيقت قطب اين طريقت و مدار اين فضيلت است، آيين فتوت داراي مباني و اصو

اصل الفتوت الوفاء و الصدق و االمن والسخاء والتواضع والنصيحت والهدايت والتوبه واليستاهل الفتوت  ": گذاشته شده است، آنجا كه فرموده است

 ".سم فتوت نبوداالمن يستعمل هذه الخصال ـ يعني اصل فتوت اين هشت خصلت است و هر مستعمل اين خصايل نباشد، مستحق ا

هي العفو عندالقدرت، والتواضع عندالدولت، والسخاء عندالقلت و العطيب  ": وچون از وي پرسيدند كه عالمت و نشانه كمال فتوت چيست؟ فرمود

 )۴۶(".بغير منه ـ يعني عفو در وقت قدرت و تواضع در زمان دولت و سخا در هنگام فقر و عطاء بي منت

پس جوانمردان همه تابع علي باشند و هر چه  "  :ين محمد آملي در فتوت نامه خويش به همين مطلب اشاره كرده و گويدوهمچنان عالمه شمس الد

و نقل است كه چون صفوان از جنگ صفين دست برد مي كرد، علي . يابند همه از متابعت او يابند و از علي به فرزندان او و سلمان و صفوان رسيد

انك اليوم فتي فاياك آن تضع الفتوت في غير آهلها فهذه الفتوت : علي عليه السالم فرمود. صفوان به خدمت او شتافت. صفوان الي يا  :ندا كرد، كه

 )۴۷("ص  التي شرفني بها رسول اهللا 

دوازده ركن ميداند  بعد از حضرت علي، پيروانش آئين فتوت را رونق بيشتري داده اند چنانكه شيخ شهاب الدين سهروردي، آئين فتوت را داراي

 :از نگاه سهروردي آنچه كه ظاهريست، عبارت است از. كه شش ركن آن ظاهري و شش ركن ديگر آن باطني است

 .اخي بايد ازوقت عهد فتوت از زنا كردن پاك باشد كه مردان را زنا خلل آيد: ـ بند پلوار ۱

 .از لقمه حرام خوردن پرهيز كند: ـ بند شكم ۲

 .كه بايد زبان خويش را از غيبت و بهتان و سخن بيهوده نگاه دارد: ـ بند زبان ۳

 .آنچه ناشدني است نشود و آنچه ناديدني باشد نه بيند: ـ بستن سمع و بصر ۴

 .به دست هيچ كس را نرنجاند و در راه غمازي قدم نه نهد: ـ بستن دست و قدم ۵

 .ي فريفته شود و جوانمرد را الزم است تا امين باشد و امانت را به صاحب حق برسانداخي نبايد به چيز هاي دينو: ـ بستن دروازه حرص و امل ۶

 :واما شش ركني كه باطني است، عبارت اند از

 ـ سخاوت ۱

 ـ تواضع ۲

 ـ كرم ۳

 ـ عفو ورحم ۴

 ـ نيستي از منيت ۵



 )۴۸(ـ هشياري و فراست ۶

 فتوت "فتوت  "و اما در كلمه كه معني آن پسنديدگي است و اين كلمه فتوي از چهار حرف،   از فتوي گرفته شده سهروردي معتقد است كه واژه

ف، ت، و، ت  "و اما كلمه فتوت نيز از چهار حرف . يا عطف است "ي  "بشمار نمي آيد به دليل آنكه اين  "يا  "تشكيل شده كه  "ف، ت،و، ي  "

سهروردي به اين انديشه است كه مرد صاحب فتوت را خصايل . به حساب نمي آيدآخر كلمه نيز به دليل عطف بودن آن  "ت  "ساخته شده كه  "

 :بسيار است، مگر آنچه كه فتييان و جوانمردان را به كار آيد، بيست و پنج خصلت است، بدينگونه

 :فتوت مانند "ف  "هفت خصلت مربوط است به : اول

 ـ فضل ۱

 ـ فتوح ۲

 ـ فصاحت ۳

 ـ فراغت ۴

 ـ فهم  ۵

 تـ فراس ۶

 ـ فعل ۷

 :فتوت، مانند "ت  "چهارده خصلت مربوط است به : دوم

 ـ توكل  ۱

 ـ توبه ۲

 ـ تواضع ۳

 ـ تصديق ۴

 ـ تصور ۵

 ـ تحمل ۶

 ـ تطوع ۷



 ـ تهجد ۸

 ـ تلفف ۹

 ـ تبرك ۱۰

 تصرف  ـ ۱۱

 ـ تمكين ۱۲

 ـ تفكر ۱۳

 ـ تسكين ۱۴

 :فتوت، مانند "واو  "چهار خصلت مربوط است به : سوم

 ـ وفا ۱

 ورع ـ ۲

 ـ واليت ۳

 )۴۹(ـ وصل ۴

 :و اما از نگاه نجم الدين زركوب، فتوت عبارت است از صرف كردن وجود در طاعت حق يا در راحت خلق و آن بر سه گونه است

 .نگاه داشتن زبان است از فحش و غيبت و بهتان و ذكر خداي تعالي را بسيار كردن: اول

 .يثار در راه خدافتوت دل و آن عبارت است از سخاوت و ا: دوم

 .فتوت چشم است، و آن نگاه داشتن نظر است از ديدن روي هاي حرام و به تعبير زركوب، نگاه داشتن پس و پيش است از ناپايست و نابايست: سوم

صيات را چهل به عقيده نجم الدين زركوب، فتوت دار، برعالوه سه مورد ياد شده، داراي خصوصيات وويژگي هاي ديگري نيز هست كه اين خصو

 :و سه بيت، بدينگونه شرح ميكند

 بـــــــهر كاري كه باشد كام رانست                   كسي كو را فتوت پاسبــــــــــــا نست

 داني در امانـــــــست  زهر آفت كه                   دل كو را فـــــــــــتوت هم قران است



 فتوت پيشــــــــــــــــــه پيغمبرانست                  تفتــــــــــــوت شيوه هر بي ادب نيس

 كه جاهــــــــل در فتوت بد گمانست                  فتوت چيست؟ ترك جـــــــــــهل گفتن

 كه بي انصـــــاف دايم در فغانست                   فتوت از خود انصــــــــاف است دادن

 زاخالق حمـــــــــــــيده كاروانست                    ازار معنيفتوت چيســــــــــت ؟ در ب

 فتوت استـــــــــواي جسم و جانست                    فتوت اعتقاد عـــــــــــقل و قلب است

 فتوت آفــــــــــــــرينش را دهانست                    به معنــــــي آفرينش يك وجود است

 مروت اندرو همچو زبــــــــــبانست                  رض كردي چون دهانيفـــــــــتوت ف

 مروت حســـــن او را همچو جانست                فتوت همچو صاحب حسن شخصيست

 مروت چـــــــون صفاي روي آنست                 فتوت در مثل آييــــــــــــــــــــــنه دان

 مروت چــــــــون نمك اندر ميانست               ــان را حوانيجفتوت ديگر انســــــــــــ

 مروت زينـــــــــت آن خان و مانست               فتوت خان و مان معـــــــــــــنوي دان

 مروت چـــــون ضياء و نور شانست               فتوت روز خورشــيد است و شب ماه

 مروت همچــــــــو گل در گلستانست              ســراسر فتوت گلســــــــــــــــتاني دان

 وگر نامش مهابـــــــــــــت آسمانست              اگر حلمـــــش كني كشت زمـــين است

 فتوت در همـــــــــــــه اشيا روانست              كسي كش چشـــم معني باز باشــــــــــد

 كه آن خاصيــــتش خورشيد سانست              هست نه هر چيـــــزي درو خاصــــيتي

 زهر شيي فتــــــــــوت را نشانست               نـــمودن در مهم خاصــــــــــيت خويش

 طريقت چــــــون درخت بوستانست              فتــــوت بوستان و شرع چـــــــون تخم

 كه در باغ فتــــــــــــوت جاودانست              حقيقت مــــيوه هاي نغز و شــــــــيرين

 به معني در فـــــــــتوت كاردانست               نه هـــــر كو را فـــــــــــتوت دار دانند



 زميني خار و جـــــــــايي گلستانست             همه جا را زمــــــــين گويند، ليـــــكن

 زدر تا با شيــــــنه فرقي عيار است               ــــداگر چه هــــــــــر دو مرواريد باش

 كه در دين قبيـــــــــله خلق جهانست              به هرصد سال مــردي را تـــــوان ديد

 فتوت دارد همـــچون بحر و كانست              فتوت گوهــــــرست و لعل و يافــــوت

 ازار عز و خدمــــــــــت بر ميانست             عالم فتــــــــــوت دار را در هـــــر دو

 رواي كبريايي طيـــــــــــــــبلسانست             فتوت دار را برفـــــرق معـــــــــــــني

 اگر مالســــــت و گر جان در ميانست            فتــــــوت دار آن باشـــــــــــد كه او را

 فتوت دار آن كو مهــــــــــــــربانست           كــــــــــي باشدفتوت دار مي دانــــــي 

 فتوت دار آن كو خـــــــوش عنانست           فتوت دار آن كـــــو عيــــب پوش است

 فتوت دار كـــــــــــــــــــو دلستانست           فتــــــوت دار آن كو دل نـــــــواز است

 فتوت دار آن كـــــــــــــــــو آستانست          ن كو آســــــتين استفتـــــــــــوت دار آ

 فتوت دار دايم ميزبانـــــــــــــــــست           اگر خود نيـــــــــم ناني، ملــــــك دارد

 فتوت دار خاك ميـــــــــــــــهمانست           اگر خود ميهمان مســــــت است و كافر

 و گر گويد هـــــــــمه سودش زيانست          دار هر گز بد نگـــــــــــــويد فتـــــــوت

 فتــــــــــــــــــــوت دار مانند شبانست          جهان را خـــــــلق همچــــــــون گله دان

 كه او را در فتوت داســـــــــــــتانست          واپرس "زركوب"فتـــــوت خواهي از 

 كسي دارد درين ره قهرمانــــــــــست          ـــــدر آنچ ازين معــــــــني كه گفتيمبه قـ

 )۵۰(چنين باشد كه ما را در بيانست        زهي مــــــردي كه در راه فتـــــــــــــوت

آئين فتوت را داراي هفتاد و يك شرط مي داند،   )۵۱(كه به عقيده ام از جمله بهترين فتوت نامه هاست "فتوت نامه  "و اما واعظ كاشفي در كتاب 

 .اگر پرسند كه شرايط فتوت چند است؟ جواب بگوي، هفتاد و يك، چهل و هشت وجودي و بيست و سه عدمي  :چنانكه ياد كرده آيد



 :و اما آنچه وجودي است

 اسالم  : اول

 ايمان   :دوم

 عقل  : سوم

 علم: چهارم

 حلم  : پنجم

 زهد : ششم

 رعو : هفتم

 صدق : هشتم

 كرم  : نهم

 مروت : دهم

 شفقت  : يازدهم

 احسان: دوازدهم

 وفا  : سيزدهم

 حيا: چهاردهم

 توكل : پانزدهم

 شجاعت: شانزدهم

 غيرت  : هفدهم

 صبر : هجدهم

 استقامت  : نزدهم



 نصيحت   : بيستم

 طهارت نفس     : بيست و يكم

 علوهمت       : بيست دوم

 راركتمان اس   : بيست و سوم

 صله رحم: بيست و چهارم

 متابعت شريعت  : بيست و پنجم

 امرمعروف  : بيست و ششم

 نهي از منكر  : بيست و هفتم

 حرمت والدين : بيست و هشتم

 خدمت استاد   : بيست و نهم

 حق همسايه     : سي ام

 نطق به ثواب: سي و يكم

 خاموشي از روي دانش  :سي و دوم

 طلب حالل: سي و سوم

 افشاي اسالم: هارمسي و چ

 صحبت با نيكان و پاكان  :سي و پنجم

 صحبت با عقال: سي و ششم

 شكر گذاري: سي و هفتم

 دستگيري مظلومان: سي و هشتم

 پرسش بيكسان: سي و نهم



 فكرت عبرت: چهلم

 عمل به اخالق: چهل و يكم

 امانت گذاري: چهل و دوم

 مخالفت نفس و هوا: چهل و سوم

 ادنانصاف د: چهل و چهارم

 رضا به قضا: چهل و پنجم

 عيادت مريض: چهل وششم

 عزت از ناجنس: چهل هفتم

 مداومت بر ذكر: چهل و هشتم

 :و اما آنچه ازآن احتراز بايد كردن

 مخالفت شرع است: اول

 كالم مستقج نگفتن است: دوم

 غژبت نيكان كردن است: سوم

 مزاح بسيار كردن: چهارم

 سخن چيني كردن: پنجم

 خنديدن استبسيار : ششم

 خالف وعده كردن است: هفتم

 به حيله و مكر با مردم معاش نمودن است: هشتم

 حسد بردن: نهم

 ستم كردن: دهم



 غمازي نكردن: يازدهم

 محبت دنيا ورزيدن: دوازدهم

 در طلب دنيا حريص بودن: سيزدهم

 عمل دراز پيش گرفتن: چهاردهم

 عيب مردم جستن و گفتن: پانزدهم

 به دروغ خوردنسوگند : شانردهم

 طمع در مال مردم كردن: هفدهم

 خيانت ورزيدن: هجدهم

 بهتان گفتن و از ناديده خبر گفتن: نزدهم

 خمر خوردن : بيستم 

 ربا خوردن: بيست و يكم

 لواط و زنا كردن: بيست و دوم

 با مردم بد مذهب و بي اعتقاد مصاحب بودن: بيست و سوم

 )۵۲(".، بوي فتوت بدو نرسدهركه ازاين هفتاد و يك شرط خبر ندارد

اگر چه اين آئين . از مطالعه مطالب ياد شده ميتوان به اين نتيجه رسيد كه موالنا واعظ كاشفي فتوت را يكي از شعبه هاي عرفان اسالمي مي داند

بات و معادالت اجتماعي نيز جستجو مردمي و انساني و اهورايي با تصف و عرفان اسالمي آميخته است، اما نميتوان ريشه هاي اصل آن را در مناس

 .نمود و بررسي كرد

  

Part 6  
  

 »يقين «   حيد ر  داكتر غال م

 قسمت ششم

http://www.afghanmaug.net/content/view/147/72/#top


 سيري بر پيشينة آيين عياري و جوانمردي

عطار .ودو شرط است   عطارنيشاپوري، فتوت داراي هفتاد ويك شرط نبوده،بلكه در بردارندة هفتادو اما از نظرشيخ فريدالدين ) پيوسته به گذشته (  

بنا به انديشة عطار،آ يين فتوت وجوانمردي كه در اشعارش . اختصاص داده است) فتوت نامة منظوم(در ديوان شعرخود، بخش كاملي را به نام، 

 تعبير شده، داراي دو) راه وروش مردان(ازآن، 

 يكي جنبة نظري، ودوم جنبة عملي ؛كه جنبة عملي اين موضوع بيشتر مورد نظرش واقع گرديده است؛: بخش است

 :چنانكه در اشعار زير به خوبي و روشني مشاهده كرده، ميتوانيم

 بگويم با تو رمزي چنــد ز اسرار           اال اي هوشمنــد خــــوب كـــــردار

 نكتة چــند   فتوت   از   بيا موز           دمندخر   داري و هستي  چو دانش

 كاله سروري بـــر ســـر نهند ت            دهندت  راه  مردان  راه  كه تا در

 راز   زماني باش با ما محـــــــرم           اگر خواهي شنيدن گوش كن بــــاز

 دم  ي زدندي در ميانكه از مرد            مـــقد م   پيــران   گــفتنــد  چـــين

 مروت  باشد  يكي زان شرط ها             فتوت   شرط  دو شد  كه هفتــاد و

 باز  كه تا چشمت بدين معنا شود            راز   يك جملة   يك  بگويم با تو

 كردن  نيكان از بدي انديشه چو              نخستين راستي را پيشـــه كـــردن

 نگفتن آن يكي مغز و ديگر پوست           داشتن دوستهمه كس را به ياري 

 و دامــــــن بايد چشم  هميشه پاك           بــــــودن    آزاد  بــــد  زبند نـــقش

 همه كارش به جزروي وريا نيست             نيست وفا    را   فتوت   اهل  اگر

 دلش بر دوست و دشمن به بخشايد            جوانمرد يست در تن را   كسي كو

 زيانت   اگر خواهي به خود نبود            آنت  بايـــد  مي  خواستي  بهركس

 جوانمرد  و نيكي كن اگر هستي            كرد  تو بد  كسي كو با   مكن بد با

 به مردي جان و دل درراه او بند           كسي كــــز مهــــر تو ببريد پيـــوند



 روز  پشيماني خوري تو هم يكي         ميا مــــــوز  گفتن  ديرا در ب  زبان

 كه بيني خويشتن را كمتر از مور          و زور  مردي  آنگه به آيـــد  تو را

 كه تا يابي مراد خويش يكـــــــسر        آور  بــــــر  را  نامــــــر ادان  مراد

 كردار   ميكن به  گر دستت دهدا          مگوهرگزكه خواهم كردن اينـــكار

 فتوت در جهان او را روا نيســت           نيست اندر رضا  كسي كورا خشم 

 يــار  نباشد در جهانش هيــــچكس          آزار   دل   باشد   دار چون   فتوت

 نگنــجد   مسكيني  به بي باكي و           ره خويشتـــن بيني نگنـــجد   درين

 نه گرمي وستيزه بلكه زاريـــست           برادر برد و بــــــاريستفتوت اي 

 چه خوشتردرجهان ازنام نيكوست         بده نان تا برآيـــد نــــامت اي دوست

 چنان كزپيش باشي باــش از پــس          زبان ودل يكي كــــن با همه كـــس

 گـــويي شنـــيدن را نشايـــد اگر             مكن جيزي كه ديدن را نشايـــــد

 مزن دم از طـــريق بــرد بــاري             چو اندرطبع بـــسياري نـــتداري

 كه نيكو نيست فاسق را سرانجام            ورز مــــــــادام  پارسايي  طريق

 كه حيلت نيست كـــار زيـر دستان           دستان  تزوير و  مكن با هيچكس

 كه كين داري نشد آيين مـــــــردم            مردم   اك دار از كيندرون را پ

 ورت هم بيم جان باشد مگو هيچ            چو خوانندت برو زينهار مي پيج

 نبــاشد از فـــتوت جـــــانت آگـاه             راه   به جان گر باز ماني اندرين

 شيطاني چه گيري عذر بر دستز             دماغ از كبر خالي دار پيــــوست

 تكـــبر جــز خدا را نيست اليــق              تواضع كن تواضع بر خــــــاليق

 كه افزوني جسم است كاهش جان            تكبر خيره گي خود راــــ مرنجان



 نه بيرون از حد و اندازه ميگوي             سخن نرم و لطيف و تازه ميگوي

 كــه در دنيــا نــيابي محـــرم راز             كسي بـــــــاز مگو رازدلت با هر

 حسـود از راه حــق آگــه نــبا شد            حســـد را بر فتــــوت ره نبـــا شد

 ببرزنهار از وي مهر و پيونــد              اخي راچون طمع باشد به فرزند

 گر خود ميرود سر بر سر دارو           اگر گفتي ز روي آنـــرا به جاي آر

 به خــــود رفتن كجا باشد مروت            فتـــوت     به خود هرگز مرو راه

 بود ازگــاو و خـــر بسيــار كمـــتر            پرور   رياضت كش كه مرد نفس

 چورفتي جز جگر خواري نبيني           مرو ناخوانده تا خواري نــــبينـــي

 كه دشمــن كام گـــردي اي بـــرادر          اندر دوست منگـــربه چشم شهوت 

 كه كج بيــني فتــوت را نــشايـــــد           نايـــد     فتوت راست   زكج بينان

 كه ايمن نيست دايم مرد خود كام          به كام خود منه زينهار يك گــــــام

 كه تا نامت بمـــا نت جــــاودانــــه           زمانه   اهل  با  تو  كن  مـــــروت

 ندارد دوست ز ايشان كس سخي را           را    هزاران تربيت گر هست اخي

 زن  مـــــرد الفي كمتر از  كه باشد          مزن الف اي پسربا دوست و دشمن

 ـــتاد نبه پـــــاي دستـــــگــير ايسـ            دادن    خلق   داد   چيست   فتوت

 به فرهنگ از مـــــروت دورباشـــد           هرآنكس كو بخود مغرور باشـــــد

 مكن با بي ادب هرگز مـــحابـــــاي         جاي   ادب را گوش دارد در همــــه

 گــــــويي ربودن  بدين چوگان توان          به خدمت ميتوان اين راه بــــــريدن

 كـــــردي اغياري نبيني   چو ياري           نبـــينــــيبه عزت باش تا خواري 

 اگر اندر فــــــــتوت نــــام جــــــويي            مبر نام كسي جز با نيــــــــكويــي



 تن را  مجوي آخر بــــالي جـــان و            به عصيان در ميفكن خويشــتن را

 مده ره پيش خود صـــــاحب هوا را           را  هواي نفس خود بشكن خــــــدا

 كه خجلت بـــر نــــيفتد اين و آن را          را  چنان كن تربيت پير و جـــــوان

 گره از جـــان و بــند از دل گشـــايد            نصيحت در نهاني بهتر آيـــــــــــد

 را  شنو اين ماجرا به گوش و جان            را  هر نا ســـــــزا  لباس خود مده

 فرزند  كه باشد در كنارت همچـــــو            بند   مي  روي  زان  ميان تربيت

 وي بـــــــضاعت  همه عالم برند از           قناعت    فتوت جوي گــــــــر دارد

 كه بيد ين را نزيــــبد الف مـــــردي            به طاعت كـــــوش تا ديندار گردي

 را  مطيع امر كن تن را و جــــــــان             تش كــــن خداي مــــهربان راپرس

 كه هستي برنمي آيد ازيــــــن فــــــن             زن  قــدم اندرطـــــريـــــق نيستي

 درآن حالت مكن از صــــــبر دوري             صبوري  چو سختي پيشت آيد كن

 چو محنت در رسد صبر است درمان             ــزدانبه نعمت در همي كن شكر ي

 به صد التـــاف پيش مــــهمان شــــــو           چو مهمان در رسد شيرين زبان شو

 از كم و بــيش  بياور آنــــــچه داري            پيش  تكلف ازميان بـــــــر دار واز

 ين بهـــــــتر نباشد در جــــهان كاركز            به احسان و كرم دلــــها به دست آر

 چو مــــردان راه خود چاالك بــــسپار         چو احسان از تو خواهد مرد هوشيار

 شمع  از آن سوزد ميان جـــــمع چون            در جمع  فتوت دار چون شمع است

 آگاه  ـــــــــوالكه تا گردي ازين احــ             ترا با عشق بايد صبر هــــــــــمراه

 ترا گفتار با كــــــــــــــردار بـــــايد              به گفتار اين سخن ها راست نايــــد

 .همي كن پند من چون حلقه در گوش            معنا فرامـــــوش  مكن زينهار ازين



 نتيجه ميرسيم كه بنا به عقيدة عطارچنانكه ياد كردم،اگر ما آيين فتوت را از نگاه عطار جمع بندي كنيم؛ به اين 

 آيين جوانمردي و فتوت، عبارت است از راستي و راستكاري، صداقت، انديشة بد نداشتن، ياري و كمك به ديكران،

به  رهايي يافتن از هواي نفس، پاكدامني، وفا به عهد، بخشنده گي بر دوست و دشمن، آنچه كه به خود ميخواهي به ديگران بايد خواست، نيكي

ادان را ديگران، بستن جان و دل در راه كسي كه با تو مهرباني دارد، زبان را از گفتار بد باز داشتن، خويشتن را كمتر از مور دانستن،مراد نامر

بان يكي داشتن، برآوردن،گفتار را با كردار برابر داشتن،خشم خود را فرو خوردن،بي آزاربودن،دوري از خويشتن بيني،بردباري،نان دادن، دل را با ز

بستن چشم و گوش از چيزهاي ناديدني و نا شنيدني،پارسايي داشتن،دوري كردن از مكر و تزوير،دوري از كين جويي و خودخواهي، تواضع 

داشتن،نرم گويي، راز دل به هركس نگفتن، دوري از حسد ورشك ورزي، دوري از طمع، كوشش و عمل دركار، رياضت كشيدن،دوري از 

بيني و كج انديشي، خود كام نبودن،مردمداري و مروت داشتن، سخي طبع بودن، مدارا كردن،دوري از الف و اضافه گويي،داد شهوت و كج 

خواهي كردن،مغرور نشدن، با ادب بودن، بد گويي نكردن،دوري از گناه و عصيان،هوا ي نفس را شكستن،قناعت داشتن،دينداري و خدا جويي، 

دان را به جاي آوردن،مهمان نوازي،احسان و كرم داشتن، در عشق صبر داشتن، و مانند اينها كه همه آدمي را به كار صبر و حوصله داشتن، شكر يز

 .آيد و ميتوان آنها را سر مشق زنده گي خويش قرار داد 

ر كتاب هفت اورنگ،خصوصيات آيين موالنا جامي د: و اكنون مي بينيم، كه موال نا نورالدين عبدالرحمان جامي در اين زمينه چي گونه مي انديشد

 .فتيان را در سي بيت اينگونه، شرح مي دهد

 عقد بيست و پنجم در فتوت كه بار خود از گردن خلق نهادن است و زير بار خلق ايستادن

 وايــة خويش  پي  گام  مي زني           ايكه از طبع فرو ماية خـــــــويش

 زين هنر پاية خود عـــ الي كن           خاطر از واية خود خالي كــــــــن

 سردي آيين جوانمردي نيــست           بهر خود گرمي جز سردي نيست

 در پي حاجت مــسكينان بــاش          چند روزي ز قوي دينان بـــــــاش

 افروزي   تا به آن بزم كسان          شمع شو شمع كه خود را سوزي

 ورز   شيوة ياري و غمخواري          ي ورزبا بد و نيك نيكوكــــــــار

 بر گل و خس همه يكسان ريزي           ريزي   ابرشوتا كه چو بــــــاران

 ياران مــشكن   دل  بر مالمت           مفكن   چشم بر لغزش يــــــاران

 در گذران   چون به بيني گنهي          ديـــــــگران  در گذر از گنه و از

 از آاليــتشنــاك  ببـــر آاليش           ن بحر ز آاليش پــــــــاكباش چو



 خويش را از ديگران بيش مبين           همچو ديده به سوي خـــويش مبيـن

 كه نگنجد به ميان صـــــد گنج           بس عمارت كه بود خانـــــــة رنج

 ابر بـــــــهار  بر آنكه زند آب            همچو آن بيخته خاك از خس و خار

 گــردي  زان  پشت پا را نرسد           دردي   زان  كف پا را نــــــــبود

 به كه با خود كني ازبهر خداي          ور سوي داوريـــــــــت افتد راي

 نامور شو به فتوت چو خـــــليل          خوار و ذلـــيل  بت خود را بشكن

 كه به صد گونه خطا رهبر تست           ــرور تستبت تو نفس هـــــوا پــ

 درم  بذل كن بر همه هـــــميان          بست كن بر همه كــــس خوان كرم

 روي در هم مكش از هم پشتي           گر براهيمي اگــــــــر زردشتـــي

 دست بگشاي به ايثار هـــــــمه            همه  آزار   ز    باز كش پــــاي

 دل از انديشة آن پــــــاك بشوي            كسي باز مجوي  به  هرچه بدهي

 نيست بر گشتي از آن طور كرم             چه كم  و  آنچه بخشند چه بسيار

 گـــردد  پشبمان  داده  از  زود          احسان گردد  طفل چون صا حب

 دگر گريه كنـــــان بستانـــدكه             هر چه خندان بدهــــــد نتــــوانــد

 منگر در هنر و عيـــــب كسان           تا تواني مـــــگشا جــــيب كـــسان

 كور  ديده از ديـــــدن آن سازي           دور   داري  ازانديشـــــة آن    دل

 )۵۴(به دل كس نرسد آزاري            نكو كرداري  تو  چون  از  بو كه

نگونه ديده ميشود كه آيين فتوت و جوانمردي داراي هفتاد و يك و يا هفتاد و دو شرط بوده و در قرنهاي اول و دوم هجري، فتي و بدي         

جوانمرد حقيقي به كسي گفته ميشد كه خصوصيات ياد شده را ميداشت، مگر امر مسلم آنست كه آيين فتيان و جوانمردان در سدة سوم هجري به 

ود رسيد و ازآن به بعد، رفته رفته در اشعار و نوشته هاي شاعران و نويسنده گان راه پيدا كرد ؛ چنانكه اگر ما شعر معروف حنظلة مرحلة پخته گي خ

بادغيسي را به خاطر آوريم، مي بينيم كه به روايت عروضي سمرقندي در جهار مقاله، وي نخستين شاعريست كه شجاعت و دليري را از صفات 

 .كه مرد آنست كه مهتري و بزرگي را از كام شير به جويد و به عزت و نعمت و جاه، دست،يابد   مردانه گي دانسته و معتقد است برازندة مردي و



 بجـو شير  كـام  ز  كـن  خـطر  شـو            در است  مهتري گربه كام شير

 ) ۵۵(يا چو مردانت مرگ روياروي            يا بزرگي و عز و نعمت و جاه

ا به باري در سدة چهارم هجري واژه هاي فتي و فتوت كامال با كلمه هاي شاطر و عيار از نگاه معنا هم مانند شد، و اين كلمه ها در اكثر جايه         

 .يك معنا به كار برده شد 

د را متكي به آيين ها و روشهاي مذهبي و در نيمه هاي سدة جهارم هجري عياران و جوانمردان و فتيان كوشش كردند تا روشها و آداب خو         

ص ديني سازند و به آن تكيه گاه ديني، درست كنند، ازاينروست كه دسته ها و گروهاي مختلفي پيدا شدند كه هر يك از اين گروه راه و روش خا

 .خود را دارا بودند 

يان با استفاده از اين روش، خود را با لباس عياران و فتيان آراسته و در از اواخرقرن چهارم هجري به بعد، گروهي از ناجوانمردان و عيار نما         

 .زير همين نام دست به آدمكشي، دزدي و چپاولگري زدند و از هيچگونه ظلم و ستم در مورد هم نوعان خود دريغ نكردند 

را پيدا كردند و از آنوقت ) احداث ( ه بعدها نام و لقب در اوايل سدة پنجم هجري در شهرهاي مختلف شام،عدة از جوانمردان پيدا شدند ك         

 .به بعد اين كلمه نيز مترادف كلمه فتي و عيار به كار رفته است 

 بايد گفت كه در عهد فرمانروايي سلجوقيان، شاطران و عياران و فتيان با مقاومت شديد، روبرو شدند، و علتش         

وانمرد بود و سرانجام جوانمردان و عياران مجبور شدند تا اجتماعات و جلسه هاي خود را پنهاني انجام دهند و همانا تجاوز و فتنه انگيزي مشتي ناج

درين دوران، صوفيان كه در زمان . نامهاي خود را تغييرداده و به نامهاي گوناگوني پيوند دوستي را با دولت و خالفت فاطميان مصر بسته نمايند 

صميمي بودند، با نا جوانمردان قطع رابطه كرده و از پيوند خود با آنها عار داشتند و تا اندازة كوشش به عمل آمد تا چهرة گذشته با عياران همكار و

 .جوانمردان واقعي از نا جوانمردان شنا خته شود تاآنكه به اثر كوشش آنها، نا جوانمردان به شكست روبرو شدند 

تمام شهرها كار جوانمردان واقعي و فتيان حقيقي رونق و جالل فراواني پيدا كرد و روز به روز به تعداد در سده هاي ششم و هفتم هجري در          

مانند سده هاي چهارم در امور سياسي و اقتصادي كشور ها   آنها افزوده شده و قدرت شان روز افزون گرديد،تا آنكه كار ايشان به جايي رسيد كه

 .ل است كه نام اين جوانمردان مردم دوست، در تاريخ خراسان زمين، ثبت و درج شده است نيز دخالت كردند، و به همين دلي

نة به روايت افغا نستان در مسير تاريخ، عياران در برابر استيالي عرب اموي و عباسي و هم چنان در برابر هجوم چنگيزمغل، مبارزات قهرمانا         

چنگيز خان،شبا خون مي زدند و   و هرات همين عياران و جوانمردان بودند كه صد ها نفر در اردوي در جنگهاي مرغاب و غور  .انجام داده اند 

فخر آهنگر،رشيد برجي،اصيل معدل،از نواحي غور و غرجستان تا مدت : اغتنام مي كردند، و بعد از آنكه چنگيز،هرات را ويران كرد اشخاصي،چون

از مشاهير روساي عياران و جوانمردان در قرن .آوردند و به مردم گرسنه تقسيم مي نمودند چهار سال براي مردم بينوا غله و آذوقه مي 

جعفر هشتم،ابوالعريان و درقرن دهم درهم بن نصر، حامد بن عمر،محمد بن هرمز و زنگالود ،و در قرن دهم، احمد نيا، و در قرن يازدهم امير بو 

 .و بومحمد منصور و غيره است ناصر، احمد بن طاهر، اسحاق بن كاژ و ليث نوري 

از نيمه هاي سدة هفتم هجري به بعد،ديده ميشود،كه جنبه هاي اخالقي و اجتماعي فتيان و جوانمردان برجنبه هاي سياسي آن زياد شده          

كه فتنه و شهر خواري و قتل عام مغول، ميرود،و اكثر جوانمردان را نه عياران، بلكه سپا هيان، هنرمندان و صنعت كاران،شهري تشكيل ميدادند، تا آن



ديدند بيخ عياري و عياران و جوانمردان را بر كند و، هم چنانكه تمام نهضت طلبان و وطن پرستان را به خاك و خون كشاند، عياران نيز سركوب گر

 .ن ديده ميشود ، اما باز هم در درون سپاه تيمور و دور وبرملوك كرت، نشانه هاي از بقاياي عياران و جوانمردا.

و مفردان بر ميخور يم كه    يتيم ها، نهنگ ها: بعد از شاهرخ ميرزا در هرات و به ويژه در زمان سلطان حسين بايقرا، ما به نامهاي، مانند         

، واصفي زياد به چشم داستانهاي از حوادث و سرگذشت هاي آنها، درشبهاي هرات رخ ميداده است، كه اينگونه وقايع در كتاب بدايع الوقايع

زني عيار پيشة   علمدار و حيدر تير گر و امير خليل و داستان، تاج النسب، كه: ميخورد، از آن جمله ميتوان به پيكار هاي مفرد قلندر، با افرادي،چون

 )۵.(و روبرو شدن پسر نقيب نيشاپوري با وي، و عاقبت كار ايشان، اشاره كرد بود در شهر هرات، 

(  ز مطالب ياد شده كه بگذريم، بعدها دنبالة همان عياران و جوانمردان در هر منطقه، نام بخصوصي پيدا كرد،چنانچه در كابل و هرات به ناما         

روه هاي ياد ياد شد، كه هريك از گ) آلوفته ( و در سمرقند و بخارا،به نام، ) داش و لوطي ( ،و در ايران،به نام،)شه حوان ( ،در قندهاربه نام، )كاكه 

 .شده داراي اوصاف، شرايط و خصوصيات، جداگانة بودند،كه بعد ها در بارة آنها بحث مفصل خواهيم كرد 

____________________________________ 

  .۹۵و ۹۲ديوان، عطار،صفحه هاي   - ۵۳

 .۵۳۱و ۵۳۰هفت اورنگ جامي، اورنگ چهارم،سبحة اال برار،صفحه هاي،  - ۵۴

 .۶۸اله، عروضي سمرقندي،صفحة چهارمق - ۵۵
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 Part 7 

 »ينيق«حيد ر   داكتر غال م

 آيين عياري و جوانمردي

 قسمت هفتم

 صفات عياران و جوانمردان

   )پيوسته به گذشته(

وگر نه، ميگردم و خدمت عياران جوانمرد ميكنم، كاري اگرميكنم، براي نام ميكنم، نه   من مردي ناداشت و عيار پيشه ام، اگرناني يابم، بخورم،   

 .كنم، كه مرا نامي باشدازبراي نان، واين كاركه ميكنم از براي آن مي
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 )سمك عيا ر(

رط دربخشهاي قبلي ياد كردم، كه آيين فتوت از نگاه موالنا واعظ كاشفي هفتاد و يك شرط، واز نگاه فريدالدين عطار نيشاپوري، هفتاد و دو ش   

كه در پيشگفتار، اين ) سمك عيار(ن بينيم كه در داستا    است، كه اين صفات و خصوصيات در بين عياران و فتييان مشترك است؛ و حال مي

 .داستان را معرفي كرديم، آيين عياري و جوانمردي از چه قرار است

درين داستان كه به نثري ساده و زيبا و دلكش نوشته شده، . نيز آيين عياري و جوانمردي داراي هفتاد و دو شرط است) سمك عيار(در داستان    

يكي : وانمردي از حد افزون است، اما آنچه فزونتر است، هفتاد و دو طرف دارد، واز آن دو را اختيار كرده اندحد ج«: درين زمينه، چنين مي خوانيم

  ۱».نان دادن و دوم راز پوشيدن

چون بحث ما در زمينة عياران و جوانمردان است، درين بخش ميكوشيم، تا آنچه را كه بر يك عيار و جوانمرد، ضروري، است بر شمرده و صفات 

 .برازندة اين گروه مردمدار را روشن سازيم 

در كتاب قابوسنامه . بر عيار الزم است، تا آنچه را كه مي گويد انجام دهد و درگفتار خود ثابت قدم باشد؛ چون اصل جوانمردي همان است   

من فرستادة : دي از در درآمد و گفتكه، روزي گروهي از عياران قهستان گرد هم نشسته بودند، مر  تاليف كيكاووس بن وشمگير آمده است

است؟ عياران مرو هستم، و آنها سؤالي دارند به اينگونه كه جوانمردي چيست و جوانمرد كيست، و ميان جوانمردي و نا جوانمردي فرق از چه قرار 

دي و ناجوانمردي فرق آنست كه صبر اصل جوانمردي آنست كه، هر چه بگويي، بكني و ميان جوانمر«: مردي عيار پيشه، به نام فضل همداني گفت

 ۲» .كني

از نگاه نويسندة قابوسنامه كه يك بخش مفصل كتاب خويش را در بارة راه و روش عياران و جوانمردان اختصاص داده است، و بدون شك در    

يز يكي ديگر از خواص و عادات تاريخ ادب فارسي دري نخستين پژوهشگري است كه با ديد ژرف به اين آيين نگريسته است، صبر و حوصله ن

يكي انجام : امير عنصرالمعا ني كيكا ووس در جايي ديگر همين كتابش باز هم شرط جوانمردي را در سه مطلب ميداند. عياران و جوانمردان است

انمردي كه بدان تعلق دارد، از سه اصل جو«: دو ديگر، راستي و راستكاري؛ و سوم، صبرو شكيبايي، آنجا كه ميخوانيم. دادن آنچه را كه ادعا ميكني

سوم، آنكه شكيبايي را كار بندي؛ از بهر آنكه هر صفت كه به . دوم، آنكه راستي را خالف نكني. اول، آنكه هر چه گويي، بكني: چيز است

 ۳» .جوانمردي تعلق دارد، برابر اين سه چيز است

 :نامة منظوم خويش، برد وباري و شكيبايي را اصل فتوت و جوانمردي ميداندو عطار نيز به همين گفته هاي ياد شده معتقد است و در فتوت 

 ) ۴(نه گرمي و ستيزه ، بلكه زاريست       فتوت اي برادر برد باريست

رش در و در دفتر چهارم هفت اورنگ جامي، نيز به اين صفت عياران تاكيد گرديده و عارف جام، حكايتي زيبا از صبر وشكيبايي، عياران روزكا   

 :همين زمينه دارد، بد ينگونه

 را  گرفتاري   حبس   در   مانده           را    عياري    كه    گفت   شحنة

 كردند   سياست   جمع   سر   بر           آوردند    برون    پاي    بر    بند



 آه  و  شـعله  ازو  نامد  بر  ليك           سياه  انگشت  شد ز بس چوب چو

 كرد برون  دهان  ز  ياران  پيش           از آن ورطه چو آورد برون رخت

 استاره  چــند  شده  ماهـــي  بلكه            پاره    چـندين    به    سيم    درم

 بدر كامل شده چون پروين چيست            سوالش كاين چيست  محرمي كرد

 سيم  درهم   اين  من  دندان زير             بيم  گفت ، جا داشت بر آن محفل

 بود   ناظر   دلم   چشم  بدو  كه             بود  حاضر  مهي  در صف جمع

 خويش  ناكي  شرمم آمد ز جزع             خويش  باكي  پيش وي با همه بي

 دندان  فشردم   صبر  در   بسكه             خندان   خندان   واقـعه،   اندران

 شد   نو   صبرم   درهــم   سكة              شد   جو  جو  مدرم  دندان  زير

 دينارم  يك  انـدر  صبر  به  كه              كارم   بر   نو   سكة  رقــم  زد

 )۵(سرخ رويي رسدم زين دينار             معيار  دوران   نامة   نهم   چون

 :ميراند و معتقد است كه صبر و حوصله، اگر چه تلخ است، مگرثمره و ميوة شيرين داردجامي در پايان اين حكايت از صبر و حوصله داري سخن    

 عا قبت همچو شكر شيرين است         صبر اگرچند كه زهر آيين است

 )۶(كاخر كار شود چشمة نوش           مكن از تلخي آن زهر خروش

آنست كه نخست موالنا بر وجود عياران به حيث جماعتي ازمردم اشا ره نموده و از  آنجه را كه ميتوان از حكايت موالنا جامي، نتيجه گيري كرد؛   

طرف ديگر، اين حكايت نشاندهندة آنست كه دولت ها و حكومت هاي استبدادي هميشه در طول روزگاران با عياران و جوانمردان ميانة خوبي 

از سوي ديكر عياران و جوانمردان اگر مجازات هم . ليفة روزگار مجازات ميشدنداشتند، و اگر عياري به دست شحنة مي افتاد، از دست مزدوران خ

جوانمردان ميشدند، راز خود را افشا نميكردند، به اين معنا كه راز داري و نگهداري اسراردرون حلقة ياران و همكاران از جملة آيين نيك عياران و 

 .بشمار مي آمد

روح (به خانة ) شغال پيل زور(و استاد ش، ) خورشيد شاه(به حيث قهرمان اين اثر با ) سمك(ده است كه دراين زمينه آم) سمك عيار(در داستان   

از «: مطرب كه زني است عيار پيشه، ميروند، و در هنگام مالقات از وي مي پرسند كه از جوانمردي چه داري؟ روح افزا مطرب ميگويد كه) افزا

جان پيش او سپركنم و منت بر جان دارم و بدو، يار باشم   اگر كسي را كار افتد و به حاجت آرد، من جوانمردي امانت داري به كمال دارم، كه



زينهار من آيد به جان از دست ندهم، تا جانم باشد، و هر گز راز كسي با كسي نگويم و سرّ او را آشكارا نكنم؛ مردي و جوانمردي   واگركسي به

 ۷» .اين را دانم

ران و جوانمردان دراين صفت تا به اين درجه وفا دار و پايبند بودند كه تا سرحد مرگ ياران و دوستان خود را به دشمنان شان بايد گفت كه عيا   

نام دارد به جهت تداويش ) زرند(مجروح، شده و جراحي را كه ) سمك عيار(آمده است كه ) داستان سمك(درين زمينه بازهم در. معرفي نميكردند

از اين واقعه چند روز سپري ميشود، دستگاه . ز زرند جراح ميخواهد كه رازش را فاش نكند و مخفيگاه او را به دشمن نشان ندهدسمك ا. مي آورند

، زرند جراح كه به سمك قول داده است، به .دشمن به زرند جراح شك كرده و او را اسيروشكنجه ميكند، تا جاي سمك عيار را به ايشان بگويد

مردي كن و خود را به دست چوب باز ده و اين راز آشكار مكن، كه نامردي باشد از . اي تن، ترا بيش از چوب نخواهند زدن« :خود چنين ميگويد

، زنهار راز نگاه دا، و اگرخود ترا به زخم چوب بكشند؛ به زخم چوب، مردن به باشد، از خيانت .براي صد چوب يا هزار چوب، مردي را باز دادن

جالد او را چوب ميزد تا چندان چوب زد كه . اين به گفت و تن در چوب داد. ي به جان در بازيدن، خاصه ؛ چون سمك مرديكار فرمودن و مرد

  ۸» .هفت اندام وي پاره پاره شد و خون روانه گشت و زرند به هيچگونه اقرار نكرد و به روي نياورد

ست، به اين صفت عياران و جوانمردان اشاره ميكند و دراين مورد، چه شايسته مثالي خويش كه در حقيقت رموز اسرار ا) اسرار نامة(وعطار نيزدر   

 :آورده است

 خموشي  نه   و  است  يكي كم گفتن         نيوشي   نيكو  گر   تو   با   بگويم

 آواز    ز  ماند  قفس  در  بلبل  كه        ز خاموشي است بر دست شهان باز

 )۹(كه با هر دون نشايد گفت اسرار         ميدار  دهپر  در   سخن   جوانمردا

 : به عقيدة شمس الدين محمد آملي، پوشيدن اسرار ديگران در نزد فتيان و جوانمردان ركن دوم آيين جوانمردي است

نواع ضرب رنجانند، افشأ اسرار از وازخصايص ايشان مبالغت است در كتمان اسرار و حفظ آن از اغيار، و تا اگر يكي را به شمشير تهديد كنند و به ا«

 .»افشا االسرارليس من سنن االحرار«: او نيايد، جه در حديث آمده است كه

اي برادر ما را : گفت –عليه السالم  –اثر كرد، امام حسين –عليه السالم  –نقل است كه چون امام حسن را زهر دادند و زهر بر حسن بن علي    

 )۱۰.(در چنين حالت از من افشأ سر و غمازي پسنديده نباشد: فرمود –عليه السالم –كي كرد؟ حسنخبركن كه اين معاملت با تو 

محمد . عباران را عقيده بر آنست كه چون با كسي نيكويي كني، مزد نگيري؛ چرا كه بر نيكويي، مزد گرفتن از آيين جوانمردي به دور است   

ملح النوادر، آورده است كه، سليمان نامي كه از جملة عيار پيشه گان بوده است، يك شب با  عوفي در كتاب جوامع الحكايات، به روايت كتاب

از اتفاق يكي به نزديك آن خانه وفات كرده بود، و . دوستان و ياران خود قصد كار كردند و خواستند كه بر سراي، صرافي زنند و مال او ببرند

كه ما را اجازه ده تا بر سر راه نشينيم، مگر كسي : ياران سليمان، گفتند. و نتوانستند كه به هدف برسندآنها نوميد شدند . جملة همسايگان بيدار بودند

برويد، مگر متوجه باشيد كه تعرض غرض نكنيد و كسي را مجروح نسازيد، كه اين كار بد دالن : سليمان، گفت. از راه بگذ رد و مال او بستانيم

يكي از ايشان سالم را عليك گفت و . د و ديدند كه جواني پاكيزه با لباسي فاخر بر ايشان بگذشت و سالم كردياران او بر سر راه ايستادن. است

آخر او شما را :گفت . ، تا مگر نقدي باشد .چه مي كنيد ؟ گفتند كه جامة او را بگيريم : سليمان، گفت. ديگران قصد او كردند، تا جامة او بستانند

ياران او گفتند كه . سالم دادن آ ن بوده است كه از شما سالمتي يابد و اين از جوانمردي به دور است، او را تعرض رسانيدنسالم گفت، ومراد او از 



نبايد كه بر دست ديگران افتد؛ پس در حال سه كس از ياران خويش را فرمود تا درخدمت آن جوان : سليمان، گفت. دست از او بر داريم، كه برود

تند؛ وچون جوان را به خانه اش رسا نيدند، آن جوان به ايشان قدري سيم بداد، آنها پيش سليمان آمدند و گفتند كه ما را قدري سيم پاكيزه روي، برف

سيم او قبول كردن بد تر از آنست، كه جامه از او ستدن؛ از بهر آنكه بر نيكويي مزد گرفتن با معامالت ارباب فتوت و «: سليمان گفت. داده است

و ما   كه خانة او دور است و همين ساعت صبح به دمد: ايشان گفتند. نسبت ندارد، و همين سا عت بايد كه اين سيم، باز بريد و به وي رسانيدمروت 

» به صبح فضيحت شويم، به كه به لئوم فضيحت گرديم؛ پس همانجا به ايستاد تا كه آن سيم ببردند و به جوان تسليم كردند: گفت. فضيحت شويم

۱۱ 

يها و به اينگونه ديده ميشود كه عياران و جوانمردان، نام نيك را بهتر از زر و گوهر ميدانستند، و براي بدست آوردن نام نيك خود تمام دشوار   

ان در چنانكه اين خصوصيات را ميتو. ناگواريهاي زنده گي را تحمل كرده، و تمام تالش و كوشش آنان، آن بوده است كه نام خود را حفظ، كنند

ابو مسلم خراساني، سنباد، حمزه فرزند آذرك سيستاني، استاد سيس بادغيسي، برازبنده، سعيد جواله، حصين بن : وجود تمام قهرمانان مردمي؛ چون

 . رقاد، ابن مقفع و به ويژه يعقوب ليث صفاري كه نمايندة برجستة عياران و جوانمردان است، مشاهده كرد

ما به نامهاي؛ چون خورشيد شاه، فرخ روز، شغال پيل زور، سرخ كافر، گيتي فروز، كانون عيار، و ديگران بر ميخوريم كه ) سمك عيار(در داستان    

) سمك(كه  آنها نام نيك خود را به تمام دارايي و ثروت، شاهان و فرمانروايان، سودا نكرده و به هيچ چيز دنيا فريفته نشدند، و به همين دليل است

من مرد ناداشت ام، مرا به اقطاع و واليت چه «: ت ميخواند و به خورشيد شاه كه ميخواهد، برايش، حكومتي به دهد؛ چنين ميگويدخود را ناداش

من مرد ناداشت و عيار پيشه ام اگر ناني يابم بخورم و اگر نه ميگردم و خدمت «: ؛ و باز در جاي ديگر از زبان سمك مي شنويم كه ميگويد۱۲»كار؟

 ۱۳»وانمرد ميكنم، كاري اگر ميكنم براي نام ميكنم، نه براي نان؛ و اين كار كه ميكنم از براي آن ميكنم كه مرا نامي باشدعياران ج

 .در شاهنا مة فردوسي، مي بينيم، كه رستم به حيث قهرمان ملت آريانا در جستجوي نام نيك است، و مرگ را از بد نامي بهتر ميداند   

 )۱۴(مرا نام بايد كه تن مرگ راست        رواست به نام نيكو گر بميرم

 :و جايي ديگر از زبان فردوسي در همين زمينه، چنين مي شنويم

 )۱۵(كه ساالر باشم كنم بنده گي           مرا مرگ بهتر از آن زنده گي

 :و در اين مورد از زبان پلنگ كه شيردرنده، مخاطب اوست، چه مثالي شا يسته، آورده است

 چو با شير جنگ آورش خواست جنگ       استان زد برين بر پلنگيكي د

 )۱۶(به از زنده گاني به جنك اندرون        به نام ار بريزي مرا گفت خون

و اين است جواب رستم براي اسفنديار رويين تن، پور گشتاسپ بلخي كه آمده است، تا دستهاي رستم را بسته نمايد، و به نزد پدرش، گشتاسپ    

 :ردبب

 )۱۷(ازآن به كه نامم بر آيد به ننگ         مرا سر نهان گر شود زير سنگ



وفاي بي خالف، مدح بي چشم داشت پاداش، و بخشيدن «: و اما از نظرمعروف كروخي، به روايت واعظ كاشفي؛ صوفيان را سه نشان است؛ چون   

 ۱۸»بي سؤال

اين مرد . زي نژاد در بادية مي زيست، از قضا روزگار، گروهي بازرگان به آن باديه رسيدنددر هفت اورنگ موالنا جامي آمده است كه؛ مردي تا   

 .در خانه اش از آنها به گرمي پذيرايي كرد و هرچه داشت در خدمت آنها گذاشت، و خود به انجام كاري به دورها رفت

پس از . قة خويش، بدرة زر براي زنش دادند و پي كار خود رفتندبازرگانان كه سخاوت و جوانمردي مرد عرب را ديدند، از روي ميل و عال   

جوانمرد، زر را گرفته و به دنبال كاروان رفت و بازرگانان را پيدا كرد و . چندي مرد عرب به خانه اش آمد، و زنش موضوع را با او در ميان گذاشت

 :گفت

 پـيـشه   خساست   لـئيما ن   وي          انديشه  خطا   سفيان   كاي

 پي دينار و درم  از  بيع  چو  نه          كرم  بهر  از  مهمانيم  بود

 خود رانيد  رة  به  رواحل  پس          بستانيد  ز من  خويش  دادة

 كنم روزن تان  نيزه  از  تن  در         ور نه تا جان بود در تن تان

 )۱۹(شان برگشت ز قفا  و آ ن عرابي          دادة خويش گرفتند و گذشت

كه با   در آن زمان كه من را نزد خليفة بغداد منصوب كردند، در بازاربغداد، سقايي را ديدم: همجنان از ذوالنون مصري روايت است كه او، گفت   

دادم؛ اما آن جوانمرد جامة نيكو و كوزه هاي سفالين، سقايي ميكرد؛ از آن سقا كوزة آب گرفتم و آب را خوردم و در پاداش آن، ديناري به وي 

 ۲۰»تو اينجا اسيري و از جوانمردي نبود از تو چيزي ستدن«: نگرفت و گفت

ياري  از مثالهاي ياد شده، ميتوان به اين پيامد رسيد كه پيروان آيين جوانمردي هيچوقت به منظور به دست آوردن جاه و مقام، به ديگران كمك و   

 .و به دست آوردن، نام نيك، بوده است  به درمانده گان و تهيدستاننميكردند؛ بلكه يگانه هدف شان خدمت 

گروه،   يكي از صفات برازندة ديگري كه ميتوان در آيين جوانمردي، به خوبي مشاهده كرد، پاس نمك را داشتن است؛ چرا كه بنا به انديشة اين   

در جوامع الحكايات، آمده است كه يكي از عياران ماورالنهر، به  .نمك كسي را خوردن و بر صاحب نمك خيانت كردن، كار ناجوانمردان است

عيار گمان كرد كه گوهر شب چراغ . ناگاه چشمش به چيزي افتاد كه مي درخشيد. نيشاپور رفت و خزانة ملك را دريافت و ميخواست كه زر ببرد

ابد كه چيست؛ چون زبان زد، نمك بود، پس زرها را به جايش است؛ چون پيش رفت، درنيافت كه ماهيت آن چيست؛ از اينرو، زبان نهاد تا در ي

 .گذاشت و بيرون شد

ملك از شنيدن اين خبر، متحيرشد و فرمان داد . فردا ملك را خبر كردند، كه دوش دزدان نقب زدند و به سر زرها رسيدند، مگر زرها را نبرده اند   

 . ده شد؛ به شرط آنكه، آن دزد به بارگاه آيد و اقرار كند، كه چرا زرها را نبرده استتا منادي دركوچه و بازار، صدا كند كه گناه دزد، بخشي



چيزي سپيد ديدم، روشن و تابان، گمان «: چرا زرها را نبردي؟ عيارجوانمرد، گفت: ملك، گفت. آن عيار به بارگاه آمد و خودش را معرفي كرد   

  با خود. معلوم شد كه نمك بوده است  خود. بر آن نهادم، كه تامعلوم كنم كه چه چيز است آنرا بر گرفتم و زبان. بردم كه گوهر شب چراغ است

 ۲۱».تعلق نساختم و از سر آن در گذشتم   چون نمك شاه چشيدم، حق آن گزاردن در مذهب مردي و مروت، واجب بود؛ پس به قليل و كثير: گفتم

نان ميخوردند، بدي را روا دار نبودند و پاس نمك و دوستي را ميداشتند؛ بلكه اگر دشمن شان هم عياران و جوانمردان بر عالوة اينكه در سفرة كه    

 .به خانة شان مي آمد، با دشمن خويش هيچگونه مخاصمت و دشمني نداشته، بلكه از آن به بعد با هم دوست و همكار و صميمي مي شدند

يك در بيان مراحل تصوف و عرفان، و از زبان پرنده گان بهترين و اساسي ترين مسايل و در كتاب منطق الطيرعطار كه، كتابيست رمزي و سمبول   

عياري دشمنش را دست بسته، به خانة خود برد تا ويرا قصاص كند؛ چون عيار جهت آوردن خنجر : مطالب عرفاني، بيان شده است؛ چنين آ مده كه

كه نان ميخورد؛ از او سؤال كرد كه، اين نان را از كجا   د و آن مرد دست بسته را ديدوقتيكه عيار پس آم. رفت، زنش پارة ناني به آن مرد داد

 :برايم داده است؛ چون مردعيار اين سخن را شنيد، خنجر را از دستش رها كرد و گفت  زنت  كه نان را: آوردة؟ آن مرد گفت

 ن حرامگفت بر ما شد ترا كشت           تمام  پاسخ  اين  بشنيد   چون   مرد

 سوي او با تيغ نتوان برد دست           كه نان ما شكست  زانكه هر مردي

 )۲۲(من چگونه خون تو ريزم دريغ           نيست از نان خواره ما را جان دريغ

 ادامه دارد

 مأ خذ

 ۴۵ _۴۴  سمك عيار، جلد اول، صفحه هاي - ۱

 ۱۸ ۲  صفحة ۱۳۲۹  :ر سعيد نفيسي، تهراناميرعنصرالمعاني كيكاووس، قابوسنامه، به كوشش دكت -۲

     ۱۸۵  قابوسنامه، صفحة - ۳

 ۹۲ديوان عطار، جاپ سوم، صفحة  - ۴

 ۴۹۸صفحة   هفت اورنگ جامي، دفتر چهارم، - ۵

 ۴۹۸هفت اورنگ جامي، صفحة،  - ۶

 ۴۹ -۴۸سمك عيار، جلد اول، صفحه هاي  - ۷

 ۹۲سمك عيار، جلد اول، صفحة  - ۸

 ۱۲۹صفحة  ۱۳۳۸: ، فريدالد ين عطار، به تصحيح سيد صادق كويرين، تهراناسرار نامه - ۹



 ۷۹رسايل جوانمردان، به كوشش مرتضي صراف، صفحة  - ۱۰

 ۱۰۸، جلد اول، صفحة ۱۳۵۳: جوامع الحكا يات و لوامع الروايات، محمد عوفي، به كوشش بانو مصفا كريمي، تهران - ۱۱

  ۱۳۴۸سال   ،۶ – ۵  هاي ، شماره»آيين عياري«مجلة سخن،  – ۱۲

 ۳۲۰سمك عيار، جلد اول، صفحة  – ۱۳

 ۳۱۱شاهنا مة فردوسي، چاپ مسكو، جلد سوم، صفحة  – ۱۴

 ۳۰۴شاهنامة فردوسي، صفحة  – ۱۵

 ۳۰۳شانامة فردوسي، صفحة  – ۱۶

 ۳۰۳شانامة فردوسي، جلد سوم، صفحة  – ۱۷

 ۱۱فتوت نامة سلطاني، واعظ كاشفي، صفحة  – ۱۸

   ۵۴۰ -۵۳۹  اورنگ جامي، صفحه هاي هفت  - ۱۹

 ۳۶ترجمة رسالة قشيريه، صفحة   - ۲۰

 ۱۱۰ -۱۰۹  جوامع الحكا يات و لوامع الروايات، جلد اول، صفحه هاي – ۲۱

    ۱۶۷منطق الطير عطار، صفحة – ۲۲

 Port 8  

 »يقين «   حيد ر  ال مداكتر غ

 آيين عيا ري و جوانمردي

 قسمت هشتم

 صفات عياران و جوانمردان

قبله پنج است؛ كعبه است كه قبلة مومنان است؛ و ديگر بيت المقدس كه قبلة پيغامبران و امتان گذشته : ابوالحسن خرقاني گفت: قبلة جوانمردان   

فاينما تولو لو فثم وجه . كه است؛ و چهارم عرش كه قبلة دعا است؛ و جوانمردان را قبله خداستبوده است، وبيت المعموربه آسمان كه آنجا مال ئ

    .اهللا

http://www.afghanmaug.net/content/view/147/72/#top


                   .خردمندان خداي را به نور دل بينند و دوستان به نور يقين، و جوانمردان به نورمعاينه: و گفت   

 )تذكرت االوليا عطار(

جان فشاني و . عياران و جوانمردان بايد با دوست خود يكرنگ و وفاداربود، وهيچ چيز را از دوست خود، دريغ نكرداز نگاه ) پيوسته به گذشته(   

جان نثاري در راه دوست از جملة صفات برجستة عياران شمرده ميشود؛ چنانكه عطار اين خصلت پسنديده را در بيتها ي زيبا، مخصوص عياران 

 : وجوانمردان ميداند

 فشان  جان  در رة ياران چو مردان               فشان  هكه نبود جانمرد نبود 

 )۱(بسكه جانان جان كند بر تو نثار              گر تو جانت بر فشاني مرد وار

هزاده نوروز كه گل و نوروز، كه از جملة بهترين آثار غنايي ادب فارسي دري به شمار ميرود، اززبان راهبي براي ش  و خواجوي كرماني در كتاب   

پي قهرمان اصلي، داستان است؛ حكايتي در باب جوانمردي، ميگويد و از روي اين حكايت ميتوان به آيين دوستي عياران و جوانمردان، به درستي 

 .برد

 :حكايت به اين بيتها، آغاز ميشود

 پركار  گردنده  درين  آمد  به ياد                 مرا حـــال نــصيــر و نــصر عيـار

 نكاري  كاري  نكو  تخم  به جز                 داري   ياد   كــانرا  تـــو  با  بگويم

 باب  درين  شيرين  قصة  شنيدم                 كتاب   استـاد  از  وقتي   مكتب  به

 ماهي   تابنده   را   ملك  سپهر                 شاهي  بود  خراسان  ملك  در  كه

 ز فرزندان نبودش يك پسر بيش                بودش از حد سيم و زر پيشاگر چه 

 )۲(چو شاه شرق در عالم يگانه                 زمانه   در   نامي  و  نام  نصيرش

بزرگ ميشود،  وقتيكه نصير  .شاه فرزندش، نصير را بسيار دوست دارد، و هميشه مي كوشد تا آرزوهاي نيك و خوب فرزندش را برآورده سازد   

پدرش اجازه ميدهد، ودر ضمن به فرزندش يادآوري ميكند كه در بغداد دوستي از آن . يك روز نزد پدرش ميرود و اجازت رفتن حج را ميخواهد

 .ماست كه مشهور به نصر عيار است

 )۳(چو جان شا يسته نامش نصر عيار              در آنجا هست ما را يك هوا دار

نصيربه پدرش وعده ميكند و با غالمان و كنيزه گان، راهي سفر ميشود، اما چند منز ليكه . رزندش مي خواهد، تا از دوستش ديدن كندپادشاه از ف   

 :طي ميكند، ناگهان



 چو چشم مست خوبان دزد و خونخوار                خونخوار  گروهي راهزن با تيغ

 راند ند   جيحون   كاروان   خون  ز                  جهاند ند  در  پيكر  كوه  قله  ز

 )۴(از نقد و كاال   بود  آ نچه  ببردند                  به كشتند آنكه بود از پير و برنا

 :را پيدا ميكند) نصر عيار(نصير زار و ناالن خودش را به بغداد ميرساند و خانة

 رد قصر نصر عياربه دست آو                       وزان پس با وجود پر ز آزار

زن زيبا رويي را مي بيند و ) نصير(چندي ميگزرد، يكي از روزها. نصر عياركه نصير را به اينگونه ميبيند؛ پزشگان را مي طلبد و تداويش ميكند   

 :هوش و توانش را از دست داده، عاشق آن زن ميشود

 لع شده ماهبتي ديد از شبش طا                نا گاه  افگند  منظري  نظر بر

 گشته  ديوانه  پري  رفتارش  ز              رخش را شمع مه پروانه گشته

 سويدا   در   دل   آتش   فتادش              سودا  بر آمد بادي از صحراي

          :كه از اين واقعه، آگاهي پيدا ميكند، به فكر فرو ميرود؛ چرا كه) نصر عيار(

 به كابيين در نكا ح نصر عيار                  قضا را بود آن فرخنده ديدار

 .به آنهم نصر عيار بنا به خصلت جوانمردي كه دارد، زنش را از خود جدا كرده و به نصير، به نكاح در مي آورد

 دست ميداد  را  كو  منسوبه  هر  به                  به هر منظومه كو را بود بر باد

 )۵(به برج مه رساند آن مشتري را                  را  به عقد شه در آورد آن پري

 :نصير پس از آنكه به دلدارش مي رسد، به خراسان مي رود؛ اما در بين راه شخصي به نصير؛ چنين ميگويد

 به گوش شه فرو گفت آن حكايت                  واليت  آن  از  مگر در ره يكي

 )۶(گل بستان فروز نصر عيار                 كه هست آن سرو قد الله رخسار

 .نصير كه از جوانمردي و فداكاري نصر عيار آگاه ميشود؛ در حال آن ماهروي را به صفت خواهرش ميداند، و به خراسان مي رود   



نصير . زديك ديدن ميكندپس از گذشت مدتي نصر عيار، مال و دارايي اش را از دست مي دهد؛ از اينرو او هم به خراسان مي آيد، و نصير را از ن   

نصر به اين منظور جشن بزرگي بر پا ميكند، و پس . مال وثروت زيادي به نصر عيار مي دهد و چنين وانمود ميكند كه خواهرم را به تو به زني ميدهم

 :از آن

 خويش  گوهر  هم  سزد  كه گوهر را              گرفتش دست و دادش خواهر خويش

 رخسار   الله    پرده  ز  آمد   برون               عيار  نصر  حجله  چو با زن شد به

 )۷(يكي ديگر زن ماهروي خود ديد               خود ديد  چشم و شوي   يكي بگشاد

 . به اينگونه هر دو دوست منتهاي جوانمردي و سخاوت را نسبت به يكديگر، دريغ نمي كنند

نخست آنكه، بين عياران و جوانمردان خراسان و عياران كشورهاي عربي؛ چون مصر، : و پيامد دست يافتاز مطالب ياد شده ميتوان به دو خالصه    

دوم آنكه پيروان اين آيين معتقد بودند كه . شام، بغداد، حلب و كشورهاي ديگر، رابطه هاي دوستي، رفاقت، برادري و همكاري وجود داشته است

در داستان سمك عيار نيز ما عين مطلب را مي بينيم؛ آنجا كه . باشد، و با دشمنان دوست خود دشمنهر عيار بايد با دوستان دوست خود دوست 

همه سوگند خوردند كه به يزدان «: جمعي از جوانمردن و عياران با هم سوگند خوردند و تعهد كردند كه با هم دوست باشيم، ومكر و خيانت نكنيم

مردان و به اصل پاكان و نيكان، كه با هم يار باشيم و دوستي كنيم و به بربر جان از هم باز نگرديم، و مكر و غدر و به دادار و به نور و به نار و به قدح 

 ۸» و خيا نت نكنيم، و با دوستان هم دوست باشيم، و با دشمنان هم دشمن

مدار اعتبار نيست؛ بلكه آنچه كه نزد عياران مهم و باري ميتوان ادعا كرد كه در آيين جوانمردي؛ رنگ، پوست، مليت، محل زيست، نژاد و زبان    

 .تعيين كننده است؛ داشتن اهداف واالي مردمي و انساني و خدمت به خلق خدا و عفت و پاكدامني و نگهداري آيين دوستي و دوست يابي است

همراه شود و يا نشست و برخاست كند؛ نخست او در اصول اين آيين آمده است، كه اگر عياري و جوانمردي، با زني، هر چند ناشناس هم باشد،   

 .برادر خوانده گي و خواهر خوانده گي را اجرا ميكند تا با هم محرم شده و بتوانند يار و مدد گارهم باشند  را به خواهري مي پذيرد و آيين

يكي از اين . ن از خود آداب و قوانين بخصوص داردبرادر خوانده گي و خواهر خوانده گي و آيين دوستي و رفاقت نيز در ميان عياران وجوانمردا  

 .آداب؛ دست دادن با يكديگر است و ديگر گواه گرفتن؛ و پس از آن غذا خوردن و دست در نان و نمك يكديگر زدن

ورت آن زن به آن مرد و در نزد جوانمردان، هر گاه دو شخص با هم دست برادري داده باشند؛ و يكي از آنها، زني را خواهر گفته باشد؛ در آن ص   

 . ديگران نيز برادر و خواهر خوانده مي شود

دراين آيين آمده است . در آيين هندوان نيز ما به مسأ لة برادر خوانده گي و خواهر خوانده گي بر مي خوريم، كه از خود آداب و اصولي دارد   

نيز ميگويند، با ارزشترين نماد پيوند دوستي خواهر و ) ركشا بندهن(ري كه به آنگرة پاسدا. رشتة ايست پاكيزه و نمايانگر مهر و مهرباني) راكهي(كه

 .برادر؛ ميتواند تني، ناتني، و يا هر مرد شايستة ديگر، حتي از ميان مردان غير هندو نيز باشد) راكهي(در آيين. برادر است

يشم است و از تارهاي زرد و سرخ ساخته شده است؛ به بند دست نخست خواهر رشتة كه از ابر: آمده است كه) ركشا بندهن(در آداب و اصول  

راست مرد مورد نظرش مي بندد و در عوض، آن مرد به خواهر خوانده اش، شيريني و يا كدام تحفة ديگري مي دهد و اين بدين معنا است، كه 



در اين آيين معمول چنان است كه رشمة . ار باشدخواهر بايد هميشه در نزد برادرش عزيز و گرامي بوده و از كمك و ياري آن بر خورد د

با گلهاي تازة خوشبوي، گردة سندر، چوب صندل و چراغ تيلي، در بين پتنوس ميسين گذاشته شده و سه مرتبه از چب به باال و ) راكهي(دستبند

  )۹(ويژه در حق خواهر و برادر؛ پايان مي يابد و به  مستقيم، در برابر، برادرخوانده اش چرخانده مي شود و بعد از دعا و ثنا در حق حاضرين،

است؛ چرا ) رفيقي(و يا) رفاقت(بايد ياد آور شد كه مقام و ارزش برادر و خواهر خوانده گي در نزد جوانمردان و عياران، بلند تر از مقام وارزش   

نده گي و برادر خوانده گي هر دو طرف از حقوق و امتيا كه در رفاقت امكان دارد طرفين با هم حقوق مساوي، نداشته باشد؛ مگر در خواهر خوا

 .زات مساوي بر خوردار اند

و دخترشاه آرزو دارد كه سمك را از   به شهرشاه شمشاخ ميرود) سمك(آمده است كه،   نيز ياد مي شود؛) عالم افروز(كه ) سمك عيار(در داستان

: تر از وي مي خواهد كه پهلويش، به نشيند؛ اما سمك با خود چنين مي انديشد كهنزديك ديدن كند؛ آنگاه كه سمك پيش دختر شاه مي آيد؛ دخ

ه به چشم عالم افروز انديشه كرد كه من بيگانه پيش وي نه نشينم و بداند كه من هر گز ناجوانمردي نكرده ام و نكنم، واز من حرامزاده گي نيايد ك( 

ميدارد، كه هر گز به رضاي شيطان كاري نكرده ام و نكنم؛ و آنچه در خور نبود، طلبگار آن  يزدان خود مرا بدان نيكو. خطا در هيچ آفريدة نگرم

 )۱۰.(نباشم

) سامانه(زن مهرويه كه . پنهان شده است) مهرويه(كه سمك عيار، مجروح شده، و به خانة شخصي به نام   و جايي ديگر در همين مورد مي بينيم   

عيار، ناشناس است و گويا با هم محرم نيستند؛ دراينجا   را از خون آلوده شده، بشويد؛ مگر سامانه براي سمكنام دارد مي خواهد كه اندام سمك 

اي خواهر : گفت. سامانه او را به برادري قبول كرد. من ترا به خواهري قبول كردم؛ و تو مرا به برادري قبول كن«: به سامانه؛ چنين مي گويد  سمك

اي : سامانه دست در ميان سمك كرد و قدري زر كه در ميان او بود، بگشاد، صد دينار بود، گفت. بر گير. دري زر هستدست در ميان من كن كه ق

 ۱۱» .خواهر به خرج من كن تا ترا رنج كمتر بود

و مه پري نيز   دهد،؛نجا ت   را كه زنداني است) فغفورشاه( دختر) مه پري( سمك رفته است تا: مي خوانيم كه) سمك عيار(باز هم در داستان 

اي دختر، به گواهي « : سمك عيار قبل از آنكه دست مه پري را بگيرد؛ آداب خواهر خوانده گي را انجا م مي دهد و چنين مي گويد. موافق است

 :كردم سمك عيار گفت: يزدان مرا به برادري قبول كردي ؟ دختر، گفت

فرو گذاشت؛ هنوز   با الي بام بر آمد و كمند در ميان وي بست و او را به كمند  رفت وپس دست مه پري بگ. من ترا به خواهري قبول كردم   

 )۱۲(كمند به نيمه نرسيده بود كه كمند ببريدند و دخترببردند و سمك بر باالي بام خبر نداشت

بنا به . جوانمردي؛ عفت و پاكدامني آنهاستبه اينگونه ما در داستان سمك عيار و آ ثار ديگر بديعي به وضاحت مي بينيم، كه يكي از شرايط    

ش انديشة عياران و جوانمردان، هر عيار بايد پاك دامن باشد و نظر شهوت برمحرو مردم نيفكند و به خاطر هواي نفس، هدف مقدس خود را فرامو

 .نكند

مردي او را مهمان كرد و گروهي . وقتي به نسا شد .مردي دعواي جوانمردي كردي به نيشاپور: در باب سي و چهارم ترجمة قشيريه آمده است كه   

از «: نيشاپوري دست نشست و گفت. از جوانمردان با وي بودند؛ چون طعام به خوردند، كنيزكي بيرون آمد و آب بر دست ايشان مي ريخت

رسم و ندانستم كه آب در دست ما، زني چند سال است تا دراين سراي مي: يكي از ايشان گفت. جوانمردي نبود كه زنان آب بر دست مردان ريزند

 ۱۳» .ميكند يا مردي



ف حلقة عياران و جوانمردان در مسألة ننگ و ناموس به اندازة پايبند بودند كه تا اشخاص و افراد را تحت آزمايش قرار نمي دادند؛ آنها را در ص 

كه از ) نوع عيار(كه ما اينگونه آزمايش را در بررسي شخصيتآزمايشات، آنها به گونه هاي مختلفي صورت ميگرفت؛ چنان. خود جاي نميدادند

 .است، به روشني مي بينيم  جملة عيار پيشه گان خراسان

به نيشاپور كنيزكي فروخت، وي را، بر شأن غالمي و . مردي جوانمرد مي خواست كه نوع عيار را بيازمايد: از منصور مغربي شنيدم كه مي گفت« 

كنيزك را كه : گفتند. نوع عيار آن كنيزك را به غالمي به خريد و يك چندي نزديك نوع بود. نيزك نيكو روي بودوك. اين غالمي است: گفت

 ۱۴» .هر گزدست وي به من نرسيده است و وي مي پندارد كه من غالمي ام: داند كه تو كنيزكي؟ گفت

كه بت هر كس نفس : بايد پاك دامن بود با صراحت و روشني مي خوانيمو در قرآن كريم، در قصة ابراهيم عليه السالم پيراموت اين موضوع كه    

 ۱۵» . سمعنا فتي يذكرم يقال لما ابراهيم«: اوست، هر كسي كه هواي نفس خويشتن را مخالفت كند، او جوانمرد حقيقي باشد، آنجا كه آمده است

يكردند تا عيب كسان را فاش نسازند؛ چرا كه عيب كسي را به رويش يكي ديگر از صفات بر جستة عياران و جوانمردان آنست كه آنها كوشش م   

 .جوانمردي است  آوردن، دور از آيين عياري و

درويشي شيخ را خدمت ميكرد و دست بر پشت شيخ مي ماليد، وشوخ بر . شيخ ما روزي در حمام بود« : در كتاب اسرارالتوحيد آمه است كه 

اي شيخ : يمان باشد، تا آنكس به بيند كه او كاري كرده است؛ پس در ميان اين خدمت از شيخ سؤال كرد كهبازوي او جمع ميكرد؛ چنانكه رسم قا

همة مشايخ و ايمة نيشا پوري چون اين سخن بشنودند، اتفاق كردند كه . آنكه شوخ مرد به روي مرد نياوري: جوانمردي چيست؟ شيخ ما حالي گفت

 ۱۶» . تكسي درين معنا بهتر از اين نگفته اس

، چرك، )شوخ(بايد گفت كه در اين حكايت مراد از شيخ، صوفي و عارف بلند پاية عرفان و ادب پارسي، شيخ ابو سعيد ابو الخير، و مراد از واژة   

در مثنوي  چرك بدن، عيب، زشتي، پليدي و سياهي است؛ چنانكه شيخ فريدالدين عطارفريد الدين عطار نيشاپوري نيز محتواي حكايت ياد شده را

 :درمنطق الطير، اينگونه به شعر در آورده است) شوخ(گيرايش با در نظر داشت معنا و مفهوم كلمة 

 بود    خام    مردي    افتا ده    قايمش              بود   حمام  در  مهنه   سعيد   بو

 او  وير  پيش  جمله  آن   كرد   جمع              او   بازوي  تا  آورد  شيخ  شوخ

 جهان   در   باشد   چه   تا جوانمردي              اي پاك جان  بگو  گفتا  را  شبخ

 است   آوردن   نا   خلق   چشم   پيش              گفتا شوخ پنهان كردن است  شيخ

 او   پاي   در   زمان   آن   افتاد  قايم              او   باالي   بر   بود  جوابي  اين

 )۱۷(شيخ خوش شد قايم استغفار كرد               ه ناداني خويش اقرار كردچون ب

 در رهنمودهاي اخالقي عياران و جوانمردان، آنچه كه عمده است، آنست كه انسان خود رأي، مردم آزار، بد گوي و بد زبان نميتواند از مقام   

بوده، و به همين   بهاي ديگران باشد، داراي پندار نا درست و غرور و خود پسنديچه آن كس كه متوجه عي. واالي انسان جوانمرد بهره داشته باشد



بدان كه «: دليل است كه نميتواند عيبهاي خودش را به بيند و در اين مورد قشيري آن آموزگار بلند پاية مكتب جوانمردي، چه خوش گفته است كه

 ۱۸» .يشان؛ تا آنچه دشمنان بر ايشان شاد كامي كنندفتوت فرا پوشيدن عيب برادران باشد و اظهار نا كردن بر ا

مردي زني خواست؛ پيش از آنكه زن به خانة شوهر آيد، وي را آبله بر آمد و يك چشم وي : و باز در جايي ديگر درهمين رساله آمده است كه   

را به خانة وي آوردند و مدت بيست سال با آن زن   ن زنآ. نا بينا شدم: پس از آن، گفت. مرا چشم درد آمد: مرد چون آن بشنيد، گفت. به خلل شد

تو بر : خويشتن را نا بينا ساختم، تا آن زن از من اندوهگين نشود، گفتند: اين چه حال است؟ گفت«: مرد چشم باز كرد، گفتند. بود؛ آتگاه زن به مرد

 ۱۹» همة جوانمردان سبقت كردي

 :حكايت ياد شده را به شعر در آورده كه گمان مي رود، مضمون آن را از قشيري گرفته باشدو موال نا نورالد ين عبدالر حمان جامي،    

 آراست   خيا لش    به   دل  خانة           خواست   زيبا    زن   جوانمرد   آن

 كرد   جا   بالين   بستر   سر  بر             كرد    پيدا    عارضة    صنم    آن

 نماند  آب   او   گل   در   آبله  ز            نماند  تاب  شرخ  به   تب   ز آتش

 بست و به رخ پرده كشيد  ديده بر            شنيد   قصه   آن  چو   دلداده   مرد

 بنشستند   بهم   شاد   نا   و   شاد           هم پيوستند  به  دو  هر  آن  از  پس

 دير پر آفات به زيست  درين  كه            آن نيكو زن چو پس از سالي بيست

 زد   بينايي    دم    حالي     مرد             زد    تنهايي     عالم    در    خيمه

 حال  كيفيت   ز   جستند   شرح             سؤ ال  به   حريفا ن   گشادند   لب

 قصور    عين  در  ماند از آ بله             حور  غيرت  آ ن  گفت آن روز كه

 بنشستم   او    ديدن   از   فارغ             بستم  در  جهاني  جمله   از   نظر

 چينم   مي   ازو   خاطر   دامن             بينم   مي   آن   من   كه   نداند  تا

 به جوانمردي فرد   و ز حريفان              مرد  اي  احسنت  كه  گفتند   همه

 )۲۰(است  اين   فتوت  آيين  حد             است   اين  مروت  و  دين   غايت

 :و شاعر ديگري، گفته است كه همت و جوانمردي را بايد از سوزن آموخت؛ به دليل آنكه پرده پوش عيبهاست

 با وجود تنگ چشمي پرده پوش عالم است             همت عالي ندارد همچو سوزن هيچ كس
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 »يقين« حيد ر   داكتر غال م

 يين عيا ري و جوانمرديآ

 قسمت نهم

 صفات عياران و جوانمردان

يكي ديگراز صفات خوب و مردانة عياران و جوانمردان آ ن بوده است كه، هرگاه يكي از ايشان به كدام عملي دست   )پيوسته به گذ شته(          

رد مجبور و مكلف بود، تا خود را به خطر افگنده و مسؤوليت آ ن مي زد؛ و پس از آ ن شخص بيگنا هي به آ ن كار متهم ميشد، آ ن عيار و جوانم

در جوانمردي روا نيست كه قومي در بال : كه گفت) سمك عيار(عمل را به دوش بگيرد و شخص بيگناه را از شكنجه و آ زار نجات دهد و به گفتة 

 .داريم با ايشان خواهيم بودرها كنيم و خود بيرون رويم؛ چون ايشان براي ما جان فدا كرده اند، تا جان 

در شهرحلب در ميان كاروانسراي، : در كتاب لطايف الطوايف، كه در بر دارندة لطيفه ها و حكايات جالب و خواندنيست؛ آ مده است كه          

ن حمام به جانب كاروانسرا كه يكي از عياران حلب نقبي زد از گلخ. در پهلوي كاروانسرا، حمامي بود. چاهي بود بسيار عميق، كه آب ميكشيدند

در دل شب كه در كاروانسرا، بسته بودند و قفل گران بر آن زده، عيار با دستياران خود به نقب درآمد و از . سر از روي آ ب آن چاه بدر كرده بود

 . از نقد و جنس، خالي كرد و از قعر چاه بدر كرد  حجرة يي را كه در آن مال بسيار بود. آن چاه باال آمد

مردم شهرروي به آنجا نهادند، و داروغه و . صبح غوغا از كاروانسرا بر آمد و شوري در شهرافتاد كه مال و افزار فالن كاروانسرا برده اند          

كه مستأ جر آن امين،   وي پيري بود. عسسان شهر جمع آمدند، در آخررأي همه بر آن قرار گرفت كه اين كار، كار كاروانسرا دار و فرزندان اوست

هرچند پير و فرزندان زاري مي كردند، . او را با فرزندان گرفتند و بر در كاروانسرا آغاز شكنجه كردند و مردم شهرآنجا جمع آمدند. كاروانسرا بود

از جوانمردي نباشد : فتآن عيار كه اين كار كرده بود، با بعضي از دستياران خود در آن مجمع حاضر بود، با خود گ. كسي پرواي ايشان نمي كرد

پس قدم پيش نهاد و بانك بر عسسان زد كه دست از اين بيگناه و فرزندان وي بر داريد كه . كه اين گناه من كرده باشم و ديگران عذاب كشند

جواني . او نظر افگندند عسسان دست از شكنجة پيرو فرزندانش بر داشتند و در. ايشان را در اين كار دخلي نيست، و اين كار از من صادر شده است

زده  بلند باال، كه تاجي از برة سياه بر سر داشت و قباي از صفوف در بر؛ و ميان خود به شده، كمربند قيمتي چسب بسته و خنجر آبدار بر ميان  ديدند

هم در اين : گفت ?به كجا بردي چون خود اقرارنمودي، بگو كه اين مال را چه كردي و: و پاي افزار نو پوشيده، روي به آن آوردند و گفتند

طنابي بياوريد، تا به ميان خود بندم و به چاه فرو روم، و مالها را باال دهم، بعد از آن بر آيم و هر . كاروانسرا است و هم در قعر اين چاه پنهان است

 .حكمي كه پادشاه در حق من كند، قبول دارم

http://www.afghanmaug.net/content/view/147/72/#top


. برآمد و مردم او را بدان فتوت و جوانمردي آ فرين گفتند، و عسسان في الحا ل طنابي آوردندچون اين سخن به گفت؛ غريو از آن مجمع           

و جوان به آن چاه فرو رفت و طناب از ميان گشاده و آني . او بر جست و سرين طناب محكم بر ميان بست و عسسان آن سر طناب را به دست گرفتند

 .زماني سر چاه منتظربودند و هيچ اثري و صدايي از آن چاه بر نيا مد و عسسان. از آن نقب بيرون آمد و سر خود گرفت

در آي و به بين كه از كجا سر بدر : گفتند. او فرياد بر آورد كه دراين چاه نقبي است. چون انتظارازحد بگذشت، كسي به چاه فرو فرستادند          

اين حريف عيار نقشي باخت و : همه انگشت تحير به دندان گرفتند و گفتند. ن آمدميكند؛ و آن شخص مي رفت تا در گلخن سر بدر كرد و نزد ايشا

 )۱. (غريب كاري سا خت، كه هم خود رفت و هم مال را برد و هم بيگناها ن را خالص كرد

و طرفدار تهيدستان و بينوايان، از مطالعة اين حكايت ميتوان پي برد كه عياران مردمي بودند جسور، شجاع، زيرك، همه كاره ومردم دوست           

 .و دشمن سر سخت توانگران و ثروتمندان ظالم؛ و به همين دليل است كه مورد اعتماد و حمايت مردم قرار ميگرفتند

ن حريف خود از هنرهاي ديگرعياران ميتوان به نقب و نقب زني آنها اشاره كرد و اين كار به گونة بوده است كه، هر گاه عياري براي ربود          

و و يا كدام مقصد ديگري به سفر ميرفت، اول تمام آالت و وسا يل نقب بريد ن را با خود بر ميداشت و بعد جاي مورد نظرش را نشانه ميگرفت 

زيركي را در مسآ لة نقب زني آنقدر در نزد عياران عمده و اساسي بود كه اشخاص و افراد ماهر و . اززير زمين نقب ميزد تا به مقصد ش مي رسيد

 .همين رشته تحت آموزش و پرورش قرار داده و در اين مسلك تربيت ميكردند

« : اسير به گيرد،آمده است كه  را) خورشيد شاه و مه پري(شهر ماچين بر عهده گرفته است كه ) كانون عيار(در داستان سمك آنجا كه           

پيرامون لشكر خورشيد شاه هر جاي بر . ريدن؛ چون كانون و خاطور به ميان لشكر گاه آمدندكانون استادي به غايت كمال داشت در عياري و نقم ب

خاطور نشان . كه در برابر تست: مرد گفت ?از يكي پرسيد كه خيمة شاه كدام است. ميگشت و احتياط ميكردند، تا خاطوربه ميان لشكر گاه بر آمد

نشانه طلب كرد و كانون را با كافور و . قياس گرفت. يگا ه طلب كرد تا به خشك رودي رسيدگرفت و بيامد و در پيرامون لشكرگاه بر گشت و جا

 ۲» بايد بريدن   ديگران بدان كار نشاند و بنمود كه نقم چگونه

از نظر . ي رودسخاوت، مهمانداري، حق شناسي و بخشنده گي نيز يكي ازبزرگترين اركان اساسي و بر جستة اين جريان مردمي به شمار م          

جوانمردان و . عياران و جوانمردان تنها از راه گذشت و بخشنده گي است كه ميتوان در دلها راه يافت و مورد پذيرش و حمايت مردم قرار گرفت

به اين معنا كه . رديدعياران نه تنها به دوستان و ياران خود بخشنده و مهربان بودند؛ بلكه اين گذشت و بخشنده گي آنها شامل دشمنان شان نيز ميگ

 . اگر به دشمن خود دست مي يافتند، با او به مدارا و مروت بر خورد كرده و به مرور زمان آن دشمن را به خود دوست ميكردند

ي آوريد، جوانمردان كه خود از ميان طبقة زحمتكش و صاحب هنر و كسب و كار بر خاسته اند، معتقد بودند كه هر چيزي را كه به دست م          

پناه شان بايد با مردم خورد؛ و به همين دليل است كه خانه و كاشانة شان مركز گرد هم آيي مسا فران، غريبان و بيچاره گان بوده و هر كسي كه در 

 . مي آمد و از آنها ياري و مددگاري مي خواست، به دل و جان مي پذيرفتند و با او يار و مددگار بودند

: ن به اين انديشه اند كه بايد سخاوت و شفقت شان شامل همه گان بوده و حتي حيوانات را نيز شامل باشد؛ چنانكه آورده اند كهجوانمردا          

شرط جوانمردي و مروت آنست كه گوسفند، گاو و خر : مي خواهم كه سرهنگ عياران را مهمان كنم، زنش گفت: احمد خضرويه به زنش گفت

جوانمردي را : گفت ?اين خر باري چيست. اين گاو و گوسفند دانستم« : احمد به زنش گفت. خانه تا سراي عيار بيفگني بكشي و همه را از دروازة

 ۳» . مهمان كني، كم از آن نباشد كه سگان محلت را از آن نصيب بود



سفره : آن شخص به غالم خود گفت. نش آمدند روزي عده يي از جوانمردان به ديد. و نيز آ ورده اند كه شخصي دعواي جوانمردي ميكرد          

كه اين از آيين جوانمردي به دور است كه چندين مرتبه تقاضا ي سفره : مرد چندين مرتبه تقاضا كرد، جوانمردان ديگر گفتند. اما غالم نياورد. بياور

غالم  ?چرا سفره دير آوردي« : المش كرده و گفتخواجه روي به غ. در همين هنگام غالم با سفره داخل خانه شد. اما غالمت نياورد  كردي؛

يا : همه گفتند. به ايستادم تا ايشان خود بستدند و سفره بياوردم. مورچة اندر سفره شده بود و از جوانمردي نبود مورچه را از سفره بيفگند ن: گفت

 ۴» . غالم باريك آ وردي، چون تويي بايد كه خدمت جوانمردان كند

ه جوانمردان تمام مال و منال و جاه و جالل دنيا به جوي نمي ارزد و آن كس كه بر سر نفس خود مسلط شود، جوانمرد حقيقي بود و از نگا          

 :به گفتة رودكي آن استاد شاعران، مردي آن نيست كه فتاده را پاي زني، بلكه مردي آنست كه، دست فتادة را بگيري

 بر كور و كر ار نكته نگيري مردي                گر بر سر نفس خود اميري مردي

 )۵(گر دست فتاده را بگيري مردي                  زدن   پاي را  فتاده  نبود  مردي 

 :فردوسي پاكزاد در مسآ لة آ زار ديگران به آزار موري متآ ثر است، ولو در قبال آن جهان هم به دست آيد

 )۶(به آ زار موري نيرزد جهان                    مهان نزد  به  كهان و  نزد  به 

 :و در جايي ديگر اين عقيده اش را با بيتي زيبا اينگو نه بيا ن كرده است

 )۷(كه جان دارد و جان شيرين خوش است               ميازار موري كه دانه كش است

ة جوانمردي بوده و در مكتب فكري و اخالقي شان، حتي دروغ بنا به عقيدة عياران و جوانمردان، راستي و راستكاري بهترين سرما ي          

روز (اسير گرفته است و به دست ) سامان(شخصي را به نام ) غور كوهي(آ مده است كه ) سمك عيار(در داستان . مصلحت آ ميز هم نبايد گفت

دلسوزي كرده و او را نميكشد و در عين ) سامان(زون به زرنگ و ورزيده است، مي سپارد تا او را بكشد؛ مگر روز اف  كه يكتن از عياران) افزون

اگر گويد كه او را چه كردي، نتوانم بگويم كه او را كشته « : روزافزون در بين راه با خود چنين مي انديشد كه. حال نميخواهد كه دروغ هم بگويد

اين داستان آمده است كه دختر شاه گم شده است؛ عياران را نزد و در جاي ديگر   ». ام، كه دروغ گفته باشم، و دروغ گفتن شرط جوانمردان نيست

بدان و آگاه باش كه در جهان . خدايگان را بقا باد« : سمك عيار چنين ميگويد ?شاه ميبرند و شاه از آنها مي پرسد كه، اين كار را كي كرده است

يش خاص و عام، عاقل و نادان، خاصه در پيش شاه، علي الخصوص كه ما از راستي نيست و راست گفتن بايد به هر جاي كه باشد، در پ  هيچ چيز به

ه اال سخن گوييم، اال راست نتوان گفتن؛ كه نام ما به جوانمردي رفته است و ما خود جوانمرديم؛ اگر چه ما را عيار پيشه مي خوانند وعيار پيش

 ۸» .جوانمرد نتوان بود

نخست آنكه، عياران و جوانمردان يكي بوده اند و در همة داستانها لفظ جوانمرد با كلمة عيار : مي يابيم از مطلب ياد شده به دو نتيجه دست          

همة عياران و جوانمردان از دروغگويي و دروغ بافي بيزار بوده اند، و راستي را شعار اساسي آيين عياري و : دوم آنكه. مترادف هم به كار رفته است

ابو القا سم فردوسي در شاهنامه، جوانمردي را در انديشة پاك و نيكو كاري مي داند و معتقد است كه دروغ، رخ مرد را . جوانمردي مي دانسته اند

 :تيره و تار ساخته و روان پاك و منزة آدمي را خلل مي رساند؛ آنجا كه گفته است

 كن   انديشه اندر  نيكويي    همه                 جوانمردي از كارها پيشه كن



 سخن بشنو   داننده   مرد   اين   از                مكن سگالش  تواني  ز بد تا 

 )۹(به گيتي روان را بي آ هو كني                  چو گفتار و كردار نيكو كني

   به آن تاكيد شده است و انسان را به گمراهي ميكشاند؛ به) اويستا(و جايي ديكر از سه جنبة منفي كه در كتاب 

 :ينگونه نام ميبردا

 كند   خود تن  با  بد    فرجام به                  كند بد  انديشة  كه   آ نكس   هر 

 فروغ   نگيرد   هر گز  بلنديش                  دروغ دارد  تيره    را مرد  رخ 

 )۱۰(نيازد به كردار بد هيچ دست                 كسي كو بود پاك و يزدان پرست

از صفات ياد شده كه بگذريم، در آيين عياري و جوانمردي يك سلسله خصوصيات ديگر نيز براي اين آيين قيد شده؛ كه جاي جاي در           

 :آثار بديعي و داستاني آمده است؛ و ما در اينجا بگونة فشرده و فهرست وار از اين صفات و خصوصيات نام مي بريم

ه بگونة امانت برايش داده ميشود، واپس به خداوند آن بسپارد، و امانت را خيانت نكند، و به گفتة نويسندة عيار را الزم است تا آ نچه ك   -

 )۱۱.(قابوسنامه، طريق جوانمردي آنست كه امانت نپذيري؛ و چون پذيرفتي نگهدار تا به سالمت به خداوند آن باز رساني

در پي كار ديگران باشد و مشكالت دردمندان را حل كند و در انجام كار خيراز دشواريها  عيارو جوانمرد را الزم است تا كوشش كند كه هميشه  -

 )۱۲. (اصل جوانمردي آنست كه بنده براي هميشه در كار غير خود باشد) قشيري(و به روايت   و خطر ها نهراسد

 .عيار نبايد دشمنش را خوار شمرد اگر چه دشمن وي نا چيز و حقير هم باشد  -

 ار بر عالوة اينكه به درد محتاجان و بينوايان رسيده گي ميكند، بلكه مسؤليت حفظ جان ، مال، ناموس و شرف مردماني كه در ساحة او زيستعي  -

 .ميكنند؛ نيز به دوش عيار همان منطقه است

 .عيار بايد شبرو و شبگرد باشد تا درهنگام ضرورت بتواند در شب سفر كند  -

 .تا در بارة تمام خصوصيات گشتي گيري و كارهايي پهلواني آ گاهي و آ شنايي داشته باشدعيار را الزم است   -

 .عيار را الزم است تا به استاد و يا آن كسي كه از او در مسايل عياري آ شنا تر است، احترام بگذارد  -

 .اند و در اين مورد استاد باشدعيار بايد راه و رسم پادشاهي و فرمانروايي و آ يين رفت و آ مد دربار را خوب بد  -

 .يدعيار بايد زبان دان، سخنگوي و زبان فهم باشد؛ تا در هر محيط و جايي كه ميرود، بتواند با زبان همان مردم، سخن بگويد و رفع مشكل نما  -

 .آورده ساختن هدفش به سفر برودعيار بايد راه ورسم بازرگاني و تجارت را بلد باشد تا در موقع ضرورت بتواند بگونة تاجر براي بر   -



آ شپزي، ساقي گري، خرده فروشي و خواننده گي و امثالهم را با مهارت بياموزد، تا در وقت : عيار بايد هنر ها و فن هاي گوناگوني چون   -

 .ضرورت استفاده نمايد

 .ضرب خورده گي معلومات داشته باشدشكسته بندي، رگ گيري، و عالج : بر عيار است تا در بارة خدمات اولية طبي مانند   -

 .عيار نبايد به اشخاصي كه آ نها را آزمايش و امتحان نكرده است؛ اطمينان و اعتماد داشته باشد    -

تواند عيار بايد بيش از هرچيز، به تدبير و نيروي انديشة خود متكي بوده وداراي انديشة روشن و چشمي بينا و دلي آگاه باشد، تا در پرتو آن ب   -

 )۱۳. (دوست را از دشمن باز شناسد

نبوده، بلكه ايجاب   بايد گفت كه به دست آوردن اوصاف و خصوصيات ياد شده كه ما از آنها به تفصيل سخن رانديم، كار سهل و آساني          

ش مي گرفت، تا مي توانست كه در سلك آن را ميكرد كه هر جوان نو وارد هم از نگاه نظري و هم از نگاه عملي، آن صفات را تعليم و آموز

 .عياران و جوان مردان در آيد

 :ميگويند، بايد سه مرحلة جداگانه را پشت سرمي گذشتاند، مانند» طالب« داوطلب آيين جوانمردي كه در اصطالح آن را 

 » قولي « مرحلة : نخست

 »سيفي « مرحلة : دو ديگر

 »شربي « مرحلة :     سوم

معتقد است كه اين سه مرحلة ياد شده، دارايي پيشينة تاريخي بوده و حتي ميتوان ريشة آن را از » فتوت نامه «   ين زركوب در رسالةنجم الد          

اما . يكي قولي، دوم سيفي، سيم شربي: اما ارباب فتوت كه هستند، بر سه صنف اند« : زمان خلقت آدميزاد، جستجو كرد، آنجا كه مي خوانيم

آيا من نه . الست بر بكم: ر ظهور انسانيت، از آنجا ست كه حق سبحانه و تعالي چون آدم را بيافريد، با ذرات انساني خطاب كرد كهد) قول(اصل

بعضي بر آن قول ثابت قدم ماندند، و بعضي از آن بگرديدند و بر آن نماندند و بعضي روي بگردانيد ند؛ باز بر سر . بلي: همه گفتند ?پروردگار توام

پس حقيقت اين قول آن باشد كه هرچ قول كرده اند و از مربي عالم مستعد و مستحق قبول كرده باشند، بدان وفا كند و . ل آمدند و اقرار كردندقو

 .آن قول به هيچ فعلي از خوب و غير خوب رد نكند

در آخر لذت اسالم يافته و خدمت امير المؤمنين علي به  ، ايشانند كه شمشمير ايشانرا در اسالم آ ورده باشد ومسلمان گشته و)سيفي(اما          

ايشانند كه بر خيزند و به نام صاحب، ) شربي(اما . در صورت با كافر غزا كنند و در معني با نفس خويش. رفاقت اختيار كرده؛ و ايشان اهل غزا باشند

 ۱۴» شربت نمك به خورند 

خواهش شموليت خود را مي   ه اش را به گروه فتييان و جوانمردان پيشكش كرده و در آن نامهطالب نخست خواهش نام) قولي(در مرحلة           

طالب و يا شاگرد بايد مدت چهل شبانه روز در خدمت . مي گفتند، پذيرفته ميشد) مطلوب(نمود، و پس از آن از طرف استاد جوانمردان كه به آن 

داده ) ابن(به آن شاگرد لقب   فرا مي گرفت، و در صورتيكه مورد تأ ييد استاد قرار مي گرفت،استاد مي بود و تمام نشست و بر خاست استادش را 

 .ميشد و او به گونة رسمي در حلقة فتييان و جوانمردان شامل مي گرديد



گرديد، پيروزي حاصل كرده و  طالب بايد به تمام آزمايشات و امتحان هاي عملي كه از طرف مطلوب يا استاد، تعيين مي) سيفي(در مرحلة           

و ) اب(و پس از آن بود كه براي آن لقب   آن مطالبي كه در مرحلة قولي برايش تعليم داده شده بود، در عمل، رفتار و كردارخود مراعات مي كرد

 )۱۵. (ناخته ميشدداده ميشد و به اينگونه در صف جوانمردان، فتييان و عياران، جاي ميگرفت و فتي حقيقي ش) جد(بعد ازآن لقب 

در لقت به معني شمشير است؛ مگر در اصطالح فتييان به كسي گفته ميشود كه مانند شمشير در رفتار و اعمال خود تيز ) سيف(بايد گفت كه           

 .ي صدق و راستيو برنده باشد؛ مگر قول در لقت به معناي سخن، گفتار و گپ است، ولي در اصطالح عرفان، پيروي گفتار مرشد است از رو

و ) سرهنگ(و ) امير(باري براي پذيرش در حلقة فتييان و جوانمردان بايد نخست داو طلب عضويت، عهد نامة مي نوشت و در حهظور          

ر جمع حاضر و جماعت كثيري از عياران طراز اول، خطبة طريقت را مي خواند و بعد از آن طالب با خلوص نيت و اعتقاد كامل د) عريف(و ) نقيب(

دراين وقت از . با دوستان خود دوست باشد و غدر و خيا نت نكند و حق و حرمت نان و نمك و دوستي را داشته باشد: شده و سوگند ياد ميكرد كه

خ و يا زرد كمر جوان نو وارد بسته شده، نمك و آبي برايش چشانده ميشد و او شلوار مخصوصي را مي پوشيد و پارچة سر) پير(يا ) پدرعهد(طرف 

رنگي در گردن مي آويخت و كمندي در دست و خنجري در كمرمي زد و مراتب وفا و صفا و سخا را به جاي مي آورد؛ تا آنكه در صف جوانان 

 .به حساب مي آمد) فتوت(و جوانمردان قرار ميگرفت و از اهل 

را نبايد در صف جوانمردان راه داد؛ مگر اينكه آن جوان، داراي شرايط و هر جوان تازه وارد : در آيين فتييان و جوانمردان آمده است كه          

 .ويژه گيهاي كامل يك شاگرد خوب و تمام عيار باشد

از نگاه شيخ شهاب الد ين سهروردي، وقتي ميتوان به تربيه كردن جوانان نو خاسته، همت گماشت كه آنان متصف به صفات و خصوصيات           

 :انند آداب يك نو آموز را در نظر بگيرندذيل باشند و بتو

 .در همه وقت مالزم خدمت صاحب يا استا دش باشد     :اول

 .در حهضوراستاد ش با عقل وادب و تربيت و سكون و تصرف باشد     :دوم

 .از چپ و راست ننگرد و نخندد و چون كسي سخن گويد، درميان نيفتد    :سوم

 .اسن و بروت نمالد و بي مهمي سخن نگويدبه دست اشارت نكند و مح  :چهارم

 .اگر كسي با وي سخن گويد، جواب به نرمي دهد، و اگراو را محل سخن باشد، آهسته گويد و الف نزند    :پنجم

ه ديگران دست چون خورشي در ميان جمع آرند و خوان بگسترانند، در آن مقام كه وقتي او را نشانده بودند، به نشيند و طعام وقتي خورد ك    :ششم

 .به طعام كرده باشند

 .تربيه شونده بايد محل و مقدار جاي نشستن خود را نگاه دارد و در وقت نشستن بايد كه همدوش استادش نباشد    :هفتم

 .اگر كسي به مزاح سخن گويد، نخندد و اگر لب خندان كند، دست برابر دهان دارد   :هشتم

 .ن و چنان كردم و چنين و چنان گفتم و تقريرفضل و عقل وحلم وحكمت نكندكم گويد و نگويد كه من چني     :نهم



 .اگر كسي را در سخن گفتن سهوي و خطايي افتد، بر روي او نياورد و نگويد كه نه چنين است    :دهم

 )۱۶. (در هنگام ايستادن و نشستن بايد مقام و جايگاه بر هم نشينان فراخ كند و سر در پيش افكند: يازدهم

ازنگاه نجم . نيز از خود داراي شرايط و واجباتي بوده است  )استاد(يا  )مطلوب(در برنامة عمل آيين فتييان و جوانمردان آمده است كه           

 :الدين زركوب و شهاب ا لدين سهروردي اين شرايط فتوت دار يا آموزگارآيين فتوت را ميتوان، چنين خالصه كرد

 .بايد آزاد، بالغ و عاقل باشد و آن قدر علم داشته باشد كه تربيت نو جواني را بتواند كردفتوت داريا استاد  -  ۱

 .استاد بايد يتيم پرور و درويش نواز باشد  - ۲

 .داراي خلق خوش و اخالقي حميده باشد  - ۳

 .امانت نگهدار باشد و راز كسي را فاش نسازد - ۴

 .صالح و پرهيز گار و با تقوا باشد - ۵

 .با حلم و با حيا باشد كه حيا در آدمي نشان حالل زاده گي است - ۶

 .داراي شجرة خوب بوده و اجازت و اسناد معتبر از پيران جهاند يده اين طريقه داشته باشد - ۷

و سخن به   به خود بكشدفتوت دار بايد دل و درون مردم را به پاكي و پاك رويي و پارسايي و پاك دامني و شيرين زباني و تلطف و مهرباني   - ۸

 .عنف نگويد و در سالم و جواب به تواضع بود، و تكبر و هستي و خود بيني نكند، و مهمتر از همه با خلق خدا مهربان و صادق باشد

ين بوده كه به گروه باري آنچه كه در آيين نامة جوانمردان و فتييان مهم است، اين است كه در تشكيالت و سازمان هاي منظم شان رسم بر ا          

آن گونه كه سر كردة گروه ده . هاي كوچك و بزرگ تقسيم مي شدند، و به هر يك از روساي اين گروه ها، بنا به موقف شان لقب ويژة داده ميشد

مي ناميدند كه ) امير(و سر كردة هر ده سرهنگ را ) قايد يا سرهنگ(و سر كردة هر ده نقيب را ) نقيب(و سركردة هر ده عريف را ) عريف(نفري را 

 .امروزي بود) سپاهساالر(معادل به منصب ) امير(لقب 

) پير(و از آن بزرگتر را ) پدر عهد(عياران و فتييان درآيين آموزشي و تربيتي خود نيز داراي القاب و مراتبي بودند؛ آموزگاران درجه اول را           

 )۱۷. (از رييس بر همه عياران و فتييان دگر فرض بودمي گفتند كه اطاعت ) استاد(و گاهي هم ) نقيب(و 

 هاي ايران و همچنان ) داشها و لوطي(هاي افقانستان معاصر، ) كاكه(وما اينگونه القاب، مراتب و درجه ها را در تشكيالت 

 . خواهيم راندسمرقند و بخارا به خوبي مشاهده كرده ميتوانيم كه در صفحات بعدي به تفصيل از آنها سخن ) آلوفته هاي(

 ...ادامه دارد

 ---------------------------------------------------------



 :فهرست مآ خذ اين قسمت

  ۳۶۷و  ۳۶۵  صفحه هاي  ۱۳۵۲: موالنا فخرالدين علي، لطايف الطوايف، به اهتمام گلچين معاني، تهران   -  ۱

   ۳۶جلد دوم، صفحة   سمك عيار،   -  ۲

 ۳۵۸ة رسالة قشيريه، صفحة ترجم   -  ۳

 ۳۶۲ترجمة رسالة قشيريه، صفحة    -  ۴

 ۱۹۹۱سال ) عرفاني(اندرزنامة رودكي، چاپ دوشنبه،    -  ۵

 ۳۶۲شاهنامة فردوسي، جلد اول، صفحة    -  ۶

 ۹۰شاهنامة فردوسي، جلد اول،صفجة   -  ۷

 ۲۸۵   سمك عيار، جلد اول، صفحة   -  ۸

  ۲۹۰۵لد نهم، صفحة فردوسي، ج  شاهنامة   -  ۹

  ۲۹۷۸شاهنامة فردوسي، جلد نهم صفحة   -۱۰

 ۷۶قابوسنامه، صفحة   -۱۱

 ۲۱مال متيان و صوفيان و جوانمردان ، صفحة   -۱۲

 .اينگونه خصوصيات و ويژه گي ها را ميتوان در داستانهاي امير حمزه، سمك عيار، ابومسلم نامه و اسكندر نامه، مشاهده كرد  -۱۳

 ۱۹۰و  ۱۸۷صفحه هاي  ۱۳۷۰الد ين زركوب، فتوت نامه، به كوشش مرتضي صراف، سال نجم   -۱۴

 .كاكه هاي افغا نستان معاصر، داش ها و لوطي هاي ايران، و آلو فته هاي سمرقند و بخارا، نيز داراي القاب، درجه ها و مراتبي بودند  -۱۵

 ۱۴۹ و ۱۴۵شيخ شهاب الد ين سهروردي، فتوت نامه، صفحه هاي   -۱۶

 ۱۹۴افغا نستان در مسير تاريخ، جلد اول، صفحه  -۱۷

  

 »يقين «   حيد ر  داكتر غال م



 آيين عيا ري و جوانمردي

  قسمت دهم

 زبان، عادات و طرز زنده گي عياران و جوانمردان

 :نمردانزبان عياران و جوا: اول

قبل از آنكه در بارة زبان عياران بحث خود را دنبال كنيم، الزم است ياد آوري شود كه ادبيات را مي توان در مجموع به سه   )پيو سته به گذشته(   

دساتير خاصي  ادبيات درباري، ادبيات تصوفي و ادبيات مردمي كه هر يك از گونه هاي ياد شده از خود موضوعات و: گونه بخشبندي نمود، چون

در جريان ادبيات يكهزارسالة زبان فارسي دري بودند شاعران و نويسنده گان و اديباني كه بنا به موقف اجتماعي و طرز انديشه و تفكر . را داراست

 .خويش، يكي از اينگونه ادبيات را بر گزيده اند و آثار گرانبها و پر ارزشي را به ما ميراث گذاشته اند

و ادبيات حماسي و رزمي ) دراماتيك(، ادبيات تمثيلي يا )ليريك(ادبيات غنايي يا : از ادبيات شناسان، ادبيات را به تعبيري ديگر، چونباري برخي    

 .تقسيم كرده اند كه تاريخ ادبيات اينگونه بخشبندي را به ارسطو فيلسوف مشهور و معروف يونان قديم نسبت مي دهد) ايپبك(يا 

به اين انديشه است كه، آ غاز شعر رزمي يا شعر حماسي كه موضوعات آن شرح دليري ها، پهلواني ها، شجاعت و ) بوطيقا(ارسطو در كتاب    

شعر و ادبيات آ   مردانه گي ها و جوانمردي هاي مردم، مردمدار است، با پيدايش آ دميزاده آ غاز يافته و بشر ازابتداي پيدايش خويش به اينگونه

ابن سينا ي بلخي، هيگل، بلينسكي و ديگران قرار گرفته : بوده است و همين انديشة ارسطو بعدها مورد تاييد دانشمنداني، چون و عالقمند  شنايي

 .است

كه يكي از ) ساموئل تيلوركاله ريچ(بنا به گفتة . ماركس به اين انديشه است كه شعر حماسي در مرحلة قشنگي رشد خلقها به وجود آمده است   

دان معروف و بر جستة انگلستان است؛ شعر و ادبيات حماسي، نخستين نوع شعر است كه بشر و اقوام باستاني در آ غاز پيدايش آ نرا براي جملة نقا

 )۱. (توصيف احوال و اعمال قهرمانان خويش ساخته اند

ره وجود داشته؛ چنانكه اگر ما اوراق زرين تاريخ چند به روايت تاريخ، ميتوان ادعا كرد كه ادبيا ت و شعر حماسي در سرزمين آرياناي كهن هموا   

زردشت، ) اوستاي(و هم چنان كتاب ) ريكويدا(هزارسا لة خويش را ورق بزنيم، مي بينيم كه در آرياناي كهن شعر حماسي رونقي تمام داشته و در 

 .نمونه هاي از ادبيات و شعر حماسي به چشم مي خورد

كيومرث، نوذر، منوچهر، گستهم، طوس، : ما به نامهاي چون) ويشتاسپ يشت(و ) آ بان يشت(و ) رام يشت( در بابهاي) اويستا(در كتاب    

نامه كيخسرو، آرش كمانگير، رستم، اسفند يارو ديگر قهرمانان و جوانمردان بر مي خوريم كه نمايانگر افتخارات قومي و ملي ماست و بعدها كار 

 .ردان، زبان به زبان و سينه به سينه نقل و به كتابها ضبط شده استهاي اينگونه قهرمانان ملي و دلير م

ها زنده بدون شك انتشار دين اسالم در خراسان و گرويدن خراسانيان به اين دين، روح تازه و ايمان قويتري را در مردم اين سرزمين دميده و به آن   

مطلوب به اين ديار به ارمغان آمد، كه يكي زبان بسيارغني و پر ماية زبان عربي بود و  به اين معنا كه در اثر آمدن اسالم دو ماية. گي دوبارة بخشيد

 ديگرعلوم و معارف، اخالق و تمدن بسيار عالي است كه از طريق ترجمه هاي كتب عربي، يوناني، سرياني و هندي توسط دانشمندان از اوسط سدة

اين دو ماية ياد شده، بعد ها با زبان لطيف و نغز و دلپسند آريا يي و تمدن اوستايي  دوم تا اواخر سدة سوم هجري، صورت گرفت؛ كه در نتيجة
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 ممزوج و تركيب گشته و جوش كامل خورد و به وسيلة سخنوران بزرگ خراسان براي ما زباني به وجود آورد كه اليق بيان همه مطالب و به ويژه

است كه شاعران و نويسنده گان كه در حقيقت پيامبران راستين صلح، خوبي، داد  افتخارات ملي و قومي گرديد و در همين مقطع خاص زماني

ودهش، راستي و پاكي و پاكيزه گي اند، دست به نوشتن اثرهاي ماندگاري زده و در آغازين جوشش هاي شعر دري اثرها و نشانه هاي شعر 

نكه اگر ما شعر معروف حنظلة بادغيسي را به خاطر بيا وريم، مي بينيم حماسي، رزمي و ادبيات جوانمردي، به خوبي و روشني آشكار مي شود؛ چنا

 .كه وي نخستين شعرش را در اوصاف جوانمردي و مردي سروده است

مؤثر افتاد كه او را مرد ) عبداهللا خجستاني(چنان بر افكار و انديشة ) حنظلة بادغيسي(در چهار مقاله، اين شعر ) عروضي سمرقندي(به روايت    

عبداهللا خجستاني را پرسيد ند كه تو مردي «: خت و جرآت داد و از خركاري، به اميري خراسان رسانيد؛ چنانكه در چهار مقاله آمده است كهسا

 : روزي ديوان حنظلة بادغيسي را همي خواندم و بدين دو بيت رسيدم: خربنده بودي، به اميري خراسان چون رسيدي؟ گفت

 شو خطر كن ز كام شير بجوي         تمهتري گر به كام شير در اس

 )۲(يا چو مردانت مرگ رويا روي          يا بزرگي و عز و نعمت و جاه

) عمروليث(  عبداهللا خجستاني معتقد است كه همين دو بيت حنظلة بادغيسي باعث آن شد كه من خرا ن را بفروختم و اسپ خريدم و به دربار   

 .ي كه مي خواستم برسمصفاري شتافتم و رسيدم، به آن جا

حماسي و مردي و مردانه گي داشته كه از پس ديوار هاي به خاكستر نشستة سده ها،   بد ينسان ديده مي شود كه شعر حنظلة بادغيسي، محتواي   

و جوانمردي را زنده مي  هنوز هم تعاليمي براي اعتالي انسان و تكامل شخصيت او دارد؛ چرا كه روح تالش و مبارزه، شجاعت و مردانه گي، دليري

يكي آنكه او نخستين شاعريست كه از آيين جوانمردي سخن رانده است؛ و ديگر : شعر حنظلة بادغيسي، ما را به دو پيامد و خالصه مي رساند. سازد

ريا نا از رونقي تمام بر خور دار  اينكه اين شعرش اين مطلب را به اثبات مي رساند كه اين آيين مردمي پيش از اسالم هم وجود داشته و در سرزمين آ

 .بوده است

تا ثير  بدون شك ادبيات جوانمردي كه از ادبيات حماسي و ادبيات مردمي و هم چنان ادبيات عاميانه، مايه مي گيرد و بعد ها از ادبيات تصوفي نيز   

و تا روزگار ما دستخوش حوادث رشد و انحطاط فراواني  پذيري گرفته است، از همان سپيده دم شعر و نثر فارسي دري، روند خاص خود را پيموده

گرديده است كه ايجاب مي نمايد تا در اينمورد تحقيق بيشتر صورت گرفته و سير انكشاف و عوامل رشد و انحطاط آن از ديد تاريخ نگاري 

 .جستجو گردد

از ميان توده هاي مردم انتخاب كرده و توسط شاعران و نويسنده  به عقيدة نگارنده، ادبيات جوانمردي به گونة عموم موضوعات و مطالب خود را   

نگونه گان مردمي كه ازميان گروه هاي زحمتكش مردم برخاسته اند، در درون آثار منظوم و منثور ادب فارسي دري باز تاب يافته كه نمونة عالي اي

 : ادبيات را ميتوان در شاهنامه ها و داستانهاي عاميانه چون

اين شاهنامه ها و داستانها و . م نامه، حمزة صاحبقران، سمك عيار، داراب نامه، اسكندر نامه و فتوت نامه هاي منظوم و منثور، سراغ نمودابومسل   

ر را روشن مي سازند؛ هر يك به نوبة خود د  فتوت نامه ها كه پهلوها و بعد هاي گوناگون شخصيت و آداب قهرمانان، دليران و جوانمردان و فتيان

سي ساختار ادبيات مردمي و جوانمردي تأ ثير بسزا يي داشته و در مجموع سبب شده است كه زبان جوانمردان و عياران و اهل فتوت، به زبان فار

 زادبي نزديك شود و اين گروه به زباني سخن بگويند كه بزرگان و مرشدان سخن گفته اند؛ وبه همين دليل است كه اينگونه زبان ادبي را امرو

هاي افغانستان در ) كاكه(به خوبي مشاهده كرد؛ چنانكه   هاي سمرقند و بخارا) آلوفته(هاي افغانستان و ) كاكه(هاي ايران و )داش(ميتوان در زبان 



، كه )ينمخرابت نب: (و يا به عوض آنكه بگويند، تو را خراب نبينم، ميگويند) هزارت آفرين: (عوض آنكه بگويند، هزارت آفرين بر تو، ميگويند

 .در مقام مفعول غير صريح بعد از عدد هزار، درست كالم شاهنامه را به خاطر مي آورد» ت«پيوست كردن ضمير 

بايد گفت كه نقطة با ارزش ادبيات جوانمردي در آنست كه گرة تمام دشواريها و مشكالت به دست مردم ساده، اهل كسب و هنر و آناني كه    

نمردي اند؛ گشاده مي شود و قصه پردازان و شاعران، اين اثر ها نيز به خاطر مردم و مردم دوستي، دست به نوشتن داستا شيفتة رادي و راستي و جوا

 .ن هايي زده اند كه تا امروز پيروان و خواننده گان زيادي داشته و همان ارزش و اهميت خود را حفظ كرده است

ي ساده، ادبي، بي پيرايه، روان و دور از استعاره ها و كنايات و تشبيهات است؛ مگر از سمبولها و رمز باري زبان عياران و جوانمردان و فتييان، زبان   

 .ها زياد اسفاده ميگردد كه در ميان خود جوانمردان در هر دور و روزگاري معمول و مروج بوده است

نقيب، بيت، كبير، حزب، نسبت، وكيل، شد، : ويژة دارد، مانند آيين جوانمردي و فتوت مانند تصوف و ديگر بخشهاي ادبيات از خود اصطالحات   

ا عيب، رفيق؛ بكر، جد، ثقيل، تكميل، محاكمه، وقف، لنگر، آستانه، زعيم، و تعبير كه با داشتن اين اصطالحات از فرقة صوفي فرق بارزي پيد

 : و تشريح مي كنيم  ي ياد شده را به گونة مختصر توضيحو ما در اينجا، براي روشن شدن مطلب، برخي از اين اصطالحات و واژه ها  ميكند

 .به كسي گويند كه تمام كارهاي آيين فتوت و جوانمردي را پيش ميبرد: نقيب

 .گروه ممتاز فتوت را گويند: بيت

 .مقدم يا پدر يعني پيش قدم را گويند: كبير

 .عدة از فتييان را گويند كه به يك فتي يا جوانمرد مربوط باشند: حزب

 .به كسي گفته شود كه قايم مقام و كفيل فرايض كبير يعني حزب فتوت باشد: وكيل

 .جوانان در كمر خود بسته مي نما يند  به كمربندي گفته شود كه در آغاز كار قبولي،: شد

 .دوست و مصاحب فتييان و جوانمردان، كه خود نيز از جملة پيروان آ يين جوانمردي است: رفيق

 .ه تازه خواسته باشد كه به آيين جوانمردي، داخل شود، گفته ميشودبه كسي ك  :بكر

 .بزرگ جوانمردان و فتييان را گويند: جد

 . پوره كردن شرا يط فتوت است: تكميل 

 .جاي گرد آمدن جوانمردان است  :لنگر 

 )۳. (همچنان محل گرد آمدن و تجمع فتييان و جوانمردان است: آ ستانه 



باده،ازل، افسوس، امين، اندوه، پاكبازي، جرعه، خم، : صوفيان نيز از خود ادبيات و اصطالحات ويژة دارند، چون: است كه الزم به ياد آوري   

سيمرغ، شراب، شوق، گوهر، طلب، عارف، فراق، ارغنون، آزادي، آب روان، توبه، خشم، صورت، لطيف، فغان، آيينه، آب حيوان، خرابات، پرده، 

فرق تصوف و جوانمردي در « : دل، دلبر، صبر و زنار و مانند اينها؛ و به گفتة محقق خوب هم وطنم، جناب سيد طيب جواد جفا، خمار، خمر، رند،

تصوف طريقة تسليم و رضاي مطلق به ذات كبرياست و جوانمردي وسيله و حربة . اين است كه تصوف براي خواص است و جوانمردي براي عوام

اينست   كه الحق درست و به جاي گفته است؛ مگر آنچه كه قابل ياد كرد است،» .ر و نخوت زورگويان و زور آورانبراي ايستاده گي در برابر كب

ند كلمه كه برخي از اصطالحات و واژه هاي كه ما از آنها ياد كرديم؛ مورد استفاد ة هر دو گروه هم صوفيان و هم فتييان، قرار ميگرفته است، مان

 .ه و رند و امثالهمخرابات، امين، توب: هاي

 :لباس پوشي عياران و جوانمردان: دوم

گفته ميشد به گونة دست جمعي زنده گي ) آستانه و لنگر(عياران در هر كشوري تشكيالت و مراكزي داشتند و در محل هاي مخصوص كه    

زه و تبراق، و جاروب و چمچه بيانگر يك عيار كامل ميكردند و لباس آنها نيز در هر جاي مخصوص بود؛ چنا نچه دربغداد و شام، شلوار عياري، مو

به عقيدة عياران شام و بغداد، . بود؛ واز آن گذشته عياران آنجا، كالهي را مي پوشيدند كه به انتهاي آن يك زنگوله و دم روباه بسته شده بود

تي به جاروب كشي و صفايي نيز حاضر و آماده اند، و جاروب براي آن بود كه فهميده شود كه آنها از هيچگونه كار و خدمتي، ننگ ندارند و ح

 .چمچه به خاطر آن بود كه براي مردم مفت و رايگان آشپزي كنند

و ) كارد(يكي داشتن : در كشور هاي ياد شده، آنچه كه در نزد تمام جوانمردان در لباس پوشي وجه مشترك است، دو نشانه را ميتوان نام برد   

مي پوشيد ند كه در زمان شامل شدن آنها در حلقة جوانمردان از ) سراويل(عياران و جوانمردان به گونة عموم . ن استشا) كاله منگولة(ديگر 

 .خود تحفة گرفته و آن را همچون مردمك چشم خود حفظ ميكردند) استاد(يا ) پدرعهد(

قولي و سيفي و (از آنكه شخص نو وارد مرحله هاي  شامل شدن در حلقة جوانمردان و عياران از خود آداب و اصول مخصوصي داشت و پس   

آنكه شامل شدنش جنبة   را از سر مي گذراند و هم از نگاه اخالقي و هم از نگاه عمل كرد خود به سرحد پختگي و كمال ميرسيد؛ براي) شربي

خود به زانو ) استاد(به حهظورتمام آنها در خدمت رسمي و قانوني را به خود بگيرد؛ جمعي از عياران و جوانمردان گرد و نواحي را جمع ميكرد و 

در كمر شاگردش بسته نموده و آن را سه گره ميزد، كه اين كمربند از آن   ياد ميشد،) شد(مي نشست و استادش به نوبة خود كمربندي را كه به آن 

 .اس پوشي آ نان محسوب مي گرديدبه بعد به نزد آن جوانمرد نو وارد، عزيز و گرامي بوده و از جملة وسا يل و لوازم لب

خود زير جامه مي پوشيدند، كه پوشيدن ) مطلوب(و يا ) استاد(بايد از دست   فتييان و جوانمردان بسيار پيشين در روزگار خراسان دورة اسالمي   

 : ين نوشته استاين زير جامه نيز آداب و ويژه گي هاي خاصي داشت؛ چانكه نجم الدين زركوب درمورد اين آداب و اصول چن

ا اما چون لباس فتوت پوشند، ايشان كه برادران فتوت باشند، حلقه بندند و صاحب تربيه در ميان حلقه نشيند؛ چنانك قبله در دست چپ باشد ت«    

و . ن، پاي نكشند، عزت قبله راچون بر خيزند، باز گردند و روي با قبله، بند زير جامه به بندند و اگر روي با قبله بنشينند، در وقت زير جامه پوشيد

باالي زير جامة تربيه به بندد، مستوري را، بعد از آن بنشيند، و زير جامه اول از پاي چپ بدر ) ازاري(اول صاحب . بعد كف پاي با زمين برابر دارند

گه پاي چپ از سر پاچه بر دارد و در پاي چپ كند و پاي چپ بر پاچة بدر كرده نهد؛ آنگه پاي راست بدر كند و تربيه را در پاي راست پوشاند؛ آن

زير جامة تربيه از آن خادم باشد، . آنگه صاحبش دست زيرپيرا هن برد و زير جامه اش به بندد. بعد از آن تربيه بر خيزد و روي با قبله آرد. تربيه كند

و چون صاحب زير جامه پوشانيد و . تا صاحب نيز برهنه نماندو صاحب در آن حالت اگر دو زير جامه پوشيده باشد، نيكو باشد؛ . با شكرانهاي ديگر



و زير جامه نه فراخ فرا خ بايد و نه تنگ تنگ، ميانه؛ چنانك از پاجه . اجازة فتوتش داد، خد مت صاحب به واجب ببايد كردن، به قدر طاقت شخص

 .بول نتوان كردن

اول من اظاف  –صلي اهللا عليه وسلم  –قال النبي . ول كسي كه مهماني كرد هم او بوداما اول كسي كه زير جامه پوشيد، ابراهيم خليل بود؛ و ا   

يعني نيست جوانمردي اال به شلوار، و معنيش آن باشد كه امانت . ال فتي االبسراويل: وگفته اند. الضيف ابراهيم و اول من ليس السراويل ابراهيم

 ۴» . شلوار نگه دارند، تا به حرام نگشا يند

كاله براي . ايد گفت كه پوشيدن سراويل و كاله نيز از خود آ داب مخصوصي دارد و بخشي از پوشاك فتييان و جوانمردان را تشكيل ميدهدب   

سراويل يا شلوار در نزد جوانمردان تا آن . احترام و بزرگ داشت مقام فتييان وشلوار يا سراويل، نشانة عفت و پاكدامني آ نان محسوب مي گرديد

از همان روزگاران » سر بده، سراويل مده « : ازه داراي ارزش و اهميت بود، كه آنها سر خود را ميدادند؛ اما شلوار خويش را نه؛ چنانكه اين شعاراند

 .جوانمردان قديم تا امروز اهميت خود را داراست

در پيرامون لباس ) سر چشمه هاي تصوف در ايران(نوان روان شاد سعيد نفيسي دانشمند معروف و مشهور ايران در كتاب پر ارزش خود، زير ع   

جامة عمومي جوانمردان آسياي صغير، قباي پشمين سپيد بود؛ برخالف صوفيان كه قباي پشمين كبود « : پوشي عياران و جوانمردان نوشته است كه

شال كه يك زرع . مي گفتند) قتلن سومي(سياي صغير را قباي موين سپيد جوانمردان آ. به همين جهت ايشان را پشمينه پوش مي گفتند. مي پوشيدند

 ۵» . طول داشت و به دوش خود مي انداختند و اين در ميان لوطيان ايران نيز معمول بود و گاه به جاي شال پشمين لنگي بر دوش خود مي انداختند

مي پوشيدند؛ چنانكه اين طرز لباس پوشي آنان امروز هم در ميان الزم به ياد آ وري است كه جوانمردان به طور عموم سراويل را تا اندازة كوتاه    

هاي كابل و ديگر واليات افغانستان به چشم مي خورد و ما در صفحات بعدي به تفصيل در بارة چگونه گي لباس پوشي كاكه هاي افغانستان ) كاكه(

 .معاصر، بحث خواهيم كرد

 راه رفتن عياران و جوانمردان : سوم

. ن و عياران در راه رفتن نيز داراي آ داب و اصولي خاص بودند كه اينگونه راه رفتن در ميان مردم عادي معمول و مروج نبوده استجوانمردا   

چنا نچه : روان شاد پوهاند عبد الحي حبيبي دانشمند و ادبيات شناس كشور ما در مورد راه رفتن عياران و جوانمردان در مجلة آريانا چنين مي نويسد

اينها خرامان مي رفتند و قدم هاي آنان . ادوار اخير ديده مي شود بقاياي عياران كه در بالد كشور ما مانده بودند، طرز رفتاري داشتند مخصوص در

دستهاي خود را در عين رفتار به صورت مخصوص حركت مي دادند و به صورتي مي رفتند كه از آن رفتار يك . هم از قدم هاي عادي فراختر بود

اين نوع رفتار آداب قديم عياران باستاني بوده؛ ونيز از حكايتي كه شيخ عطار . نوع غرور، خود پسندي، جسارت و دالوري رونده، پديد مي گشت

 .مي آورد نيز واضح مي شود كه عياران رفتاري مخصوص داشتند و خرامان راه مي رفتند

حكوم به كشتن گرديد و وي را به كشتن گاه مي بردند؛ اما وي در راه كه مي رفت، مي حسين منصور حالج م« : عطار دراين مورد مي نويسد كه   

 ۶» .خراميد و دست اندازان و عيار وار مي رفت با سيزده بند گران

در وزارت  قندهار،) پاي لوچان(هاي افغانستان، و فرق آنها از ) كاكه(هجري يك روز به جهت معلومات در مورد  ۱۳۵۸  يادم است كه در سال   

موصوف بعد از آنكه در بارة چگونه گي عادات و آداب كاكه هاي كابل برايم معلومات داد؛ . اطال عات و كلتور در كابل نزد استاد حبيبي رفتم

طرز راه بر خاست و در بين دفترش شروع كرد به طرز راه رفتن كاكه ها و پس از آن رفتارش را عوض كرد و   يك مرتبه از چوكي كه نشسته بود

 » كارگه د زره چم كا، خپل هير شو « : قندهار را تمثيل نمود و بعد اين مثل مشهور و معروف را به زبان آورد كه) پاي لوچان(رفتن 



ها تيز و تند كه، آن  از مطالعة حكايات و داستانهاي عاميانه و مردمي كه در بارة عياران و جوانمردان باز تاب يافته، ميتوان چنين نتيجه گيري كرد   

راه ميرفتند و به گفتة دانشمند هم وطنم، جناب دكتور روان فرهادي، جوانمردان پياده گردي و شبگردي را در آوان شامل شدن به حلقة مي 

از را به سرعت اين تمرينهاي پياده گردي، به گونة بود كه آنها مسافة كوتاه را به سرعت زياد و مسافت در. آموختند و تمرين هاي انجام مي دادند

بنا به ظرورت مجبور بودند كه از يك شهر به شهرديگر سفر نمايند؛ كه در اين صورت الزم بوده است تا به   متوسط انجام ميدادند و اكثراوقات

ن، سرخ ورد، و نمونة كامل اينگونه شبروي و پياده گردي را ميتوان در سيماي سمك، روز افزو. سرعت قدم بردارند تا به سرمنزل مقصود برسند

 . ، به خوبي مشاهده كرد)رموز حمزه (و عمراميه در داستان ) سمك عيار(كانون عيار در داستان 

 ...ادامه دارد

  

 »يقين «   حيد ر  داكتر غال م

 آيين عيا ري و جوانمردي

 قسمت دوازدهم

 زبان، عادات و طرز زنده گي عياران و جوانمردان

 :جوانمردان وسا يل و لوازم عياران و: هفتم

عياران در هر جاييكه به حيث قاصد و نامه بر مي رفتند، هميشه با خود چوب دستي داشته اند كه در بين آ ن چوب، سوراخي ) پيوسته به گذشته(   

ديگر از وسايل عياران  زر و سيم يكي. به شمار مي آ مد   موجود بود و آ نها نامه هاي خود را در آ ن ميگذاشتند و اين يكي از وسايل پنها ن كاري

سيله بتواند است و هر عيار زما ني كه به سفر ميرفت و يا براي انجام دادن ماموريتي گماشته ميشد، بايد مقداري پول همراه خود ميداشت؛ تا به آ ن و

ار و در هر وقت و زمان به كار آ آ نها عقيده داشتند كه زر و سيم حل المشكالت است و آ دمي را در شب ت. كسان ديگر را با خود همدست سازد

 .يد

اين خنجر و يا كارد به گونه هاي مختلف و براي هدف ها و مقاصد گونا . خنجر، كارد و شمشير نيز يكي از جملة وسايل عياران به شمار مي رود   

 . سيلة آ ن سرا پرده ها و بند ها را مي بريدندخنجر نقب زدن، خنجر دفاع از حوادث و هم چنان خنجر هاي كه به و: گون به كار مي رفته است، مانند

آ نها تمام . ميگفتند، يكي ديگر از وسايل عياران است) جلبندي(توبره يا خورجين كه به روايت روان شاد داكتر خانلري، در اصطالح به آ ن    

انبر، سوهان، قيچي، كلنك، شيشه، دستمال، : ود ازضروريات خود را در بين آ ن خورجين مي گذاشتند و به سفر مي رفتند و اين وسايل عبارت ب

يش و شال، افزار موسيقي، جامة نمدي، كيسة دارو، توشة راه، فالخن، سنگ هاي ريزه و كالن براي سركوب دشمن، پاتاوه، لباس زنانه و مردانه، ر

زره، پيش قبض و شا خ كه در : ختلف مانندبروت مصنوعي، رنگ وسفيد مهره، گونه هاي مختلف رنگ براي تغييررخسار و نيز سالح هاي م

ياد ميشد و هر عيار مكلف بود تا در هنگام سفر با خود داشته ) يراق عياران(و يا ) سالح عياران(يا ) ساز شبروان(مجموع اين وسايل ياد شده به، نام 

    . باشد



به طرف كشور مصر مي رود، با خود خورجيني   )امير حمزه(  د براي نجاتياد ميشو) بابا(كه به نام ) عمرواميه(آ نجا كه ) رموز حمزه(در داستان    

بابا قدم بر فراز كوه گذاشت و چشمش به رود نيل « : دارد كه در بين آ ن بر عالوة وسا يل ياد شده، فالخن و سنگ هاي تراشيده نيز موجود است

فالخن زر دوز ابريشمي را گرفت و دست بر جلبندي رسانيده، يك سنگ . انيدافتاد، خوشحال شد و از فراز كوه سرازير شد و خود را به كبوتر رس

بابا كبوتر را با نامه در . تراشيده و خراشيده بيرون آ ورد و به فالخن نهاده؛ چنان بر سينة كبوتر زد كه كبوتر معلق زنان در پيش پاي عمرو افتاد

 ۱» . جلبندي نهاد و شكر خدا را به جاي آورد

ر از وسايل عياران كه از آ ن زياد استفاده صورت ميگرفت، انواع و اقسام دارو هاي است، كه به منظور بيهوش ساختن دشمن و هم چنان يكي ديگ   

 . تغيير رنگ صورت و رخسار به كار مي رفته است

ن رومي از آ ن به نام هاي دارو، شبپرك، داروي بيهوشي كه در كتاب هاي عياري از قبيل سمك عيار، داراب نامه و امير حمزه و امير ارسال     

اين دارو را . جام شراب و يا نيچه براي حريف به كار برده ميشد: پروانة عياري، حقة عياري و نمك آ ش درد مندان ياد شده، همه با وسايلي چون

 عياران در ميان كمر بند و يا پس گوش خود پنهان نموده و 

گاهي در بين ظرف نوشابة حريف مي انداختند؛ ويا اينكه در بين حلوا و . رقيب، به چند گونه استفاده ميكردندبه گونة معمول براي بيهوش ساختن  

 .غذا آ ميخته ساخته و آ نرا به حريف ميدادند و گاهي هم امكان داشت كه اين دارو را به گونة دود يا گاز بيهوشي به كار ببرند

را دشمنانش اسير كردند؛ و چون او را پا ليدند، چيز هاي از وي به دست دشمن افتاد ) سمك(يك بار  : آ مده است كه) سمك عيار(در داستان    

 ۲» . او را جستند، دشنه و كمر و كيسة دارو از ميان سمك بگشادند« : كه يكي هم داروي بيخودي است

پس « : ز داروي بيخودي استفاده ميكند، آنجا كه مي خو انيمرا اسير به گيرد، باز هم ا) مقوقر(و در جاي ديگر زما ني كه سمك مي خو اهد    

» . دست در ميان كرد و مقدار بيست درم داروي بيهوشانه بر آ ورد؛ اگر يك درم سنگ در شراب افگندي و به خورد صد مرد دادي، همه بيفتادي

در . را با فرزندانش اسير بگيرد) كوسال(ز هوش، مي خواهد كه كه زني است عيار پيشه و تي) روز افزون: (؛ و نيز در همين داستان آ مده است كه۳

در اين راه كه آ مدم، عجايبي ديدم؛ اگر روشنايي باشد شما ! اي شاه : روز افزون گفت« : اين جاي نيز از داروي بيهوشي به شكل گاز استفاده ميكند

 دراين. روز افزون در پيش ايستاده كوسال با چهار فرزند،. كوسال فرمود تا شمعي بر گرفتند. را به نمايم

درين شمع نگاه كن، تا ! اي شاه : روز افزون به كوسال گفت. وقت روز افزون دست در ميان كرد و دارو بر آ ورده و بر سر شمع نهاد و ميسوخت

ايشان   بنگريد تا آن چيست ؟: زون گفتروز اف. هيچ نيست: گفتند. هيچ نبود. كوسال با فرزندان بيامدند و در آ ن شمع نگاه كردند. عجايب بيني

 ۴» . بوي دارو به دماغ ايشان رسيد، هر پنج از اسپ در افتادند بيهوش. در آ ن مي نگريستند. پنداشتند كه راست ميگويد

ز ياد كرد هاي دارند؛ با همان مفهومي كه در داستانهاي عياران آ مده است؛ شاعران كالسيك ادب فارسي ني) داروي بيهوشي(بايد گفت كه از      

دخت ) منيژه: (آ مده است كه  بيژن و منيژه  در اين حماسة ملي، در داستان. چندين مرتبه به اين دارو اشاره شده است چنانكه در شاهنامة فردوسي 

. ا به حالت بيهوشي به قصر خود ميبرداسفاده ميكند و بيژن ر) داروي هوشبر(است، از داروي به نام ) گيو(فرزند ) بيژن(توراني كه عاشق ) افراسياب(

 :از زبان خداوند شاهنامه چنين مي خوانيم

 آ مد ش نياز   بيژن    ديدار   به              آ مدش   فراز   رفتن هنگام  چو 

 نوشبر     با  آ ميخت    پرستنده             هوشبر   داروي    تا   فرمود   به



 بنهاد پست سرش  خويشتن  ابي              تمس  شد    خورد   چون بدادند 

 اندران جايگاه را  خفته  آن  مر               راه به  رفتن  و  بسيجيد  عماري 

 شتاب   آ مدش بيژن  بيداري  به             جاي خواب بيار استش  ايوان  به 

 )۵(هوش بدان تا به جاي خود آ مدش             در افگنده داروي هوشش به گوش

نام مي برد كه نگارنده در هيچ يك ازآ ثار بديعي و ) داروي هوش(بايد خاطر نشان كرد كه فردوسي در اين داستان از داروي ديگري نيز به نام      

 .داستاني ديگر به چنين داروي بر نخورده وبه ويژه داروي كه به گفتة فردوسي در گوش چكانده شود و باعث بيداري شخص شود

عياران نوشته شده و قهرمانان اصلي عياران هستند؛ ديده مي شود كه همة آ نها   و اما در اكثر داستانها و كتاب هاي كه در بارة كار روا يي هاي     

زهاي ضروري هر و نيز داشتن لباسهاي زنانه و مردانه از جملة چي. هميشه با خود دارويي دارند كه مي توانند به وسيلة آ ن چهرة خود را تغيير دهند

 .عيار است كه در موارد مختلف به كار برده ميشد

كه ) روز افزون(كه در حقيقت استاد سمك است؛ با خود داروي دارد كه چهره اش را تغيير مي دهد و ) شغال پيل زور(در داستان سمك عيار،      

تا   روي به راه نهاد. در شد، جامه ها برداشت و بيرون آ مد  افزون روز« : يك زن عيار پيشه است به گونة مردي ديده ميشود؛ چنانكه مي خوانيم

زود خود را بياراي و ساز مردان از خود باز كن و . نيك آ مدي: شغال گفت. جامه پديد آوردم! اي شغال : پيش شغال پيل زور آ مد، و بنهاد، گفت

شغال . روز افزون مي نگريست؛ تا شغال چه ميكند. شغال را ريش سياه و سفيد بود .روز افزون خود را بر آ راست برجامة زنان. خود را نيكو بر آ راي

 ۶» دست در ميان كرد و كيسة در ميان داشت، چيزي از آ ن كشيد، بيرون آ ورد و در ريش خود ماليد تا همة ريش وي سفيد شد 

. نان مي خواستند براي انجام دادن امر مهمي به جاي ديگري بروندلباسهاي مردانه و زنانه در هنگامي مورد ضرورت عياران بوده است كه آ      

 .براي آ نكه هويت ايشان آ شكار نشود، هر بار به شكلي و لباسي در مي آ مدند

انان، خوانسا تغيير شكل و چهره به وسيلة دارو و لباس در بين عياران به چند گونه معمول بوده است؛ بدين معنا كه عياران خود را به شكل بازرگ     

ندر، الران، فراشان، طبيبان، بازيگران، ساقي، رقاص، خرده فروش، عطار دوره گرد، موسيقي نواز، سقأ، قصاب، دوكاندار، رمال، ستاره شمار، قل

 . چوپان، ساربان، مسگر، و آ هنگر مي آراستند؛ و بعد از آ ن به طرف مقصد و هدف خود روان مي شدند

سرهنگ، : نيز براي نزديك شدن به مخالفان و قتل آ نها، هميشه خود را به صورت هاي، مانند) الموت(يا ن اسماعيلي بايد گفت كه فدائ     

رئيس : درويش، فقير، منشي، مصاحب، طلبه، خادم، غالم، و دربان مي آ راستند و به زبان فرانسوي سخن مي گفتند؛ چنانكه در تاريخ مي خوانيم كه

به گفتة ادوارد برون انگليسي، اين فدائيان . به دست همين فدائيان فريب خورد وآ نها توانستند كه نقشة خود را اجرا كنند) رادكن –اينكر (صليبي ها 

را بي چون و چرا اطاعت مي كردند و شجاعت و چاالكي خاصي داشتند؛ و ما مي توانيم اين گونه ويژه گي ها و ) داعي(كساني بودند كه فرمان 

 . رطرزالعمل عياران نيز به خوبي مشاهده كنيمخصوصيات را د

آ نها معلوم   مي خواهند به نزد حريف شان بروند و براي آ نكه هويت) سمك(عيار، همراه ) روز افزون: (آمده است كه) سمك(در داستان      

هر كرا يزدان يار شد، صد . از اين انديشه نيست! اي پهلوان: سمك عيار گفت« : نشود، خود را به گونة سرهنگان آ راسته اند، آ نجا كه ميخوانيم

جبه در پوشيد و كالهي بر سر نهاد و دستاري باالي كاله در سر پيچيد و كفش در پاي . هزار دشمن با وي چه تواند كردن ؟ اين بگفت و بر خاست



سمك خود را در صف سرهنگان رساند و . اي شاه رسيدگستاخ وار از سراي بيرون آ مد تا بر در سر. كرد و شمشير حما يل كرد؛ بر گونة سرهنگان

و در جايي ديگر سمك به گونة  ۷» . به ايستاد و سر در پيش نهاد و به كس نگاه نمي كرد؛ هركه او را مي ديد مي گفت كه مردي خدمتگار است

نيمجة باالي آ ن در بر كرد و كاله سبز بر سر نهاد  در حال سمك خود را به شكل فراشان بر آ ورد و جامة حرير خواست و« : ديده ميشود  )فراشان(

 »   و به گونة فراشان خود را بر آراست

است، براي نجات حمزه، خود را ) بابا(كه ملقب به ) عمر اميه(عزيز مصر گرفتار مي شود؛   به دست  حمزه  آ نجا كه) رموز حمزه(و درداستان      

قدم در شهر نهاد و به كوچة رسيد؛ از . بابا به صورت مبدل متوجه شهر مصر شد« : شهر مصر مي شود تغيير شكل داده و با چهرة نا شناس وارد

اين احواليكه از من پرسيدي، از كس : پيش آ مد و از آ ن جوان پرسيد كه آ يا حمزة عرب را كجا بند كرده اند ؟ گفت. برابرجواني نمودار شد

ه گوشة كشيده به صورت مرد سقايي شده، مشك بر دوش به حيات بخشي مشغول شد؛ تا آ نكه در بابا خود را ب. ديگرمپرس كه كشته مي شوي

 ۹» بارگاه عزيز مصر رسيد 

) مهر نگار(كه عياري است زيرك و چاالك به شهر مداين مي رود تا از حال ) عمر اميه: (آ مده است كه) امير حمزة صاحبقران(و نيزدر داستان      

اين عمر اميه است كه خود را به گونة قلندر، مردي ريش سفيد، بازيگر و تاجر، در مي آورد و مي بيند كه جمعي   .يدا كنددخت شاه آ گاهي پ

عمر اميه چون ايشان را ديد، خود را به صورت بازيگران ساخت و در ميان لشكر ايشان « .كه دشمن امير حمزه است، مي روند) اوالد(بازيگر به نزد 

دهل در گردن عمر اميه انداختند و . گران چون سر و سكة عمر اميه را ديدند، چنين دانستند كه از هفت پشت اين مرد بازيگر استبازي. در آ مد

عمر اميه جست . اوالد آ نها را طلب كرد. بعد از آ ن نزد اوالد رفتند و اوالد را خبر كردند كه بازيگران عجيبي رسيدند. سر طا يفة ما تو باش: گفتند

 ۱۰» . تارك خود را بر تارك بازيگر مي نهاد و پاي باال مي كرد و چرخ مي خورد كه اوالد حيران ميما ند و بخشش فراوان به او مي كرد. دز

يز بايد گفت كه اينگونه تغيير چهره دادن توسط لباس در ادبيات فارسي خصوصيت تازه و جديدي نيست؛ و در آ ثار منثور و داستانها ي منظوم ن     

 ) سهراب و گرد آ فريد(به فراواني ديده ميشود؛ چنانكه در شاهنامة فردوسي در داستان 

مي جنگد و فردوسي سيماي آ ن دختر رزمنده و عيا ر پيشه را چنين ) سهراب(مي بينيم كه گرد آفريد لباس مردانه مي پوشد و عيارانه و مردوار با   

 :تصوير كرده است

 كه چون او به جنگ اندرون كس نديد             آ فريد د گر بود  او  نام    كجا 

 گره   رومي   ترك   سر بر    به زد             گرد زره به  كيسو  كرد  نهان 

 )۱۱(زير  به  پاي  باد  ميان  بر  كمر             فرود آ مد از دژ به كردار شير

و جوانمردان مي توان گفت كه در نزد آ نها، كار و زحمتكشي و به دست آ وردن نان از راه و اما در مورد طرز زنده گي و كسب و كارعياران      

هر عيار و جوانمرد مجبور و مكلف بود كه به يكي از كسب ها و صنعت ها تخصص . حالل يكي از خصلت هاي پسنديده و مطلوب بوده است

 .روز مره را به پيش ببردداشته باشد تا با استفاده از آ ن تخصص خويش بتواند زنده گي 

 عياران و جوانمردان از هيچ كار ووظيفة شرافتمندانه ننگ نداشتند و كار و زحمتكشي را ماية آ برو، سالمتي، شرف، افتخارو وجدان شخص مي     

م و تعدي و گرانفروشي را شمردند؛ مگر در كار و پيشه نيز همان اصل جوانمردي، گذشت، صداقت و رادمردي را پيش نظر داشته و به هيچكس ظل



را ) گيالن شاه(آ نجا كه فرزندش ) قابوسنامه(  آ نها در مورد كار و پيشه نيز داراي آ داب و روشي خاص بودند؛ چنانكه نويسندة. روا نمي داشتند

 : داب و رهنمود ها، عبارت است ازپند و اندرز مي دهد، در بارة آ داب و رسوم صنعتگران و پيشه وران جوانمرد نيز بحث مفصل ميكند كه اين آ 

 .زود كار و ستوده كار باش تا هوا خواهانت زياد باشند  -

 .كاري كه كني به از آ ن كن، كه هم پيشه گان كنند  -

 . به اندك سود قناعت نماي  -

 . تا تواني به سختي مگوي  -

 . به راست گفتن عادت كن  -

 . از بخل پرهيز كن  -

 . بند، و بر فرو تر خود به بخشايتصرف را به كار   -

 . زبون گير مباش  -

 . بر كودكان، زنان و ياران در معا مالت فزوني مجوي  -

 . از غريبان بيشي مخواه  -

 . در تجارت شر مگيني مكن  -

 . سخن نيكو دار  -

 .به سنگ و ترازوي درست وزن كن  -

 .خيانت مكنبا عيال خود دو رنگ و دو كيسه مباش و با انبازان   -

 . پرهيز گار باش  -

 . اگر دستگاه باشد، قرض غنيمت دان  -

 . سوگند به دروغ مخور و ربا مده  -

 .سخت معاملت مباش  -



 . اگر بر دوستي سيم دادي؛ چون داني كه بي طاقت است، تقا ضا پيوسته مكن  -

 . نيك دل باش تا نيك باشي  -

 : ها ي آ يين پيشه وري، كه مخصوص جوانمردان است، چنين مي خوانيم و در پايان اين نصيحت ها و رهنمود     

د در هر پيشه وري كه بر اين جمله باشد كه من ياد كردم، جوانمرد ترين همه پيشه وران باشد و هر قومي را در صناعان بدان صناعت اندر كه باش« 

 ۱۲» . جوانمردي طريق است

افقانستان به روشني ديده ميشود، چرا كه اكثر كاكه ها  ) كاكه هاي(ه ياد كرده آ مد، هنوز هم در ميان باري ميتوان گفت كه اين خصوصيات ك     

 : و جوانمردان به اين بيت حافظ معتقد اند كه

 تاج كاووس ربود و كمر كيخسرو          تكيه بر اختر شبگرد مكن كاين عيار

آ زاري و خيانت و دروغ گويي و چاپلوسي و مردم فريبي دوري جست، وكوشش نمود تا  و چون چنين است؛ پس بايد خوب زيست و از مردم     

 .در زنده گي مرد مرد بود
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 »يقين «   حيد ر  داكتر غال م

 آيين عيا ري و جوانمردي

 قسمت سيزدهم



 از عياران قديم تا كاكه هاي افغا نستان معاصر

 بر كور و كر ار نكته نگيري مردي             گر برسر نفس خود اميري مردي

 مردي گيري  به  گر دست فتاده را               زدن پا ي  را  فتاده  مردي نبود 

 )رودكي( 

از ق و پژوهش در بارة عياران و آ يين جوانمردي، يك بار ديگراين باور را به اثبات مي رساند كه، عياران و جوانمردان و اخييان و فتييان تحقي      

  .ستنگاه معني هم مانند بوده، و در اكثر داستانهاي ادبي و عاميانه و اشعار شاعران و اديبان فارسي زبان به يك مفهوم واحد به كار رفته ا

كه بعد از اسالم با آ يين فتوت در آ ميخته و تأ   ريشة اتصال عياران را ميتوان در روزگار قبل از اسالم و به ويژه در زمان ساسانيان مشاهده كرد      

 .ثيرپذ يري هاي از دين مبين اسالم نيز با خود گرفته است

دستخوش مراحل رشد و انحطاط فراوان گرديده و در تاريخ ادب فارسي با تمام آ آ يين عياري و جوانمردي در تاريخ خراسان دورة اسالمي،       

اين آ يين مردمي از خود داراي ادبيات مخصوص بوده كه ميتواند در ميان دو شاخة عظيم . داب و ويژه گي ها يش به روشني باز تاب يافته است

و ادبيات شناس   دانشمند) قربان واسع(وبه گفتة دوست هم زبانم، جناب دكتور   يرد؛ادبيات مردمي و عاميانه و ادبيات عارفانه و صوفيانه، قرار بگ

اگر مشخص تر و دقيق تر نظر افكنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه تأ مين كنند ة جهت هاي بشر دوستانه به دوش همين ادبيات جوانمردي «تاجيك 

 ۱» . واگذار شده است

ميتوان به اين خالصه آ مد كه مسلك فتوت و عياري، نه تنها در تصوف و عرفان اسالمي و نهضت ها و جنبش از مطالعة ادبيات جوانمردي       

ومردمي و مسايل معنوي و طرز تفكر مردم نقش عظيمي را به جاي گذاشت و در متون ادبي و تاريخي و حماسي عرب و عجم مانده گار   هاي ملي

ش نيز با همان وسعت و گسترده گي، راه خودرا باز كرد، به گونة كه حفظ و نگهداري خصوصيات و ماند؛ بلكه در بين توده هاي عظيم زحمتك

ورزي حتي  رسم و رواج هاي عياران و جوانمردان يكي از جملة پر بها ترين و با افتخار ترين وظيفة هر انسان مردم دوست به شمار آ مد و اين افتخار

دا كرد؛ چنانكه ما در دو بيت زير مي بينيم كه، عاشق به قلعة جانانه و محبوبه اش ميرود و مانند عياران كمند مي در مسايل غنايي و عاشقانه نيز راه پي

 :مايداندازد و به كمال شجاعت و مردانه گي، عيارانه دلدارش را ديدن ميكند و با غرورو افتخار و سر بلندي از اين عملش چنين ياد آ وري مي ن

 رفتم    مردانه    انداختم  كمند                  رفتمشبي در قلعة جانانه 

 )۲(به مزد شست عيارانه رفتم                  به پا س آ شنايي ها نرفتم

رده را در دو بيت زير، به كار ب) عيار(و موالنا حسين دهستاني، بسيار تأ ثر دارد از اينكه ديدار با يارش، مشكل شده و چه خوب و زيبا كلمة       

 :است

 رفتمي نزديك آ ن ستمگر عيار           رفت آ نكه هر شبي به بر يار رفتمي

 )۳(چون آ فتاب بر سر ديوار رفتمي            چون ماهتاب از رة روزن خزيد مي



ه عياران مانند ميكند؛ آ نجا و حافظ شيرين سخن كه خود از جملة رندان روزگارش بود، آ يين وآ داب عياري را نيك دريافته و خويشتن را ب      

 : كه گفته است

 از بند و زنجيرش چه غم آ نكس كه عياري كند           زان طرة پر پيچ و خم سهل است اگر بينم ستم

 )حافظ( 

ها و اثر هاي عياري،  نيزنظر افگنيم، داستانهاي زيادي را مي بينيم كه در آن داستانها، نشانه ) پشتو(زبان و ادبيات   بدون شك اگر ما به      

جوانمردي، شجاعت، مردانه گي و جان بازي، به چشم مي خورد كه باز تاب دهندة آيين فتوت و جوانمردي است، واز آ ن جمله ميتوان به اين 

 : داستانها اشاره كرد

 . داستان مومن خان وظفر خان - ۱

 . موسي خان و گل مكي - ۲

 . دلي و شهي - ۳

 . ري جمالسيف الملوك و بد - ۴

 . ماه جبين و گلفام - ۵

 . شها و گالن - ۶

 . اقبال و قمر جبين - ۷

 . رعنا و زيبا - ۸

 . شير اعلم و مأ مون - ۹

 . محبوبه و جالد - ۱۰

 . مؤمن خان و شيرنو - ۱۱

 . نيمبو ال و تيمبوال - ۱۲

 . يوسف خان و شير بانو - ۱۳

 . سخي سلطان - ۱۴



 . چمني خان - ۱۵

 . ان بريحيفتح خ - ۱۶

 . جالد خان و شما يل - ۱۷

 . مال عباس و گلبشره - ۱۸

 . ظريف و مآ بي - ۱۹

 . خشكيار و شا ترين - ۲۰

  )۴. (قطب خان و نازو - ۲۱

حي عبدال( قابل ياد كرد است كه در قسمت داستانهاي زبان و ادبيات پشتو، دانشمندان و تاريخ نويسان شناخته شدة كشور، هريك پوهاند       

هجري در شهر كابل، بامن ياري و همكاري نمودند؛ و چون خودم اكثر داستانهاي  ۱۳۶۲  ، در سال)اكادميسن پوهاند عبالشكور رشاد( و ) حبيبي

و اميد وارم  ياد شده را مطالعه نكردم، نميتوانم به يقين كامل از چگونه گي باز تاب آيين عياري و جوانمردي در اين داستانها، به تفصيل بحث نمايم؛

 . كه محققان زبان و ادبيات پشتو در اين مورد تحقيقات همه جانبه نمايند

و در ) آ لفته گان(باري از مطالب ياد شده كه بگذريم، آ نگونه كه ياد كرده آ مد، دنبالة عياران و جوانمردان قديم درسمرقند و بخارا به نام       

ياد مي شدند، كه با كمي تفاوت اكثر صفات، آ داب و ) كاكه ها و جوانان( و در افغانستان معاصر به نام  )داش ها و لوطي ها(ايران امروزي به نام 

براي روشن شدن مطلب، ما هريك از گروه هاي ياد شده را به گونة جداگانه در چهارر فصل عليحده، . ويژه گي هاي عياران قديم را دارا بودند

 .مي بينيم كه وجوه مشترك و اختالف اين گروه ها در كشور هاي ديگر از چه قرار استمورد بر رسي مختصرقرار مي دهيم و 

 آ لفته ها ي بخارا : فصل نخست

استاد صدرالدين ( و جوانمردان بخارا، بهترين سند كتبي كه موجود است، همان نوشته ها و چشم ديد هاي شاد روان ) آ لفته گان(در بارة       

ادبيات شناس تاجيك كه فرزند ارشد ) كمال عيني( هجري نگارنده با جناب دكتور  ۱۳۷۱در سال . ه شدة تاجيك استدانشمند شناخت  )عيني

موصوف كه مردي وارسته و پژوهشگري توانا . صدرالدين عيني است، در اكا دمي علوم تاجيكستان در شهر دو شنبه جلسات متعدد ادبي داشتم

را برايم اهدا كرد ) ياد داشت هاي عيني( و در ضمن كتاب   از زبان پدرش معلومات جامع و كاملي برايم دادهبخارا ) آ لفته هاي( است، در مورد 

صدرالدين عيني در كتاب ياد شده در مورد رسوم و آ يين زنده گي تاجيكان تحقيقات عالمانة انجام داده و . كه جاي دارد از وي سپاسگزاري نمود

براي آ نكه اصالت نوشتاري دانشمند ياد شده را . بخارا را روشن ساخته است) آ لفته هاي( گي ها و طرز زنده گي از آ ن جمله خصوصيات و ويژه 

تاجيك كه حفظ كرده با شيم و هم به نثر زيباي فارسي تاجيكي آ ن زمان آ شنايي پيدا نما ييم، مي پردازيم به نقل نوشته هاي آن پژوهشگر فرهيختة 

 : ش آلفته ها و جوانمردان بخارا را از نزديك ديده و در اين زمينه چنين نوشته استروزگار پر جوش و خرو

بيشترين اين ها، كاسب، سيس، عرابه كش، مشكاب، گلكار، . من در بزم گردي هايم با همة مردم شهر بخارا و اطراف آ ن حاسدان شدم«        

البته همه افراد اين گروه هاي مذكور، بزم گرد و بزمي . ش معامله و خوش گپ بودندعمومآ آ دمان خاكسار، خو. درود گر و مانند اينها بودند



با كنايه و  نبودند؛ اما آ نهايي كه از اين گروه بزمي و بزم گرد شده بودند؛ سخنان شان هميشه دو خوره، دو معني دار، ودشنام ها ي شان قريب هميشه

كسي اگر بي معنا . بسيار باال نرو كه از بلندي افتاده گان، از جاي شان خيسته نمي توانند: ميگفت مثال كسي الف زند، يكي از آ نها. استعاره بود

 . دم شين كه دهنت را كلوش كهنه ميكنم، ميگفت: گويي كند

ي، كاسه و طبق، حتي بعضي از اين ها در پس رقص در تعريف رقاص و سرور خوانان طرفانه شعر ها مي خواندند و بعضي ها در پايان شعر خوان      

 . كوزه را بر داشته به سر شان زده مي شكستند؛ كه اين كار در كله زني چه قدر مهارت داشتن آ ن كس را نشان ميداد

و اگر در بزم ها شان از گذر هاي دور دست، يگان جوان بيگانه آمده باشد، در آ خر بزم ا. اين مرد ها درمردي گري، خيلي عالي جناب بودند       

در دوستي تا قربان كردن جان شان تيار بودند؛ و در دشمني هم . را به خانه اش مي رسا ند ند، كه از آ دمان مير شب يا از دزدان به او ضرري نرسد

 . وليكن مردانه وار بودند. بي امان

گردر بين دو نفري كه هر دو هم در مردي با ناموس باشد، ا. اگر در بين يكي از اينها و شوره پشتي، دشمني افتد، او را بيرحمانه جزا مي دادند       

فقط در بين دوئل اروپايي ها و جنگ تن به تن اين ها، فرق در اينجا بود . دشمني افتد، مسأ له به طرز دوئل اروپايي ها يا جنگ تن به تن حل ميشد

سبب جنگ تن به تن اينها . كاسبان آ لفته و زور آ زما به وقوع مي آ مدكه دوئل در بين اصل زادگان واقع ميشد؛ اما جنگ تن به تن در بخارا در بين 

لكه دار شدن ناموس هم عبارت از رد شدن يا انكار كردن زوري يكي از اينها . هم مانند سبب دوئل، لكه دار شدن ناموس يكي بود، از طرف ديگر

 . بود از طرف مقابل

جوانان نورس كه در مرتبة شاگردي باشند، كفش . فرق مرتبة آ نها از پوشاك شان معلوم ميشد. دبو) آ لفته( لقب عمومي اين قسم آ دمان       

مانده، سله ها شان را سفته مي بستند؛ و ميان شان را با روپاكچه بسته، در وي يك ) دم موشي(پاشنه بلندي بي مسحي مي پوشيدند و فش ها را كوتاه 

هرگاه كه اينها هنرهاي كله . بود) نيم تيار(كرته اينگونه جوانان پيش بسته و زهدار مي شد؛ كه عنوان اين  .جفت كارد، نه آ نقدركالن مي آ ويختند

داده ) تيار( هنرها پيدا كنند كه از همة مانند خود ها شان پيشي گزينند، به اينها عنوان   زني، لنگ زني و زانو زني را آموزند و عمومآ درزور آ وري،

 .ميشد

اينها يكته كرته . موزة پاشنه بلند مي پوشيدند و ميان شان را با فوطه بسته در وي يك كاردي را كه تيغش نيم آ رشين باشد، مي آ ويختند) تياران( 

سله را فش ها شان را نسبت به جوانان اندك دراز تر مانده، سله ها شان را زنبري مي بستند؛ يعني پيچ هاي . پوشيده، گريبان شان را گشاده مي ماندند

 .چنان تاب داده به سر مي پيجاندند كه شكل زنبر از خيمچة بافته شده را ميگرفت

مرد مردان كفش بي پاشنة نوك تيز را كه از چرم زرد . اين در هر دور و زمان از يك نفر بيش نمي شد. بود) مرد مردان( عنوان مرتبة آخرين       

سله اش را خرد مي بست و مانند افغا نان، فشش را دراز مي . مشهور بود، بي مسحي مي پوشيد) ككفش ال( پوست دوخته ميشد و در بخارا به نام 

در وي در تابستان و زمستان يكتا يكته كرته پوشيده، گريبانش را هميشه بسته مي ماند و از وي با روپاكچة سادة ارزان بها ميان شان را بسته، . گذاشت

 . ي مانديك قلم تراش را با غالف آ ويخته م

گويد؛ اگر سرش رود هم بايد آ ن كار را ميكرد؛ اگر نكند و قسمش ) ستار كه فالن كار را ميكنم( اگر يك آ لفته . بود) ستار( قسم آ لفته ها       

 . مشهور ميگرديد) نامردي( را شكند، از ميانة آ لوفته ها رانده شده، به 

ر مرد مردان بميرد، يا يگان كارخالف مردي كرده، از ميانه رانده شود؛ از تياران يكي را در مردي ممتاز، تياران گويا نامزد، مرد مردان بود؛ اگ      

 . در زوري بي همتا، به دزدي و شوره پشتي تهمت زده نشده باشد، انتخاب مي كردند



دراين وقت اگر آ ن تيار غلبه ميكرد، عنوان مرد . شدگاهي ميشد كه به سبب كاري در ميانة يگان تيار و مرد مردان، جنگ تن به تن واقع مي      

ردان بي حرمتي مرداني را او ميگرفت؛ واگر مرد مردان غلبه كند، تيار تمامآ از ميانة آ لفته ها رانده ميشد؛ چونكه او با وجود قوتش نرسيدن به مرد م

 .كرده است

اش ميماند؛ واگرتسليم نشود، از ميان آ ) تياري( وب شده اگربه غالب تسليم شود، نام گاهي در ميانة دو تيار هم جنگ تن به تن واقع ميشد، مغل      

 » . لفته ها رانده ميشد

 صدرالدين عيني بعد از دادن معلومات در مورد آ لفته هاي بخارا، چشم ديدش را از چگونه گي جنگ تن به تن آ لفته ها 

 : چنين مي نويسد) برنا تيار( و آ لفتة ديگري به نام ) م محمديمخدو( بيان داشته كه به گونة نمونه در بارة جنگ 

 : جنگ مخدوم محمدي و برنا تيا ر

نام كسي از گذر ماركش شهر ) مخدوم محمدي(در وقت هاي كه من در مدرسة بدل بيك زنده گاني ميكردم، مرد مردان آ لفته گان بخارا       

او آ دم ميانه قد، قاق بدن، . بود؛ با وجود اين ريشش سياه توسي بود كه يگان تار هم سفيدي نداشت سن مخدوم محمدي باال تر ازپنجاه. بخارا بود

 . رنگ رويش گندم گون بوده، ابرو هاي بلند موي و چشمان سياه كالن درخشان داشت. كم گوشت بود

 .ميكرد) كارگري( بار خليفه كاري پيشة مخدوم محمدي شاهي بافي بود كه در يكي از كار خانه هاي شاهي بافان جو       

اين شرايط به تندرستي شاهي بافان بي . از بسكه دكان هاي شاهي بافان تاريك، سير نم بوده، بافنده در وقت كار تا ميان در درون چاهچة مي نشست

، رنگش كنده و مانند بيماران سل، بي مخدوم محمدي هم كه از بچه گي اش در اين كسب كار كرده بود، احوالش هميشه پژمرده. تآ ثير نمي ماند

 . درمان مينمود

در مزد كار اين كسب هم كارگران را با سيري و پري تآ مين نميكرد، مي بايست خليفه كارگر هر هفته به مقدار معين مال بي عيب بر آ ورده و       

كار خانة كسي كار كنند، مانند كار گران كسب هاي ديگر، يك كارگران بافنده كه در . ناچيزي گيرد) مزد كار( بدل آ ن، آ خر هفته سهم كار 

فقط روز پنجشنبه، ساعت دوازدة روز از كار آ زاد شده به خانه هاي شان و . خواب شان هم در همان كار خانه ميشد. هفته شب و روز كار ميكردند

 . ر ميكردندروز جمعه در سر شام به كار خانه حاضر شده، كار را س. به سير و گشت ميرفتند

ه سيرانگاه خليفه كاران، كارخانه هاي بخارا؛ مانند عامة اهالي آ ن شهر لب حوض ديوان بيگي با هم نشسته و صحبت كردن شان در سما ور خان      

ند و روز جمعه شب جمعه، گروه گروه در حولي يكي از خودشان غون شده، شب نشيني ميكردند؛ ويا اينكه بزمي تشكيل مي نمود. هاي آ نجا بود

 . اگرهوا خوب باشد، به گلزار هاي بيرون شهر مي بر آ مدند. را هم همينگونه سير و گشت مي گذرانيدند

او از كار خانه كه بر آ مد، راست به . مخدوم محمدي در وقت هاي آ خر به اينگونه سير و گشت ها، شب نشيني ها و بزم ها اشتراك نمي كرد      

 . حولي او عبارت از يك رهروچار كنجه بود كه بر باالي وي يك باال خانه چه بنا يافته بود. حولي اش مي آ مد



از كارخانه آ مده به . مخدوم محمدي زن و فرزند نداشت و در همان باال خانه با همشيرة از خود كالن سال، بيوة بي فرزندش زنده گاني ميكرد      

هوا بد باشد، خود به بال خانه بر آ مده و مي خوابيد و كوفت كار يك هفته گي را از خود دور ميكرد؛ و اگر . همشيره اش يگان طعام گرم مي فرمود

 . اگر هوا خوب باشد، به لب حوض غازيان ميرفت كه از گذرخودش يك گذر آ نسوي تر بود

مدي از سماور خانة سر بازار غازيان يك چاينك لب حوض غازيان خوش هوا و سير درخت بود؛ اما سماور خانه نداشت؛ بنا برين مخدوم مح      

در پهلوي خود يك دستر خان را پهن كرده .چاي آ ورده، به سر زينة حوض مي نشست و اگر هوا گرم باشد، پاي هايش را تا زانو درآب فرو ميداد

 . مانده، بر روي وي يكته نان گرم را شكسته مي گذاشت

پياله چاي نوشيده به فكرفرو مي رفت؛ اما معلوم نبود كه او در بارة كار خودش فكر ميكرد، يا در بارة گاه گاه يك دهن نان خورده و يك       

اگر يگان آ شناي قدر دانش به . زنده گي و زمانش و يا اينكه روزهاي از سر گذرانديده اش را به خاطر آ ورده و ذوق مي برد، يا حسرت ميخورد

 .يك پياله چاي ميداد و با او دل و بيدالن دو سه دقيقه صحبت ميكرد و بعد از رفتن اوباز به فكر ميرفتنظرش نموده ماند، او را جيغ زده، 

روزي از روزها، وقتيكه مخدوم محمدي به سر زينة حوض غازيان نشسته بوده است، باباي كفش دوزان كه وي هم از گذرغازيان بود، آ مده،       

دروقت صحبت از بعضي شوره پشتان دور و پيش شكايت ميكرد و در وقت به بازار رفته آ مدن دادرش به او به پهلوي محمدي مخدوم مي نشيند و 

گپ پرانده، بعضي حركت هاي نااليق كردن شوره پشتان را حكايت ميكند؛ و در آ خر سخن خود از محمدي مخدوم التماس ميكند تا شوره پشتان 

 . دادر او بد حركتي نكند را نصيحت كرده ماند؛ تا كه بعد از اين به

دادر تان را فرماييد كه تا به لب . اما به خاطر شما حاضر ميروم. من عادت لب حوض ديوان بيگي رفتن را ندارم؛ ميگويد مخدوم محمدي      

باي كفشدوزان آ مده به همان زمان دادر با. حوض ديوان بيگي رفته، آ مدنم از پشت من گردد و با همين دست و دهان شوره پشتان بسته ميشود

مخدوم محمدي از گذر چار خراس گاو . مخدوم پيش به پيش و او يك قدم از وي پست تر به راه مي در آ يند. مخدوم محمدي همراهي ميكند

را يك كشان، سه سو، دسته بزازي و طاق صرافان گذشته به لب حوض ديوان بيگي از گوشة جنوب غربي مي در آ يد و با دست راست لب حوض 

 دور زده، از گوشة شمالي غربي بر آ مده، با رستة چاي فروشي، بازار كالوه، عطاري، غولونگ و مويز فروشي رفته ازبازار كدو فروشي و طاق

در . خواجه محمد پران گذشته به حوض غازيان مي آ يند؛ از آ نجا دادر بابا، به خانه اش ميرود و محمدي مخدوم در لب حوض غازيان مي نشيند

ديگر يگان شوره . شهردر بين آ لفته گان و شوره پشتان آ وازه مي افتد كه دادر باباي كفشدو زان در زير حمايت مخدوم محمدي در آ مده است

 . پشت به او بد حركتي كردن آ ن طرف ايستد، ال اقل چشم گشاده به طرف او نگاه هم نمي كند

ساله بوده، قد بلند، دست و پاي دراز، پر مشك و بدن سير گوشت  ۳۰ - ۲۸  او يك آ دم. لكاري بوداز گذر بانا بيان بوده، كسبش گ) برنا تيار( 

چشمش ميشي؛ اما نور گرم خوني و تند مزاجي از وي . رنگ رويش سفيد چه بوده، ريش، موي و ابرويش سياهچه تاب به سرخي مايل بود. داشت

 .برق زده مي ايستاد

در زور آ وري، او از ديگرتياران باال بوده، همه به او . سلة زنبري كوتاه فش مي بست. خود موزة پاشنه بلند مي پوشيد) يتيار(او موافق عنوان       

فقط درجة او از مخدوم محمدي كه مرد مردان بود، پست مي ايستاد و به طبيعت شهرت پرست، و به غرورزور آ وري او اين . گردن داده بودند

است كه بهانة يافته با مخدوم محمدي جنگ تن به تن كند؛ تا كه به او غالب آ مده، مرد مردان شده، در بين آ لفته گان شهر او ميخو. گراني ميكرد

 . درجة ازهمه باال تر را بگيرد



و در پي جستجوي وي آ ن بهانة را كه چند گاه باز ا)برنا تيار( حادثة در زيرحمايت مخدوم محمدي در آ مدن دادر باباي كفشدوزان به دست       

در بزم . در آ ن بزم برنا تيار با نفران خودحاظر ميشود. در اين ميان در يكي از حولي هاي گذر غازيان طوي شده، بزم تشكيل مي يابد. بود، مي دهد

 : ن مي گويددر رفت بزم برنا تيار مناسبتي يافته به دادر باباي كفشدوزا. دادر باباي كفشدوزان هم با بچه هاي گذر مي آ يد

. گفته اند» نوبت فرهاد رفت و نوبت مجنون رسيد « . او پير شده، از قوت و فر آ مده است. او كه، شما به حمايت مخدوم محمدي غره نشويد -

آ لفتگي،  اين سخن برنا تيار ازروي قاعدة. اين خبر پگا هاني فرداي همان بزم به مخدوم محمدي ميرسد. اكنون دوران از آ ن كسان ديگر است

مخدوم محمدي اين طلب رابي جواب مانده نمي توانست؛ چونكه در آ ن صورت ناموس چهل سالة . مخدوم محمدي را به جنگ دعوت كردن بود

 آ لفتگي خودش پايمال ميشد 

 . بنا براين او به جواب تيار ميشود

بيگي رفته در لب يك كت سما ور خانه نشسته، يك چاينك چاي را مخدوم محمدي در اولين روز پنجشنبه بعد آ ن بزم، به لب حوض ديوان       

وقتي كه اوبه پيش مخدوم محمدي رسيد، با احترام . ديري نگذشته، برنا تيار هم از دور نمايان ميشود. به پيش خود گرفته، به تنهايي نوشيده مي نشيند

 . كنددست راستش را به سر سينه اش مانده به وي سالم ميدهد و واخوردي مي

مخدوم . برنا تيارراست ايستاده چاي را نوشيدن ميگيرد. مخدوم محمدي بعد از جواب سالم و پرس و پاس به او يك پيا لة چاي دراز ميكند      

 : محمدي در وقت چاي نوشي برنا تيا ر، به او سؤال ميدهد

 كي ؟  -

 .فردا روز جمعه، جواب ميدهد برنا تيار

 .مخدوم محمدي چه وقت ؟ باز مي پرسد  -

 ) بعد از نماز جمعه(بعد از صالت    -

 در كجا ؟    -

 . در پشتة خواجه محمد تور كجندي   -

 . خدا به شما قوت دهد و ارواح مردان مددگاري كند، ميگويد مخدوم محمدي به برنا تيار   -

، لب پياله را به سر سينة خود، بر روي جامه اش ماليده، پاك كرده بعد از شنيدن جواب آ خري او، برنا تيار چاي در دست داشته اش را نوشيده      

 . به مخدوم محمدي ميدهد؛ وسالمت باشيد و عمر دراز به بينيد، اكه مخدوم گويان در راه خود ميرود

شراف جان . كرد، شنيدممن اين واقعه را از شراف جان نام، يك جوان كه در پيش مدرسة بدل بيك در يك دوكان ريخته گري، شاگردي مي      

او از گذر ماركش، همگذر محمدي مخدوم بوده، به وي خوب حاسدان . آ لفته باز بوده به دانستن حادثه هاي كه در بين آ نها ميرفت، هوشمند بود

ز تماميت كار در همان شراف جان هم مانند كارگران ديگر كار خانه ها، هر هفته، شش روز در دوكان ريخته گيري كار كرده، هر شب بعد ا. بود



گاها من به دوكان ريخته گيري رفته، با وي صحبت ميكردم و گاها، اودر وقت هاي كاري اش بر روي . دوكان در بين كوره و سندان، مي خوابيد

يداد؛ ومن كه كنجكاو و او كه آ لفته باز بود، موضوع سخنانش را هميشه آ لفته گان تشكيل م. صحن بر آ مده در پهلوي من نشسته، با من گپ ميزد

يه هاي او به فهميدن هر چيز هوشمند بودم، سخنان او را با ذوق تمام مي شنيدم و در ميا نه هاي گپ او، سؤالهاي داده، جاي هاي نا روشن ماندة حكا

 . را تا ريشه فهميده مي گرفتم

ودرفت؛ وآ ن شب بايد در خانه اش مي خوابيد؛ ليكن بعد از شام به يك روز پنجشنبه ساعت دوازده، شراف جان از كار آ زاد شده، به خانة خ      

يك خيز زده به پيش من بر آ مد و در پهلويم نشسته، واقعة ا . پيش دوكان در بستة ريخته گري پيدا شد و مرا ديد كه در لب صحن مدرسه نشسته ام

ردا بر باالي پشتة در بين آ نها جنگ ميشود، اگر به تماشا هوس داشته ف: ن روز در بين محمدي مخدوم و برنا تيار گذشته را حكايت كرده، گفت

آ ن پشته مزار . فرداي آ ن روز در وقت نماز جمعه، من با شراف جان رفته، به باالي پشتة مذ كوربر آ مديم. من قبول كردم. باشي، همراه ميرويم

ا نه جاي پشته يك ميدانچة نسبتآ چقور تر بود كه در وقت با رش آ ب برف در مي. بوده در سه طرف قبر خواجه محمد تورك جندي واقع شده بود

ما هر دو در گوشة بلندي كه ميدان از آ ن به خوبي ديده . جاي جنگ آ لفته ها هم همان ميدانچة چقور بوده است. و باران مزار در آ نجا جمع ميشد

خدوم محمدي پيدا شده به همگذر خود شراف جان سالم داده، از پيش ما گذشته به بعد از چند دقيقه م. هنوز در آ نجا كسي نبود. ميشد، نشستيم

 . ميدانچه فر آ مد و در يك گوشة آ ن سر دو پاي نشست

ز بلندي ا ابعد از آ ن يك يك، دو دو تا تماشا بينان هم كه آ ن واقعه را شنيده بوده اند، آ مدن گرفتند و تماشا بينان كم كم دورا دور ميدانچه ر      

او آ مده به ميدانچة فرآمد و راست . از همه آ خر تراز طرف شرقي پشته كه گذر پا نا بيان هم در همان طرف بود، برنا تيار نمايان شد. احاطه نمودند

ه هاي خود بعد از آ ن جام. هر دو با هم سالم و عليك و واخوردي و پرس و پاس كردند. پيش محمد مخدوم رفت و مخدوم هم از جايش خيست

 . را كشيده، به يك سوماندند و سله ها شان را از سر گرفته بر باالي جامه ها شان گذاشتند

برنا تيار در روبروي مخدوم مانند سفيداري . بعد ازآ ن هر دو به ميانه جاي ميدانچه رفته؛ دست ها شان را پيش گرفته، رو به روي هم ايستادند      

 .، گفت)ا كه مخدوم سر كنيد: (برنا تيار به مخدوم. د ايستاده باشدمي نمود كه در پيش درخت بي

 . ني از شما، گفت مخدوم -

 . از شما سر شود، شما كالن ما مي باشيد، گفت برنا تيار -

 . ني، گفت باز مخدوم، شما طلب كرده ايد، طلبكار اول سر ميكند؛ قاعدة مردان همين است -

او دست راستش را تمام يازانده و پس برده كشيده و كشاده به گوشخانة مخدوم، يك تارسكي زد؛ اما مخدوم مانند . دبرنا تيار به هجوم تيار ش      

. خوب، اكه مخدوم  بعد از آن برنا تيار دست پيش گرفته. كندة درختي كه به وي با پاشنة كفش زده باشند، هيچ نجنبيد و رويش هم لرزش نخورد

 . حقتان را گيريد، گفت

 . بايد شما سه بار هنر خود را نشان دهيد. الف، ب، ت تا ث گفته اند. ني، تيار، گفت مخدوم -

اين . اين دفعه دست چپش را يازنده، به گوش خانة راست مخدوم زد. اي واهللا گويان برنا تيار گفتة مخدوم را تصديق كرد و به هجوم دوم تيار شد -

 .دفعه هم مخدوم نجنبيد



در پاي او موزة غفس بلغاري پاشنه بلند بود؛ اما ساق هاي پاي مخدوم موافق مرتبه اش برهنه و . م برنا تيار به لنگ زني تياري ديددر هجوم سو      

برنا تيار خود را به پشت خود برده، پنجة دست چپش را در ميانة پنجة راست خود گرفت و لنگ . بر نوك پايش يك كفش آ لك شپيك مانند بود

به هوا بر داشته؛ بي آ نكه پاي چپ خود را از جايش جنباند، تنة خود را به طرف راستش ميالن داد و بعد از آ ن تنآ خود را چا بكانه،  راست خود را

 برنا تيار دست پيش گرفته به ضربه. مخدوم باز از جا نجنبيد. تير ماروار راست گرفته با ساق پاي موزه دارش به ساق پاي برهنة مخدوم محمدي زد

 . خوردن تيارشده ايستاد

برنا تيار مانند درخت . رخصت دهيد و هوشيار باشيد؛ و دست راستش را كشيده و كشاده به گوش خانة برنا تيار يك تارسكي زد: مخدوم به او      

ت از پشت سغا نه، سه آ دم كه در در همين وق. سفيداري كه از بيخش با تبر تمام بريده شده باشد، به طرف دست راستش پريده، به زمين دراز غلطيد

دست هر كدام آ نها يكه كارد برهنه بود، جسته، خيسته از طرف پشت به مخدوم هجوم آ وردند و به كجاي بدنش كه راست آ مد، كارد زدن 

 . گرفتند

ستاد و بعد از آ ن حواسش را جمع كرده به قفا مخدوم به اين هجوم نا گهاني خائنا نه تيار نبود؛ بنا برين يك ثانيه بي سرشته شده، بي حركت اي      

بود، از گشت و با دو دستش از بند دستان دو نفر كارد زنان گرفت و با يك پايش ديگري را زده از خود دور كرد؛ اما برنا تيار كه از جايش خيسته 

ي در پي زخم هاي هالكت آ ور خورده از بدنش خون مخدوم كه پ. قفاي مخدوم آ مده، با دو دست از بند دو پاي او گرفته، با زور تمام كشيد

 . بسياري رفته ايستاده بود، با كشيدن برنا تيار از پاهايش رو به زمين افتاد

مخدوم را كشتند گويان و فرياد كنان به طرف كوچه دويده رفته بودند؛ و بعضي : در وقت هجوم كارد داران به مخدوم، يك قسم تماشا بينان      

نان پر جسارت براي پيشگيري خون ريزي دويده رفته، خود را به باالي مخدوم پر تافته، از هجوم كارد زنان كه مي خواستند در وقت به تماشا بي

 . ه بودندزمين افتادن او، كارش را تمام كنند، محافظه نمودند و ديگرتما شا بينان از اين حادثة خونين ناگهاني در حيرت افتاده، گرنگ شده ماند

نو، به با فرا آ مدن تماشا بينان به كوچه، آدمان حاكم كه براي تفتيش در كوچه ها مي گشتند؛ حادثة خونين را از آ نها شنيده با تماشا بينان       

اده را به تماشا آ دمان حاكمان، مخدوم محمدي به خون آ غشتة بيهوش افت. باالي جنايت آ مدند؛ اما تا آ ن وقت برنا تيار و نفراتش گريخته بودند

 . بينان بر دارنده از پشته به كوچة فر آ وردند؛ و از آ نجا عرابة يافته، او را به دوكتور خانه فرستادند

بعد از يك هفته از اين حادثه، شنيدم كه برنا تيار دستگير گرديده به بد رغه گي، حكم شده است و در زير شكنجه هم باشد، كي ها بودن       

خوابيدن جراحت هاي بدنش به هم آ مده بر آ مد؛ اما او  مخدوم محمدي باشد، بعد از چهل روز به بيمار خانه . ت خود را نگفته استرفيقان جناي

 . تما ماُ تندرست شده نرفت و بعد از دو ماه از بيمار خانه برآ مدنش، در خانة خود، خون پرتا فته، مرد

مرد ( دل من به سبب با يك فاجعة مردن آ ن . ده، خود از كار خانه اش جواب گرفته، براي جنازه رفتشراف جان خبر مردة او را به من رسان      

من در قطا رآ نها پشت به ديوار . درپيش حولي او آ قسقال گذر و يك دو نفر ديگر مي نشستند. بسيار سوخت و براي تعزيه به خانه اش رفتم) مردان

 . ن، دست بر رو كشيدمسر دو پا نشسته، خدا رحمت كند گويا

در همين وقت جليل ور تش باز ريگستاني، كه تيار مشهور بوده، در عين زمان سردار ورتش بازان ريگستان بود و كسب چرمگري داشت و من       

: خود به خود به گپ در آ مدبا او در خانة غفور جان مخدوم، شناس شده بودم؛ براي تعزيه رساني آ مد و در قطار ما پشت به ديوار سر دو پا نشسته 

او پيش خيزي كرده، با كسي جنگ نكرده است، . در كوچة مردانه گي هميشه به آ دمان نيكي ميكرد و فايده مي رساند. محمدي مخدوم مرد بود

، روي سرخ سر بر خدا رحمت كند و در روز قيامت در قطار مردان. تا به سرش مشت رسيدن صبر كرد و بعد از آ ن جزاي دشمن خود را ميداد



را براي مرده بر داري غون ) آ لفته ها(دارد؛ وبعد از آ ن دست بر روي كشيد و از جايش خيسته به آ قسقال گذر نگاه كرده، من رفته رفته بچه ها را 

 . داشته، مي آ ورم، اين را گفت و روان شد

ده بر داري نه ايستا ده، از جا خيسته، و همراه جليل به راه در آ مدم و با او تا من كه براي خوجه ئين ها يم آ ش پخته دادنم در كار بود، به مر      

من در رفت گپ، از جليل سبب حركت نا اليق برنا تيار را در حق محمدي مخدوم كه مخالف قاعده هاي مردا . گذر باباي نان كش، گپ زنان رفتم

 . نه گي بوده، باعث نا بود شدن خودش هم شد، پرسيدم

از همه . آ دم بايد دل آ دميت هم داشته باشد و با آ دمان ضرر رساندن را روا نبيند. دم تنها با زور بازو آ دم نمي شود، گفت در جواب جليلآ  -

افتن تالش يبيشتر آ دم بايد خاكسار باشد، كه آدمان او را حرمت كنند، و او را به خود سردار بر دارند؛ نه اينكه خود او براي حرمت و مرتبة بلند 

 . كند

طبيعت او به شوره . برنا تيار در اصل در ميانة ما بر غلط در آ مده مانده بود: جليل بعد ازين مقدمة فيلسوفا نه، سخن خود را دوام داده، گفت      

به زودي نرسيد، يك قمار بازي  وقتي كه او به اين مقصد خود. فقط خود را براي مرد ميدان شدن از شوره پشتي، نگاه داري ميكرد. پشتي مايل بود

در آ ن وقت بي آ برو شدنش يك درد باشد، زنده . ؛ اگر باي ميداد، البته او از ميانة مردان بر آ مده ميرفت.درين بازي يا او ميبرد، يا باي ميداد. كرد

گفته، دو، سه شوره پشتان را كه نيست ) نيست شوداگر من نابود شوم، حريفم هم (گشتن حريفش مخدوم براي او درد باز هم سختر بود؛ بنا برين او 

 . شدن مخدوم را از خدا مي خواستند، نا مردانه به خود همراه گرفته، اين كار را كرده است

پيشنهاد ريگستاني ها جليل ورتش باز را . در ميا ن آ لفته ها اختالف افتاد. انتخاب نشد ) مرد مردان(بعد از وفات مخدوم محمدي به جاي وي       

از بسكه در بين اين دو نامزد در ورتش بازي . چار سوگي ها به او مقابل برآ مده، اوليا قل ورتش باز دروازة سالح خانه گي را پيشنهاد دادند. كردند

به اين نامزد اكثريت . را پيشنهاد كردند) قزاق خواجة جوباري(در ميان بي طرفان، . ضديت بود؛ طر فدارانشان هم به يكديگر سخت مقابليت كردند

انتخاب كني تا از ) مرد مردان(بنا برين، . وي خواجه زاده، كالنگير، به عامه رهبري كرده نمي تواند، گفتند. آ لفته هاي دو طرف هم مقابل بر آ مدند

 . ميانة تياران رسيده بر آ مدن يك آ دم مقبول عام، موقف گذاشته شد

نوشي نمي كردند؛ واگر در شب نشيني هاي مخصوص، بعضي شراب نوشند؛ هم نوشانوش را به درجة مستي  پيشتر آ لفته هاي بخارا، شراب      

. وقتي كه در بخاراي اميري، دوكان هاي شراب فروشي گشاده شده و عرق بسيار شد، كم كم آ لفته ها به مستي گرفتار گرديدند. نمي رساندند

بعضي ها صافيت خود را نگاه داشته باشند، هم كار نامه هاي آ نها، كار . ن آ لفته ها، شوره پشت شدندصافيت و مردانه گي اولي شان نماند؛ و بيشتري

 ۵» . بر هم خورد) نيم تياري، تياري و مرد مرداني(نامه هاي شخصي شده، ترتيب و گرفتن درجه هاي 
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 قسمت چهاردهم

 از عياران قديم تا كاكه هاي افغانستان معاصر

   داش ها و لوطي هاي ايران: فصل دوم

نمردان سابق هستند، ميتوان گفت كه در دوره هاي اخير، در دنبالة همان عياران و جوا در مورد داش ها و لوطي هاي ايران كه بدون شك        

داش ها در هر كوچه و گذر قدرتي داشتند و به اها لي محل تجاوز نميكردند و حق نمك را خوب مي شناختند و . ايران دستگاهي و آ دابي داشتند

 . از مظلومان و بيچاره گان دفاع مي نمودند

داش مشدي ها از پستي و جاپلوسي و قيود و تشريفات به دور بودند و كار هاي كثيف و پست را : است كهآ مده ) دهخدا(در لغت نامة        

الفاظ و كلمات را به معني خاص به كار مي بردند، تا حرف هاي آ نان را . قاب بازي و ليس بازي از سر گرمي هاي آ نها بود. دوست نداشتند

 . ديگران نفهمند

. زمايشات وتمرين هاي مخصوص داشتند و هر داش بايد آ ن آ زمايشات را انجام ميداد؛ و سپس درين حلقه داخل ميشد داش ها از خود آ       

ورد حفظ و امنيت محله ها و گوشه و كنار شهر بر دوش داش ها بوده و آ نان از ننگ و ناموس مردم، دليرانه دفاع مي نمودند و به همين دليل م

   )۱. (م قرار مي گرفتنداحترام و ستايش عامة مرد

محمود حكيمي كه مرديست وارسته و مردم دارو يكي از نويسنده هاي شناخته شدة ايران است و نگارنده ( به روايت دوست دانشمندم، جناب        

دوران قاجاريه به مناطق  شهر تهران در اواخر) در امارات متحدة عرب در شهر دبي موصوف را در خانه ام چندين مرتبه از نزديك زيارت كردم 

در آ ن ايام شهر تهران را به چهار محله تقسيم كرده بودند؛ و هر . نفوذ پهلواناني تقسيم شده بود كه هر كدام براي خود پيروان و ارادمنداني داشتند

. محلة چاله ميدان در جنوب: رت بود ازاين چهار محله عبا. اهل محل به وجود او افتخار ميكردند  يك از اين چهار محله پهلواني داشت كه تمام

 . محلة سنگلج، محلة خو نگاه و محلة دوالب كه امنيت تمام نواحي اطراف و اكناف مربوط به پهلوانان اين نواحي بوده است

 : ها اين شعر رواج داشتبود كه هر وقت قداره ميكشيد، شهر تهران بر هم ميخورد؛ و ميان تهراني ) لوطي معصوم(پهلوان نامي چاله ميدان        

 اي لوطي معصوم 

 برق قداره ات تهرونه لرزوند 

مي گفتند كه حفظ امنيت تمام اهالي آ ن محل در دست همين ) داش غضنفر(مرد نيرومندي بود كه او را ) خونگاه(اما لوطي و پهلوان در        

هر سال در . بچه هاي محل در چاله حوض هاي آ ن شنا ياد ميگرفتند داش غضنفرچندين زور خانه و چند حمام داشت كه. داش غضنفر بوده است



 موقع محرم و صفر در چاله ميدان و سنگلج اين دو لوطي و پهلوان مدت شصت شبانه روز سينه زني و عزا داري و تعزيه خواني داشتند و هرسال

 . ميدان ميرفتتكية سنگلج و يك شب به تكية چاله   ناصر الدين شاه در ماه محرم يك شب به

 بعد از ماه صفر، مسابقة پهلوان هاي محل شروع ميشد و پهلوان يك محل از حريف خود دعوت ميكرد كه به زور خانه يا ميدان آ ن محله بيايد       

و به قول امروزي ها، او را  جند روز پيش از انجام مسابقه، نوچه هاي پهلوان، مراقب حال او بودند. و مثل دو قهرمان ميدان رزم با هم گشتي بگيرند

 . تحت رژيم غذايي قرار ميدادند كه چه بخورد و چه نخورد و چه بكند و چه نكند

در روز موعد، كدوي بزرگ خشكي را كه سوراخ هاي در آ ن درست كرده و در بين آ ن پر طاووس گذاشته بودند؛ روي چوب بلندي        

دست ميگرفت و راه مي افتاد و سران اهل محل؛ پهلوانان خود را در ميان گرفته، عازم مقصد ميشدند و ميزدند و يكي از پيش كسوت ها آ ن را به 

 : در وسط راه، مرتب اين شعر را مي خواندند و صلوات مي فرستادند

 هم به جان علي و جان محمد صلوات          بارها گفت محمد كه علي جان من است

دو پهلوان به عادت مرسوم روي يك ديگر را مي . هان، با گاو و گوسفند و منقل هاي اسپند، به استقبال مي آ مدندپهلوا ن محل ديگر و همرا       

پس از آ نكه مرشد در منقبت شاه مردان و شهسوار اسالم . لباس ورزش در بر ميكردند و به اصطالح وارد گود زور خانه و يا ميدان ميشدند. بوسيدند

و حريف مشغول زور آزمايي ميشدند و تماشا چيان هر دو محله با شوق و شعف تماشاچي آ ن منظره بودند؛ تا اينكه زور آ اشعاري را ميخواند؛ د

 . زمايي به پايان ميرسيد

بود، اين اگر پهلوان مهمان به زمين ميخورد؛ پهلوان ميزبان به احترام مهمانداري، كت اورا مي بوسيد؛ و اگر زمين خورده پهلوان ميزبان        

 . پذيرايي اجرا نمي شد

در يكي از آن سالها كه داش غضنفر با همان تشريفات براي مسابقه، به محلة چاله ميدان ميرفت، در نزديكي زور خانة چاله ميدان، پوست        

را ديدند، براي بچه هاي چاله  بچه هاي سنگلج كه اين. خربوزة زير پاي پهلوان افتاد و داش غضنفر چنان بر زمين خورد كه يك دستش شكست

ميدان قداره كشيدند؛ كه شما عمدي زير پاي پهلوان ما پوست خربوزه گذاشتيد؛ ولي لوطي معصوم پيش آ مده، به عالمت شكست خود، كت داش 

  )۲. (غضنفررا بوسيد و با اين روش عاقالنه از خون ريزي جلو گيري كرد

طي هاي ايران امروزي، دانشمندان و نويسنده گان ايراني، مقاالت و داستانهاي زيادي به نگارش آ ورده اند بايد گفت كه در بارة داش ها و لو       

صادق هدايت از بهترين نمونة آ نهاست؛ به دليل آ نكه دراين داستان كه با نثري بسيار زيبا نگارش يافته ) داش آ كل(كه به عقيدة نگارنده، داستان 

كه با شجاعت و دليري و جوانمردي و پاك نفسي و امانت  داستان، نمونة است از يك انسان خوب، كامل وآرماني  قهرمان) داش آ كل(است، 

مرد يست بخشنده و واال گهر كه   )داش آ كل(  در اين داستان. داري و مردم دوستي، شهرة شهر است؛ و گويا آنچه خوبان همه دارند، او تنها دارد

او با دين است و سخت معتقد به ارزش هاي انساني و مردمداري و پرهيز گاري و انسان .وچكان مروت وشفقت داردبه بزرگانش احترام و به ك

 . دوستي كه انديشة واالي صادق هدايت به آ ن هستي و جاويدانگي بخشيده است

آ نها دونمونة بارزو متمايزقشر . و پنجه نرم كندبه روايت صادق هدايت، داش آكل لوطي اول شيراز است و كاكا رستم سعي دارد، با او دست        

اوازنگاه جسمي بسيار قوي است؛ ولي . داش آكل در حقيقت يك لوطي و داش با معرفت وبا غيرت و يك لوطي واقعي است. اجتماعي خود اند

وت و دارايي خود را وقف مردم نادار و داش تمام ثر. بسيار با حيا، با وقار و در عين حال مدافع ضعفا و محرومان است. روحي شكننده دارد

و تظاهر به لوطي گري ميكند و رفتارش مثل گردن كلفت ها و   نمايندة نوع متداول است) كاكا رستم(  تنگدست كرده است؛ مگربر عكس



و به دليل احترام و  قلدرهاست؛ به يك سخن ميتوان گفت كه كاكا رستم لوطي نيست، بلكه الت است و بي جا و بي مورد الف و گزاف ميزند

كاكا رستم خوب ميداند كه داش آكل در شهر مثل گاو پيشاني سفيد، سر . محبوبيتي كه داش آ كل در بين مردم دارد، به او حسادت مي ورزد

 .شناس است و هيچ لوطي يافت نشده كه ضرب شست داش را نچشيده باشد

اب دهندة تمام خصلت ها و ويژه گي هاي جوانمردان، داشها و لوطي هاي ايران است و از در حقيقت باز ت) داش آ كل(مي پندارم كه داستان        

باز خوانش اين داستان ميتوان به آ داب و خصوصيات آ نها به خوبي پي برد؛ و به همين دليل و هم به منظور حسن ختام اين فصل، مي پردازم به 

 . مورد طبع صاحب دالن و شيفته گان اين آ يين مردمي، قرار بگيردنويسي اين داستان جالب و خواندني، و اميد وارم كه 

 داستان داش آ كل

 صادق هدايت

              يكروز داش آكل روي. همة اهل شيراز ميدانستند كه داش آكل و كاكا رستم ساية يكديگر را با تير ميزدند       

 قفس كركي كه رويش شلة سرخ كشيده. غ قديميش بودسكوي قهوه خانة دو ميل چندك زده بود، همان جاي كه پا تو

 ناگاه كاكا رستم از در درآمد، نگاه. بود، پهلويش گذاشته بود و با سرانگشتش يخ را دور كاسة آبي ميگردانيد

 بعد رو كرد به. تحقير آميزي به او انداخت و همينطور كه دستش بر شالش بود رفت روي سكوي مقابل نشست

 :گفتشاگرد قهوه چي و 

 "به به، بچه، يه يه چاي بيار ببينيم "

 داش آكل نگاه پرمعني به شاگرد قهوه چي انداخت، به طوريكه او ماست ها را كيسه كرد و فرمان كاكا را نشنيده        

 استكانها را از جام برنجي در ميآورد و در سطل آب فرو ميبرد، بعد يكي يكي خيلي آهسته آنها را خشك. گرفت

 .دور شيشة استكان صداي غژ غژ بلند شد از مالش حوله  .ميكرد

 ". به به تو هستم! مه مه مگه كري  ": كاكا رستم از اين بي اعتنائي خشمگين شد، دوباره داد زد

        :شاگرد قهوه چي با لبخند مردد به داش آكل نگاه كرد و كاكا رستم از مابين دندانهايش گفت

 كه ق ق قپي پا ميشند اگ لولوطي هستند ا ا امشب ميآيند، دست و په په واي شك كمشان، آنهائي –ار 

 !پنجه نرم ميك كنند 



 داش آكل همينطور كه يخ را دور كاسه مي گردانيد و زير چشمي وضعيت را مي پائيد، خندة گستاخي كرد كه        

 : يك رج دندانهاي سفيد محكم از زير سبيل حنا بستة او برق زد و گفت

 "غيرتها رجز ميخوانند، آنوقت معلوم ميشود رستم صولت وافندي پيزي كيستبي "

 همه زدند زير خنده، نه اينكه به گرفتن زبان كاكا رستم خنديدند، چون ميدانستند كه او زبانش مي گيرد،

 ولي داش آكل در شهر مثل گاو پيشا ني سفيد سرشناس بود و هيچ لوطي پيدا نميشد كه ضرب شستش را

 ه باشد، هر شب وقتيكه توي خانة مال اسحق يهودي يك بطر عرق دو آتشه را سر مي كشيد و دم محلةنچشيد

 خود كاكا هم ميدانست كه مرد. سر دزك مي ايستاد، كا كا رستم كه سهل بود، اگر جدش هم ميآمد، لنگ ميانداخت

 هار بار هم روي سينه اشميدان و حريف داش آكل نيست، چون دو بار از دست او زخم خورده بود و سه چ

 داش آكل مثل. بخت برگشته چند شب پيش كاكا رستم ميدان را خالي ديده بود و گرد و خاك ميكرد. نشسته بود

  : اجل معلق سر رسيد و يك مشت متلك بارش كرده، به او گفته بود

 ميداني . معلوم ميشه كه يك بست فور بيشتر كشيدي، خوب شنگلت كرده. كاكا، مردت خانه نيست

 چييه، اين بي غيرت بازيها، اين دون بازيها را كنار بگذار، خودت را زده اي به التي، خجالت هم نميكشي ؟ اينهم

 هر شبه خدا جلو راه مردم را ميگيري ؟ به پورياي ولي قسم،اگر دو. يكجور گدائي است كه پيشة خودت كرده اي

 . ة همين قمه دو نيمت مي كنمبا برگ. مرتبه بد مستي كردي سبيلت را دود ميدهم

 آنوقت كاكا رستم دمش را گذاشت روي كولش و رفت؛ اما كينة داش آكل را به دلش گرفته بود و پي بهانه مي

 .گشت تا تالفي بكند

            از طرف ديگر داش آكل را همة اهل شيراز دوست داشتند؛ چه او در همان حال كه محلة سردزك را قرق       

 كاري به كار زنها و بچه ها نداشت؛ بلكه بر عكس با مردم به مهرباني رفتار ميكرد و اگر اجل برگشته اي ميكرد،

 اغلب ديده ميشد. با زني شوخي ميكرد يا به كسي زور مي گفت، ديگر جان سالمت از دست داش آكل بدر نميبرد



 ت بار مردم را به خانة شان ميرسانيد؛ بخشش مينمود و اگر دنگش ميگرف. كه داش آكل از مردم دستگيري ميكرد

 ولي باالي دست خودش چشم نداشت كس ديگر را ببيند، آن هم كاكا رستم كه روزي سه مثقال ترياك

 كاكا رستم از اين تحقيري كه در قهوه خانه نسبت به او شد، مثل برج زهر مار. ميكشيد و هزار جور به امبول ميزد

 بعد از چند دقيقه كه شليك خنده. اگر كاردش مي زدند، خونش در نمي آمدنشسته بود، سبيلش را ميجويد و 

 فروكش كرد همه آرام شدند؛ مگر شاگرد قهوه چي كه با رنگ تاسيده پيرهن يخه حسني، شبكاله و شلوار دبيت

 كاكا .دستش را روي دلش گذاشته بود و از زور خنده پيچ و تاب ميخورد و بيشتر سايرين به خندة او ميخنديدند

 ولي قندان به. رستم از جا در رفت، دست كرد قندان بلور تراش را برداشت براي سر شاگرد قهوه چي پرت كرد

 بعد كا كا رستم بلند شد. به زمين غلطيد و چندين فنجان را شكست سماور خورد و سماور از باالي سكو با قوري 

 . با چهرة برافروخته از قهوه خانه بيرون رفت

        :وه چي با حال پريشان سماور را وارسي كرد، گفتقه       

 "رستم بود و يكدست اسلحه، ما بوديم و همين سماور لكنته "

 ..اين جمله را با لحن غم انگيزي ادا كرد، ولي چون در آن كنايه به رستم زده بود، بدتر خنده شدت كرد

 لبخند دست كرد، يك كيسه پول از جيبش درقهوه چي از زور پسي به شاگردش حمله كرد، ولي داش آكل با 

 .آورد، آن ميان انداخت

 . قهوه چي كيسه را برداشت، وزن كرد و لبخند زد

        سراسيمه وارد قهوه خانه شد، نگاهي به  درين بين مردي با پستك مخمل، شلوار گشا د، كاله نمدي كوتاه        

 :فتاطراف انداخت، رفت جلو داش آكل سالم كرد و گ

 ".حاجي صمد مرحوم شد "

 "خدا بيامرزدش  !  ": داش آكل سرش را بلند كرد و گفت



 "مگر شما نميدانيد وصيت كرده "

 "  برو مرده خورها را خبر كن. منكه مرده خور نيستم "

 “…آخر شما را وكيل و وصي خودش كرده  "

        به سر تا پاي او كرد، دست كشيد رو يمثل اينكه ازين حرف چرت داش آكل پاره شد، دو باره نگاهي        

 پيشانيش، كاله تخم مرغي او پس رفت و پيشاني دورنگه او بيرون آمد كه نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه

 بعد سرش را تكان داد، چپق دسته خاتم. اي رنگ شده بود و نصف ديگرش كه زير كاله بود سفيد مانده بود

 : آتش زد و گفت. تگي سر آنرا توتون ريخت و با شستش دور آنرا جمع كردخودش را در آورد، به آهس

 خوب، تو برو. خدا حاجي را بيامرزد، حاال كه گذشت، ولي خوب كاري نكرد، ما را توي دغمسه انداخت

 . كسيكه وارد شده بود پيشكار حاجي صمد بود و با گامهاي بلند از در بيرون رفت. ، من از عقب ميآيم

  

        داش آكل سه گره اش را در هم كشيد، با تفنن به چپقش پك ميزد و مثل اين بود كه ناگها ن روي هواي خنده       

 بعد از آنكه داش آكل خاكستر چپقش را خالي كرد، بلند شد. و شادي قهوه خانه از ابرهاي تاريك پوشيده شد

 . رون رفتقفس كرك را به دست شاگرد قهوه چي سپرد و از قهوه خانه بي

 هنگاميكه داش آكل وارد بيروني حاجي صمد شد، ختم را ورچيده بودند، فقط چند نفر قاري و جزوه كش

 بعد از اينكه چند دقيقه دم حوض معطل شد، او را وارد اطاق بزرگي كردند كه ارسي. سر پول كشمكش داشتند

 و تعارف معمولي، داش آكل روي تشك خانم آمد، پشت پرده و پس از سالم. هاي آن رو به بيروني باز بود

 : نشست و گفت

 "خانم سر شما سالمت باشد، خدا بچه هايتان را به شما ببخشد  "

همان شبي كه حال حاجي بهم خورد، رفتند امام جمعه را سر بالينش آوردند و حاجي در حضور همه آقايان شما را : خانم با صداي گرفته، گفت

 البد شما حاجي را از پيش مي شناختيد؟  وكيل و وصي خودش معرفي كرد،



 "  ما پنج سالي پيش در سفر كازرون باهم آشنا شديم "

 "  حاجي خدا بيامرز هميشه مي گفت اگر يكنفر مرد هست فالني است "

 من آزادي خودم را از همه چيز بيشتر دوست دارم، اما حاال كه زير دين مرده رفته ام، به همين تيغة ! خانم 

 . قسم، اگر نمردم به همة اين كلم به سرها نشان ميدهمآفتاب 

 ديگر، دختري را با چهرة برافروخته و چشم هاي گيرنده بعد همينطور كه سرش را بر گردانيد، از الي پردة 

 يك دقيقه نكشيد كه در چشمهاي يكديگر نگاه كردند، ولي آن دختر مثل اينكه خجالت كشيد، پرده را. سياه ديد

ولي د ر هر صورت چشمهاي گيرندة او كار خودش را كرد و حال داش آكل را . آيا اين دختر خوشگل بود ؟ شايد. عقب رفتانداخت و 

 . او سر را پائين انداخت و سرخ شد. دگرگون نمود

 اين دختر مرجان، دختر حاجي صمد بود كه از كنجكاوي آمده بود، داش سرشناش شهر و قيم خودشان را

 . به بيند

        با يكنفر سمسار خبره، دو نفر داش محل و. داش آكل از روز بعد مشغول رسيدگي به كارهاي حاجي شد       

 در آ ن را مهر و. آنچه زيادي بود در انباري گذاشت. يكنفر منشي همه چيزها را با دقت ثبت و سياهه بر داشت

 طلب هايش را وصول كرد و. رايش خواندندقباله هاي امالك را داد ب. آنچه فروختني بود، فروخت. موم كرد

 داش آكل خسته و كوفته از شب سوم . همة اين كارها در دو روز و دو شب رو بر اه شد. بدهكاريهايش را پرداخت

 : در راه امام قلي چلنگر به او برخورد و گفت. نزديك چهار سوي سيد حاج غريب به طرف خانه اش ميرفت

 يارو خوب ما را غال گذاشت و: ديشب ميگفت. رستم چشم به راه شما بودتا حاال دو شب است كه كاكا 

 !شيخي را ديد، بنظرم قولش از يادش رفته 

 : داش آكل دست كشيد به سبيلش و گفت

 "بي خيالش باش  "

        داش آكل خوب يادش بود كه سه روز پيش در قهوه خانة دو ميل، كاكا رستم برايش خط و نشان كشيد؛       



 ولي از آنجائيكه حريفش را ميشناخت و ميدانست كه كاكا رستم با امامقلي ساخته تا او را از رو ببرند، اهميتي

 هرچه. در ميان راه همة هوش وحو اسش متوجه مرجان بود. راه خودش را پيش گرفت و رفت. به حرف او نداد

 .ظرش مجسم ميشدميخواست صورت او را از جلو چشمش دور بكند؛ بيشتر و سخت تر در ن

 هر كس دفعة اول او را ميديد، قيافه اش توي. داش آكل مردي سي و پنجساله، تنومند ولي بد سيما بود       

 ذوق ميزد، اما اگر يك مجلس پاي صحبت او مي نشستند يا حكايت ها يي كه از دورة زندگي او ورد زبانها بود

 اي چپ اندر راست قمه كه به صورت او خورده بود، نديدههرگاه زخمه. مي شنيدند، آدم را شيفتة او ميكرد

 چشمهاي ميشي، ابروهاي سياه پرپشت، گونه هاي فراخ،. ميگرفتند، داش آكل قيافة نجيب و گيرندة داشت

 روي گونه ها و پيشاني او جاي زخم. بيني باريك با ريش و سبيل سياه؛ ولي زخمها كار او را خراب كرده بود

 د جوش خورده بود و گوشت سرخ از الي شيارهاي صورتش برق ميزد و از همه بد تر يكي از آنهاقداره بو د كه ب

 .كنار چشم چپش را پائين كشيده بود

 ولي داش. زمانيكه مرد، همة دارائي او به پسر يكي يكدانه اش رسيد. پدر او يكي از مالكين بزرگ فارس بود       

 زندگيش را به مردانگي و آزادي و. ه پول و مال دنيا ارزشي نمي گذاشتب. آكل پشت گوش فراخ و گشاد باز بود

 هيچ دلبستگي ديگري در زندگانيش نداشت و همة دارائي خودش را به مردم. بخشش و بزرگ منشي ميگذرانيد

 ندار و تنگدست بذل و بخشش ميكرد، يا عرق دو آتشه مينوشيد و سر چهار راه ها نعره ميكشيد و يا د ر مجالس

 .بزم با يكدسته از دوستان كه انگل او شده بودند، صرف ميكرد

 همة معايب و محاسن او تا همين اندازه محدود ميشد؛ ولي چيزيكه شگفت آور بنظر مي آمد اينكه تاكنون       

 چند بار هم كه رفقا زير پايش نشسته و مجالس محرمانة. موضوع عشق و عاشقي در زندگي او رخنه نكرده بود

 اما از روزيكه وكيل و وصي حاجي صمد شد و مرجان را ديد،. اهم آورده بودند، او هميشه كناره گرفته بودفر

 از يكطرف خودش را زير دين مرده ميدانست و زير بار مسئوليت رفته بود، از. در زندگيش تغيير كلي رخ داد



 كسي كه. او را در فشار گذاشته بود ولي اين مسئوليتش از هر چيز ديگر. طرف ديگر دلباختة مرجان شده بود

 توي مال خودش توپ بسته بود و از الابالي گري مقداري از دارائي خودش را آتش زده بود، هر روز از صبح

 .زن و بچه هاي او را در خانة كوچكتر برد. زود كه بلند ميشد، به فكر اين بود كه درآمد امالك حاجي را زياد تر بكند

 دارائي او را به جريان انداخت و از صبح تا. براي بچه هايش معلم سر خانه آورد. كرايه دادخانة شخصي آنها را 

 . شام مشغول دوندگي و سركشي به عالقه و امالك حاجي بود

        ديگر با دوستانش جوششي نداشت؛. ازين به بعد داش آكل از شبگردي و قرق كردن چهار سو كناره گرفت       

 ولي همة داشها و التها كه با او هم چشمي داشتند، به تحريك آخوندها كه. از سرش افتادو آن شور سابق 

 دستشان از مال حاجي كوتاه شده بود، دو به دست شان افتاده براي داش آكل لغز ميخواندند و حرف او نقل

 : گفته ميشد در قهوه خانه پاچنار اغلب توي كوك داش آكل ميرفتند و. مجالس و قهوه خانه ها شده بود

 داش آكل را ميگوئي ؟ دهنش ميچاد، سگ كي باشد ؟ يارو خوب دك شد، در خانه حاجي، موس موس

 .ميكند، گويا چيزي ميماسد، ديگر دم محلة سر دزك كه ميرسد، دمش را تو پاش ميگيرد و رد ميشود

 : كاكا رستم با عقده اي كه در دل داشت با لكنت زبانش ميگفت

        خاك توي چشم مردم! گزليكش را غالف كرد ! يارو عاشق دختر حاجي صمد شده ! يري سر پيري معركه گ

 . پاشيد، كتره اي چو انداخت تا وكيل حاجي شد و همة امالكش را باال كشيد، خدا بخت بدهد

 در هر جا كه وارد ميشد،. ديگر حناي داش آكل پيش كسي رنگ نداشت و برايش تره هم خورد نميكردند       

 داش آكل از گوشه و كنار اين حرفها را مي شنيد؛ ولي. گوشي با هم پچ و پچ ميكردند و او را دست مي انداختند

 به روي خودش نمي آورد و اهميتي هم نميداد، چون عشق مرجان به طوري در رگ و پي او ريشه دوانيده بود؛ كه فكر

 . و ذكري جز او نداشت

 جلو قفس مي نشست. رق مي نوشيد و براي سرگرمي خودش يك طوطي خريده بودشبها از زور پريشاني ع       



 اگر داش آكل خواستگاري مرجان را ميكرد، البته مادرش مرجان را به روي دست به او. و با طوطي درد دل ميكرد

 ه بارميداد؛ ولي از طرف ديگر او نميخواست كه پاي بند زن و بچه بشود، ميخواست آزاد باشد، همان طوريك

به عالوه پيش خودش گمان مي كرد، هرگاه دختري كه به او سپرده شده به زني بگيرد، نمك به حرامي خواهد بود از همه بدتر هر شب . آمده بود

 صورت خودش را در آينه نگاه ميكرد، جاي جوش خوردة زخم هاي قمه، گوشة چشم

 : ي بلند بلند ميگفتپائين كشيده خودش را برانداز ميكرد، و با آهنگ خراشيده ا

 او …نه، از مردانگي دور است  …بلكه شوهر خوشگل و جوان پيدا بكند ! شايد مرا دوست نداشته باشد 

 ... تو مرا كشتي …مرجان  …اما چه بكنم ؟ اين عشق مر ا ميكشد  …چهارده سال دارد و من چهل سالم است 

 ...! عشق تو مرا كشت …به كه بگويم ؟ مرجان 

 آنوقت با سر درد همينطور كه نشسته بود،. شمهايش جمع و گيالس روي گيالس عرق مينوشيداشك در چ

 . خوابش ميبرد

 ولي نصف شب، آن وقتي كه شهر شيراز با كوچه هاي پر پيچ و خم، باغها ي دلگشا و شراب هاي ارغوانيش

 آن وقتيكه. چشمك ميزدند بخواب ميرفت، آن وقتيكه ستاره ها آرام و مرموز باالي آسمان قير گون به هم

 مرجان با گونه هاي گلگونش در رختخواب آهسته نفس ميكشيد و گذارش روزانه از جلوي چشمش ميگذشت،

 همان وقت بود كه داش آكل حقيقي، داش آكل طبيعي با تمام احساسات و هوا و هوس، بدون رودر بايستي از تو

 از توي افكاري كه از بچگي به او تلقين شده بود، بيرون ميآمدقشري كه آداب و رسوم جامعه به دور او بسته بود، 

 و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش مي كشيد، تپش آهسته قلب، لبهاي آتشي و تن نرمش را حس ميكرد و از

 ولي هنگاميكه از خواب مي پريد، به خودش دشنام ميداد، به زندگي نفرين ميفرستاد. روي گونه هايش بوسه ميزد

 ند ديوانه ها در اطاق به دور خودش مي گشت، زير لب با خودش حرف ميزد و باقي روز را هم براي اين كهو مان

 . فكر عشق را در خودش بكشد، به دوندگي و رسيدگي به كارهاي حاجي ميگذرانيد

        ي فروهفت سال به همين منوال گذشت، داش آكل از پرستاري و جانفشاني دربارة زن و بچة حاجي ذره ا       



 اگر يكي از بچه هاي حاجي ناخوش ميشد، شب و روز مانند يك مادر دلسوز به پاي او شب زنده داري. گذار نكرد

 مي كرد، و به آنها دلبستگي پيدا كرده بود، ولي عالقة او به مرجان چيز ديگري بود و شايد همان عشق مرجان

 درين مدت همة بچه هاي حاجي صمد از آب و گل در. ده بودبود كه او را تا اين اندازه آرام و دست آموز كر

 .آمده بودند

 براي مرجان شوهر پيدا شد، آنهم چه شوهري كه. آنچه كه نبايد بشود، شد و پيش آمد مهم روي داد  ولي       

 ايتازين واقعه خم به ابروي داش آكل نيامد، بلكه برعكس با نه. هم پيرتر و هم بدگل تر از داش آكل بود

 زن و بچة حاجي را دوباره. خونسردي مشغول تهية جهاز شد و براي شب عقد كنان جشن شاياني آماده كرد

 به خانة شخصي خودشان برد و اطاق بزرگ ارسي دار را براي پذيرائي مهمان ها ي مردانه معين كرد، همة كله گنده

 . ها، تاجرها و بزرگان شهر شيراز درين جشن دعوت داشتند

 ساعت پنج بعد از ظهر آنروز، وقتيكه مهمان ها گوش تا گوش دور اطاق روي قاليها و قاليچه هاي گرانبها       

 نشسته بودند و خوانچه هاي شيريني و ميوه جلو آنها چيده شده بود، داش آكل با همان سر و وضع داشي

 ، شال جوزه گره، شلوار دبيتقديمش، با موهاي پاشنه نخواب شانه كرده، ار خلق راه راه، شب بند قداره

 همه. سه نفر هم با دفتر و دستك دنبال او وارد شدند. مشكي، ملكي كار آباده و كاله طاسولة نو نوار، وارد شد

 : داش آكل با قدمهاي بلند جلو امام جمعه رفت، ايستاد و گفت. مهمان ها به سر تا پاي او خيره شدند

        پسر از همه. د و هفت سال آزگار ما را توي هچل انداختآقاي امام، حاجي خدا بيامرز وصيت كر

 اشاره كرد به سه. (اينهم حساب و كتاب دارائي حاجي است. كوچكترش كه پنج ساله بود حاال دوازده سال دارد

 يگرحاال د. تا به امروز هم هرچه خرج شده با مخارج امشب همه را از جيب خود داده ام.) نفري كه دنبال او بودند

 . ما به سي خودمان آنها هم به سي خودشان

 سپس بدون اينكه ديگر چيزي بيفزايد يا منتظر جواب بشود،. تا اينجا كه رسيد بغض بيخ گلويش را گرفت       



 در كوچه نفس راحتي كشيد، حس كرد كه آزاد. سرش را زير انداخت و با چشم هاي اشك آلود از در بيرون رفت

 گامهاي بلند و الابالي بر. از روي دوشش برداشته شده، ولي دل او شكسته و مجروح بود شده و بار مسئوليت

 ميداشت، همينطور كه ميگذشت خانة مال اسحق عرق كش جهود را شناخت، بي درنگ از پله هاي نم كشيدة آجري

 وراخ سوراخ مثلآن داخل حياط كهنه و دود زده اي شد كه دور تا دورش اطاقهاي كوچك كثيف با پنجره هاي س

 بوي تر شيده، بوي پرك و سردابه هاي كهنه در هوا. النة زنبور داشت و روي آب حوض خزه سبز بسته بود

 مال اسحق الغر با شب كاله چرك و ريش بزي و چشمهاي طماع جلو آمد، خندة ساخته گي كرد . پراكنده بود

 : داش آكل به حالت پكر گفت

 "وبش را بده، گلويمان را تازه بكنيم جون جفت سبيلهايت، يك بتر خ "

 داش. مال اسحق سرش را تكان داد، از پلكان زير زمين پائين رفت و پس از چند دقيقه با يك بتري باال آمد

 آكل بتري را از دست او گرفت، گردن آنرا به جرز ديوار زد، سرش پريد، آنوقت تا نصف آن را سر كشيد، اشك

 پسر مال اسحق كه بچة. ه اش را گرفت و با پشت دست دهن خود را پاك كرددر چشمهايش جمع شد، جلو سرف

 زردنبوي كثيفي بود، با شكم باال آمده و دهان باز و مفي كه روي لبش آويزان بود، به داش آكل نگاه مي كرد،

 . داش آكل انگشتش را زد زير در نمكداني كه در طاقچة حياط بود و در دهنش گذاشت

 :د، روي دوش داش آكل زد و سر زباني گفتمال اسحق جلو آم

 "  مزة لوطي خاك است!  "

 : بعد دست كرد زير پارچة لباس او و گفت

 "هر وقت نخواستي من خوب ميخرم . اين چيه كه پوشيدي ؟ اين ارخلق حاال ور افتاده "

 تنگ. خانه بيرون آمدداش آكل لبخند افسرده اي زد، از جيبش پولي در آورد، كف دست او گذاشت و از        

 كوچه ها هنوز در اثر باران بعد از ظهر نمناك. تنش گرم و فكرش پريشان بود و سرش درد ميكرد. غروب بود



 و بوي كاه گل و بهار نارنج در هوا پيچيده بود، صورت مرجان، گونه هاي سرخ، چشم هاي سياه و مژه هاي

 زندگي. و و مرموز جلو چشم داش آكل مجسم شده بودبلند با چتر زلف كه روي پيشاني او ريخته بود، مح

 گردشهائي كه با دوستانش سر قبر. گذشتة خود را بياد آورد، ياد گارهاي پيشين از جلو او يك بيك رد ميشدند

 ولي چيزيكه برايش مسلم بود. گاهي لبخند ميزد، زماني اخم ميكرد. سعدي و بابا كوهي كرده بود، به ياد آورد

 آن وضعيت برايش تحمل ناپذير بود، مثل اين بود كه دلش كنده شده بود،. نة خودش ميترسيداينكه از خا

 سر تا سر زندگي! فكر كرد بازهم امشب عرق بخورد و با طوطي درد دل بكند . ميخواست برود دور بشود

 : مزمه كرددرين ضمن شعري به يادش افتاد، از روي بي حوصلگي ز. برايش كوچك و پوچ و بي معني شده بود

 به شب نشيني زندانيان برم حسرت 

 كه نقل مجلسشان دانه هاي زنجير است

 : آهنگ ديگري بياد آورد، كمي بلندتر خواند

 دلم ديوانه شد، اي عاقالن، آريد زنجيري 

 كه نبود چارة ديوانه جز زنجير تدبيري 

        كه حوصله اش سر رفت، يا فكرش جاي ديگراين شعر را با لحن نا اميدي و غم و غصه خواند، اما مثل اين       

 . بود، خاموش شد

        اينجا همان ميدانگاهي بود كه پيشتر وقتي دل. هوا تاريك شده بود كه داش آكل دم محله سردزك رسيد       

 و دربدون اراده رفت روي سكوي سنگي جل. ودماغ داشت آنجا را قرق ميكرد و هيچكس جرأت نميكرد جلو بيايد

 بنظرش آمد كه اينجا نسبت به پيش خراب تر. آهسته ميكشيد. خانه اي نشست، چپقش را در آورد، چاق كرد

 شده، مردم به چشم او عوض شده بودند، همانطوريكه خود او شكسته و عوض شده بود، چشمش سياهي

 : آمد و همينكه نزديك شد، گفتميرفت، سرش درد ميكرد، ناگهان ساية تاريكي نمايان شد كه از دور به سوي او مي



 ".لو لو لوطي لوطي را شه شب تار ميشناسه "

 :داش آكل كاكا رستم را شناخت، بلند شد، دستش را به كمرش زد، تف برزمين انداخت و گفت

 "ارواي باباي بيغيرتت، تو گمان كردي خيلي لوطي هستي، اما تو بميري روي زمين سفت نشاشيدي "

 : خر آميزي كرد، جلو آمد و گفتكاكا رستم خندة تمس

 اام شب خاخاخانة حاجي عع عقد كنان است، !.. خ خ خيلي وقته ديگ ديگه اي اين طرفها په په پيدات نيست 

 ...مك توتو را راه نه نه

 :داش آكل حرفش را بريد

 "خدا ترا شناخت كه نصف زبانت داد، آن نصف ديگرش را هم من امشب ميگيرم  "

 داش آكل. كاكا رستم هم مثل رستم در حمام قمه اش را بدست گرفت. ود را بيرون كشيددست برد قمة، خ

 : سر قمه اش را به زمين كوبيد، دست به سينه ايستاد و گفت

 "حاال يك لوطي ميخواهم كه اين قمه را از زمين بيرون بياورد "

 از صداي. كه قمه از دستش پريد كاكا رستم ناگهان به او حمله كرد، ولي داش آكل چنان به مچ دست او زد

 . آنها دسته اي گذرنده به تماشا ايستادند، ولي كسي جرأت پيش آمدن يا ميانجيگري را نداشت

 : داش آكل با لبخند گفت

 برو، برو بردار، اما بشرط اينكه اين د فعه غرس تر نگهداري، چون امشب ميخواهم خرده حسابهاي مانرا پاك

 .بكنم

 تا نيم ساعت روي زمين مي غلطيدند،. م با مشت هاي گره كرده جلو آمد، و هر دو به هم گالويز شدندكاكا رست       

 در ميان كشمكش سرداش آكل به سختي. عرق از سرو رويشان ميريخت، ولي پيروزي نصيب هيچكدام نميشد

 ولي تاب مقاومتش كاكا رستم هم اگر چه بقصد جان ميزد. روي سنگفرش خورد، نزديك بود كه از حال برود



 اما در همين وقت چشمش به قمة داش آكل افتاد كه در دسترس او واقع شده بود، با همة زور و. تمام شده بود

 چنان فرو كرد كه دستهاي هر دوشان از. توانائي خودش آنرا از زمين بيرون كشيد و به پهلوي داش آكل فرو برد

 .كار افتاد

        داش آكل را به دشواري از زمين بلند كردند، چكه هاي خون از پهلويش به زمينتماشاچيان جلو دويدند و        

 دستش را روي زخم گذاشت، چند قدم خودش را كنار ديوار كشانيد، دوباره به زمين خورد بعد او را. ميريخت

 .برداشته، روي دست به خانه اش بردند

        ه خانة حاجي صمد رسيد، ولي خان پسر بزرگش بهفردا صبح همين كه خبر زخم خوردن داش آكل ب       

 سر بالين داش آكل كه رسيد؛ ديد او با رنگ پريده در رختخواب افتاده، كف خونين از دهنش. احوالپرسي او رفت

 داش آكل مثل اينكه در حالت اغما او را شناخت،. بيرون آمده و چشمانش تار شده، به دشواري نفس مي كشيد

 : م گرفته لرزان گفتبا صداي ني

 " …به  …او را بسپريد  …جان طوطي  …جان شما  …داشتم  …همين طوطي  …در دنيا ... "

 داش آكل از حال. دوباره خاموش شد، ولي خان دستمال ابريشمي را در آورد، اشك چشمش را پاك كرد

 .رفت و يكساعت بعد مرد

 .فس طوطي رابرداشت و به خانه بردولي خان ق. همة اهل شيراز برايش گريه كردند       

 عصر همان روز بود، مرجان قفس طوسي را جلوش گذاشته بود و به رنگ آميزي پروبال، نوك برگشته و

 : با لحن خراشيده اي گفت  ناگاه طوطي با لحن داشي. چشمهاي گرد بي حالت طوطي خيره شده بود

 "مرا كشت  …عشق تو  …ان مرج …به كه بگويم  …تو مرا كشتي  …مرجان  …مرجان  " 

 .اشك از چشمهاي مرجان سرازير شد

 ...ادامه دارد



 --------------------------------------------------------------------------------------------

 : فهرست مآ خذ اين قسمت

  .۶۱  علي اكبر دهخدا، لغت نامه، صفحة - ۱

  .۱۷۶و  ۱۷۵يت تاريخي، جلد اول، صفحة محمود حكيمي، هزار و يك حكا - ۲

 .صادق هدايت، سه قطرة خون، داستان داش آ كل، به نقل از وب سايت كتابخانة دل آ باد و سخن   - ۳

 :داستانهاي مناس و كور اوغلو: فصل سوم 

  

خصم از دست جوانمردان فرياد امان . به غارت به برندشاهين امان نمي دهد تا از درياچة او قويي . جوانمرد هر گز از ملت خود جدا نميشود  «       

 ) داستان كور اوغلو(» . بر ميدارد

  

قبل از آ نكه به اصل موضوع به پردازم، مي خواهم به گويم كه در زبان هاي بلوچي، تركمني، ازبكي، آذري، تركي و قرغزي چه در كشور ما        

هاي آ سيا ي ميانه، حكا يات و داستانها و روايات زيادي موجود است كه در آ نها نشانه ها و اثرهاي  و چه در كشور هاي ايران، تركيه و اكثر كشور

اين آ يين مردمي، قرار بگيرد؛ ومن   عياري و جوانمردي و فداكاري و مردم دوستي، ديده ميشود و اميد است كه مورد تحقيق و پژوهش عالقمندان

را معرفي ميكنم، تا باشد كه از زبانهاي ديگر نيز دراين زمينه، نمونه ها و مثالهاي داشته   )كور اوغلو(و   )مناس(به گونة نمونه و مختصر دو داستان 

 . باشيم

  

 داستان مناس: نخست

ست؛ اين داستان يكي از جملة بهترين داستانهاي حماسي و ملي ملت قرغز به شمار ميرود، و در مجموع داراي سه بخش عمده و اساسي ا       

 : بدينگونه كه ياد كرده آ يد

       Manasمناس   - ۱

    Semeteiسيميتاي  - ۲

    Seitekسيتاك  - ۳



هجري، مطابق به سال ۱۲۲۸  در سال. در اواسط سدة نزدهم ميالدي آ غاز شد) مناس(جمع آ وري و كار هاي تحقيقي مربوط به داستان حماسي    

يعني داستان مناس را و هم چنان دانشمند ) كوكوتاي نينك اشي(بخش اعظم ) چوقان وليخا نوف(زاق دانشمند معارف پرور ق  ميالدي ۱۸۵۰

ميالدي در سينت پتر بورگ يعني لينينگراد به زبان قرغزي و هم چنا ن به زبان   ۱۸۸۵  صورت مكمل داستان را به سال) رادف(به نام،  ديگري 

 . ي حماسي را به جهانيان معرفي نمودندآلماني، انتشار دادند؛ و اين اثر گرانبها 

يا فصل از داستان مناس كه از سازنده گان و گويندگان ) وريانت(در خزينة نسخه هاي خطي اكادمي علوم كشور قرغزستان، به تعداد سيزده        

تاريخي اين ملت، عرف و عادات قرغز   درداستان حماسي مناس، گذشتة بسيار دور خلق قرغز، و سر گذ شتهاي. گوناگون است، نگهداري ميشود

ها، مناسبات ايشان با ملت هاي مجاور و مختصات رژيم فيودالي و جنگ آ وري هاي قهرمانان ملي و كارروايي هاي ايشان به مقابل جباران و 

 . ستمگران؛ باز تاب يافته است

و پراكندة قرغزها و مبارزات پيگيرملت قرغز در مقابل دشمنان داخلي  محتواي اساسي اين داستان ملي را تمركز دادن قبايل و طوايف مختلف       

مناس، خانيكي، شيرغق، كوشاي، سيميتاي، قول چوره، سيتاك، آ   «: قهرمانا ن اين داستان عبارت از. و خارجي و مها جمين خارجي تشكيل ميدهد

 . مي باشند» ي چورك و باقاي 

داستان تصوير شده، در حصة نگهداري ناموس، آ برو و حفظ سعادت ملت قرغز، جانفشاني ها و جانبازي ها  قهرمانان ياد شده آنگونه كه در       

به حيث قهرمان و منافع آ بروي ملت قرغز مجسم ميشود و ) مناس(در اين داستان . كرده و تمامي آ نها دلير، شجاع، مردم دوست و جوانمرد بوده اند

اين داستان حماسي و ملي، تمام قهرمان هاي فرزندان و فرزند ) سيميتاي و سيك(در بخش . ان را تشكيل ميدهدواقعات مربوط به او، هستة داست

 . زادگان مناس تصوير شده است

 ميالدي به ۱۹۶۱  به سال) سيميتاي و سيتيك(قابل ياد كرد است كه متن قرغزي داستان حماسي مناس در شهر فرونزه در سه جلد به نام هاي        

ا به چاب رسيده است و دانشمندان روسي در بارة تحليل علمي اين داستان ملي و حماسي، تحقيقات سودمندي انجام داده اند كه تمام تحقيقات آ نه

  )۱. (زبان روسي در مسكو و لينينگراد و فرونزه منتشر شده است

علوم قرغزستان به حيث استاد كار ميكند، هم اكنون درچهار راهي  كه در اكادمي) شريفوا(مجسمة مناس به گفتة دوست دانشمندم خانم        

هجري در اختيارم مانده است كه  ۱۳۶۵خانم شريفوا از اين مجسمه عكسبرداري نموده و تصوير مناس را درسال . بزرگ شهر فرونزه نصب ميباشد

دوارم كه در آ ينده بتوانم تصوير مناس را كه با دشمنش در حال جنگ جاي دارد از اين خانم منور و پژوهشگر دانا و توانا سپاسگزاري نمايم؛ و امي

 .ديده ميشود؛ به چاپ برسانم

  

 داستان كوراوغلو: دوم

علي (كه يكي از جملة خانان ظالم و ستمگراست، بر سر يكي از مهتران خود كه ) حسين خان(در اين داستان آمده است كه شخصي به نام        

علي كيشي كه مرديست سالخورده، با پسرش . شم مي گيرد؛ و بدون آ نكه از وي گناهي سر زده باشد، چشمانش را كور ميكندنام دارد، خ) كيشي

راه سفر را در ) قيرات و دورات(مشهور و معروف ميشود، از دهكده اش با دو اسپ به نام هاي ) كور اوغلو(نام دارد و بعد ها به نام ) روشن(كه 

 .وهستان زند ه گي ميكند ومبارزه اش را ادامه ميدهدپيش ميگيرد، ودر ك



روشن يا كور اوغلو آ ن دو كره اسپ را در تاريكي پرورش ميدهد و پس از آ ن ياران پهلوانان جوانمرد و دوستان زيادي پيدا كرده و به        

اي كردار زشتش ميرساند و دست ظالمان و ستمگران را از سر مقابل حسين خان به مبارزه بر ميخيزد و سر انجام، حسين خان را اسير گرفته و به سز

  )۲. (بيچاره گان و مظلومان كوتاه مي سازد

اين قيام نه . داستان كور اوغلو از جملة داستانهاي است كه در آن از مبارزات طوالني راد مردان راه آ زادي و كار روايي هاي شان بحث ميكند       

و نه هم به خاطر شهرت و جاه طلبي و يا رسيدن به حكمراني؛ بلكه كور اوغلو به خاطر مردم و آ زادي و بر آورده  به منظورغارت و چپاول است

 . شدن آرزوهاي واالي انساني ميجنگد و افتخار دارد كه از تهيدستان و مظلومان حمايت ميكند

از شعر هاي زبان آ ذري را با در نظر داشت ترجمة فارسي، در اينجا نقل  داستان كوراوغلو، به زبان نظم ونثر است؛ به گونة نمونه چند بند       

 : ميكنيم و مي بينيم كه آ يين جوانمردي چگونه در اين داستان حماسي و ملي باز تاب يافته است 

 اسگيك اولماز باشنيدن قادا! مردين      يادا با  كور اوغلوايبلمز ياغي 

 گلسين   شما دو  محشري  گؤسترام       نعره لر چكرم من بود و نيازا

نعره در جهان مي افكنم و براي دشمن محشري بر پاي . مرد هر گز سر بي غوغا ندارد. كوراوغلو بر خصم وبيگانه سر خم نميكند: ترجمه       

 . ميكنم، گو بيا ييد

 لوندن گو  شرمز  ترالن اوالن و     ايگسيت اوالن هيچ اير يلماز اشليدن

 !لس لشين اوستونه قا ال يمان منم      ليندن! مرد  خو  چكير  ان ياغي ام

خصم از دست جوانمردان . شاهين امان نمي دهد تا از دريا چة او قويي به غارت ببرند. جوانمرد هر گز از ملت خود جدا نمي شود: ترجمه       

  )۳. (منم آن كس كه نعش بر نعش مي انبارد. فرياد امان بر ميدارد

در ). كور اوغلو و كچل حمزه(تا آنجا كه نگارنده آگا هي دارم؛ بهترين داستان كور اوغلو به زبان فارسي ازصمد بهرنگي است زير عنوان        

او هميشه در . داستان كور اوغلو كه مورد بحث ماست؛ كوراوغلو هدف مبارزه اش را خوب ميداند، ودرست ميداند كه چه ميكند و چرا مي جنگد

كور اوغلو مرديست مردم دوست، شجاع و مردمدار و از . ن انديشه است كه آزادي مردم را تآ مين كند و از بنده گي و برده گي، نجات شان دهداي

وايان و بين طبقة پايين جامعه كه همه ياران و سر سپرده گان اطرافش او را دوست ميدارند و فرمان او را مي پذيرند؛ به دليل آنكه او يگانه پناهگاه

 . بيچاره گان بوده و پيام آورصلح و آزادي است

 قو لالرقا باغيند اگندم تيرم من     قول دئيه ولر، قولون بوينون بورار الد

 . من آ ن تيرم كه پيشاپيش برده گان در حركت است. آ نكه برده خوانده شده، الجرم گردن خود را خم ميكند: ترجمه

كه كوراوغلوي جوانمرد، تمام قدرت و توانايي اش را از قدرت مردم و در بين مردم بودن ميداند و بزرگترين ويژه گي  بدينگونه ديده ميشود        

يم كه اين اش تكيه دادن و ايمان داشتن به اين قدرت است؛ و چه بهتر كه دنبالة اين داستان حماسي و رزمي را از زبان صمد بهرنگي بشنويم و به بين

 : به روايت صمد بهرنگي داستان كور اوغلو اينگونه آ غاز مي يابد. گونه خوب و زيبا داستان را به تصوير كشيده استنويسندة توانا چ



پدر . نام داشت) روشن(او پيش از آنكه به پهلواني معروف شود ). كور اوغلو(چند سال پيش درآ ذربايجان، پهلوان جوانمردي بود به نام «        

در تربيت اسب مثل و مانندي نداشت و با يك نگاه مي فهميد كه فالن . بود) حسن خان(علي مهتر و ايلخي بان . مي گفتند) علي كيشي(روشن را 

 . اسب چگونه اسبي است

 او مثل ديگر خان ها و اميران نوكر و قشون زيادي داشت، وهركاري دلش مي خواست،. حسن خان از خان هاي بسيار ثروتمند و ظالم بود       

پهلوانان آ زاديخواه را به زندان مي . آدم مي كشت، زمين مردم را غصب ميكرد، باج و خراج بي حساب از دهقانان و پيشه وران ميگرفت. ميكرد

آنها به كمك هم، مردم را . كسي از او دل خوشي نداشت؛ فقط تاجران بزرگ و اعيان و اشراف از خان راضي بودند. انداخت و شكنجه ميداد

براي خود شان در جاي هاي خوش آ ب و هوا قصر هاي زيبا و مجلل . مجلس عيش و عشرت بر پا ميكردند. ميكردند و به كار وا ميداشتندغارت 

 . فقط موقعي به ياد مردم و دهقانان مي افتادند كه مي خواستند ما ليات ها را باال ببرند. مي ساختند و هر گز به فكر زنده گي خلق نبودند

خان بزرگ از آ ن ها باج ميگرفت، و حمايت شان ميكرد و اجازه ميداد . ود حسن خان و ديگر خان ها هم نوكر و مطيع خان بزرگ بودندخ       

 . كه هر طوري دلشان مي خواهد، از مردم باج و خراج بگيرد؛ اما فراموش نكنند كه بايد سهم او را هر سال زياد تر كنند

صدها و هزار ها خان و امير و سر كرده و جالد و . خود كار ثروتمند ترين و با قدرت ترين خان ها بود. مي گفتند) خود كار(خان بزرگ را        

 . مثل سگ از او مي ترسيدند و فرمانش را بدون چون وچرا، كور كورانه اطاعت ميكردند. پهلوان، نانخور دربار او بودند

دستور داد، مجلس عيش و عشرتي درست كنند و به . ا، يكي از دوستانش به ديدن او مي آ يدروزي به حسن خان خبر رسيد كه حسن پاش       

شنيده ام كه تو اسب هاي خيلي ! حسن خان : حسن پاشا چند روزي در خانة حسن خان ماند؛ و روزي كه ميخواست برود، گفت. پيشواز پاشا بروند

. اگر بخواهي يك جفت پيشكشت مي كنم. هاي مرا در اين دور و بر، هيچ كس ندارداسب : حسن خان بادي در گلو انداخت و گفت. خوبي داري

 . چرا نخواهم: حسن پاشا گفت

علي كيشي، ايلخي بان پير، ميدانست كه . حسن خان به ايلخي بانش امر كرد، ايلخي را به چرا نبرد؛ تا پاشا اسب هاي دلخواهش را انتخاب كند       

روزي ايلخي را به . خوبي وجود دارند؛ اما هيچكدام به پاي دو كره اسپي كه پدر شان از اسبان دريايي بودند، نمي رسددر ايلخي اسب هاي خيلي 

علي كيشي . ناگهان ديد، دو اسب از دريا بيرون آ مدند و با دو تا ماديان ايلخي، جفت شدند. كناردريا برده بود و خودش در گوشة دراز كشيده بود

. بهترين اسب هاي دنيا خواهند شد: علي كره ها را خيلي دوست داشت و ميگفت. ا زير نظر گرفت، تا روزي كه هر كدام كرة زاييدآ ن دو ماديان ر

در ايلخي بهتر از   چرا اسب ها را از چرا بازدارم: اين بود كه وقتي حسن خان گفت كه مي خواهد، براي مهمانش اسب پيشكش كند، با خود گفت

 . ايلخي را به چرا ول داد و دو كره اسب را پاي قصر خان آورد. ، پيدا نمي شوداين دو كره اسب

ديد از اسب خبري نيست و پاي دو تا كرة كوچك و الغر ايستاده . حسن پاشا خندان خندان از قصر بيرون آ مد، تا اسب هايش را انتخاب كند       

. هستند، آ ره ؟ من از اين يابوها خيلي دارم، شنيده بودم كه تو اسب هاي خوبي دارياسب هاي پيشكشي ات البد همين ها ! حسن خان : اند، گفت

 . اسب خوبت كه اين ها باشد، واي به حال بقيه

مگرنگفته بودم كه اسب ! خون به صورتش دويد، دنيا جلو چشمش سياه شد، سر علي كيشي داد زد، مردكه   حسن خان از شنيدن اين حرف       

. خودت ميداني كه من موي سرم را در ايلخي تو سفيد كرده ام و اسب شناس ماهري هستم. خان به سالمت: ا نبري ؟ علي كيشي گفتها را به چر

خان از اين جسارت علي كيشي بيشتر غضبناك شد و امر كرد، جالد زود چشم هاي اين مرد . در ايلخي تو بهتر از اين دو تا اسب وجود ندارد

جالد زودي دويد و علي را گرفت و چشم ها يش . لي كيشي هر قدر ناله و التماس كرد كه من تقصيري ندارم، به خرجش نرفتع. گستاخ را در آ ر

 . را در آ ورد



خان كه هنوز غضبش فروننشسته بود،   .حاال كه بزرگترين نعمت زنده گي را از من گرفتي؛ اين دو كره را به من بده! خان : علي كيشي گفت       

. او در فكر انتقام بود. علي با دو كره اسب و پسرش روشن سر به كوه و بيابان گذاشت. اد زد، يابوي مرده ني ات را بردارو زود از اينجا گم شوفري

 . انتقام خودش و انتقام مليون ها هم وطنش؛ اما حاال تا رسيدن روز انتقام مي بايست صبر كند

اين . عاقبت بر سر كوهستان پر پيچ وخمي مسكن كرد. كره اسب بيابان ها و كو ها را زير پا گذاشتاو روزها و شب ها با پسرش و دو        

در تربيت كره ها سخت كوشيد؛ چنانكه بعد از مدتي، كره ها، دو اسب باد پاي ) روشن(علي كيشي به كمك . مي گفتند) چنلي بل(كوهستان را 

 و مانند شان را نديده تنومندي شدند كه چشم روزگار، تا اين روز مثل 

 ). دورات(ناميدند و ديگري را ) قيرات(يكي از اسب ها را . بود

و قيرات چنان تند رو بود، كه راه سه ماهه را سه روزه مي پيمود؛ و چنان نيرومند و جنگنده بود كه درميدان جنگ با لشكري برابري ميكرد؛        

ه كسي سواري نميداد، مگر اينكه خود كور اوغلو، جلو او را به دست كسي بسپارد؛ واگر از كور اوغلو چنان با وفا و مهربان بود كه جز كوراوغلو ب

قيرات زبان كور . دور مي افتاد، گريه ميكرد و شيهه ميزد و دلش مي خواست كه كوراوغلو بيايد و برايش ساز بزند و شعر و آ واز پهلواني بخواند

هم دست كمي از قيرات ) دورات(ور اوغلو را از چشم هايش و حركات دست وبدن او مي فهميد؛ البته اوغلو را خوب مي فهميد، و افكار ك

 . نداشت

وقتي علي كيشي مي مرد، خيالش تا . از نقشة پدرش خبر داشت و از جان و دل مي كوشيد كه روز انتقام را هر چه بيشتر، نزديكتر كند) روشن(   

او يقين داشت كه روشن نقشه هاي او را عملي خواهد كرد و . قامي كه كاشته بود، حاال سر از خاك بيرون مي آ ورداندازة آ سوده بود؛ زيرا تخم انت

روشن در مدت كمي توانست كه نهصد و نود و . روشن جنازة پدرش را در چنلي بل، دفن كرد. انتقام مردم را از خان ها و خود كار، خواهد گرفت

در طول همين مبارزه ها و جنگ ها بود كه . چنلي بل، جمع كند و مبارزة سختي را با خان ها و خان بزرگ شروع كندنه پهلوان از جان گذشته در 

 . به كور اوغلو معروف شد، يعني كسي كه پدرش كور بوده است

ال كاروان هاي خان ها و اميران و خود پهلوان چنلي بل، امو. به زودي چنلي بل، پناهگاه ستمديده گان و آ زادي خواهان و انتقام جويان شد       

آن كس كه كار ميكند، حق زنده : چنلي بل، قلعة محكم مرداني بود كه قانون شان اين بود. كار را غارت ميكردند، و به مردم فقير و بينوا ميدادند

اگر نان هست همه بايد . نابود شود گي دارد و آن كس كه حاصل كار و زحمت ديگران را صاحب ميشود و به عيش و عشرت مي پردازد، بايد

اگر آ سايش و خوشبختي هست بايد براي همه باشد، و اگر . بخورند؛ واكر نيست، همه بايد گرسنه بمانند و همه بايد بكوشند تا نان به دست آ يد

 . نيست براي هيچ كس نمي تواند باشد

. هيچ خاني از ترس چنلي بلي ها خواب راحت نداشت. ن ها و مفت خور ها بودندكور اوغلو و پهلوانانش در همه جا طرفدار خلق و دشمن خا       

قشون خان بزرگ چندين باربه چنلي بل حمله . خان ها هر چه تالش ميكردند كه چنلي بلي ها را پراكنده كنند و كور اوغلو را بكشند، نمي توانستند

 . و مار ميشد و جز شكست و رسوايي، چيزي عايد خان نشد كرد؛ اما در پيچ و خم كوهستان به دست مردان كوهستاني تار

نام داشت؛ شير زني بود كه بارها لباس جنگ ) نگار(زنان چنلي بل هم دست كمي از مردان شان نداشتند؛ مثآل زن زيباي خود كور اوغلو كه        

 . شته ساخته بودپوشيده و سوار بر اسب و شمشير به دست، به قلب قشون دشمن زده بود واز كشته، پ

داستان هاي كور اوغلو در اصل به تركي، گفته ميشود و . هر يك از پهلواني ها و سفرهاي جنگي كوراوغلو، خود داستان جدا گانة است       

  ۴» . همراه شعر هاي زيبا و پر معناي بسياري است كه عاشق هاي آ ذر بايجان، آ نها را با ساز وآ واز براي مردم، نقل ميكنند



 ....ادامه دارد

*** 

 : فهرست مآ خذ اين قسمت

هجري دراكادمي علوم افغا  ۱۳۶۳  از گفتار شفاهي دانشمند هم وطنم، جناب داكتر واحد يعقوبي استفاده به عمل آ مده است كه در سال  -  ۱

 . نستان با موصوف در اين زمينه مباحثة داشته ام

   .۳۶هجري، صفحة  ۱۳۵۵سال  پوهاند عبدالقيوم قويم، مجلة ادب،  -   ۲

  ۱۳و  ۱۲  صمد بهرنگي، كور اوغلو و كچل حمزه، صفحه هاي  -   ۳

  .۲۷صمد بهرنگي، كور اوغلو و كچل حمزه، صفحة   -   ۴

   :كا كه ها و جوانمردان افغا نستان معاصر: فصل چهارم   

و به ويژه كاكه هاي كابل، بهترين مآ خذي كه به ما معلومات كامل و جامع در مورد كا كه ها و جوانمردان كشور ما ) پيوسته به گذشته(        

ه ميدهد، همان نوشتة شاد روان غالم محمد غبار است ؛ چه دانشمند و تاريخ نويس شناخته شدة افغا نستان كه خود روزگار پرجوش و خروش كا ك

ي را از اين گروه مردم دار را به خاطر دارد، دراين زمينه تحليل و پژوهش همه ها و جوانمردان كابل و ديگر واليات كشور را اندكي ديده و خاطرات

 . جانبه نموده و تمام آ داب و خصوصيات آ نها را به ما روشن ساخته است

ودرقندهار به عنوان  )كاكه(اينها در كابل به عنوان « : در اين مورد نگاشته است كه ) افغا نستان در مسير تاريخ(شاد روان غبار در كتاب         

دوست بچة آ ذر، بچه بهايي، پيرو بچة ادي، كا كه طال، كا كه نقره، كا كه شكور، ميرزا عبد العزيزلنگرزمين، . تا قرن بيستم عمر نمودند) جوان(

 . صوفي غني، وغيره از مشاهير اين فرقه در قرن نزدهم و بيستم در كابل مي باشند

بعضآ به جنگ تن به تن . ئين چوك، شور بازار، مراد خاني و چنداول، حلقه هاي جدا گانه و رؤساي عليحد ه داشتندكا كه هاي كابل در پا        

كا كة كه از شاگردان يك حلقه ميخواست علنآ به حيث كا كه . با اسلحه مي پرداختند، واز مجروح شدن خود به دواير دولتي اطالع نميكردند

شف دراز تا زانو مي بست و پيزار را پت ميكرد ؛ آ نگاه به تنهايي شهر را يك دور ميزد و از برابر حلقة كا كه معرفي شود ؛ دستارمخصوص و يا 

اگرباالي او از طرف كا كة ديگر صدا . هاي ساير نواحي كه بعضآ در دكانها و بعضآ در پهلوي دروازه هاي مخصوص مي نشستند، عبور ميكرد

در صورت فتح و سالمت ماندن اين كاكه با غرور مي گذشت و . و مبارزه شروع ميشد، و مردم تماشا ميكردندميشد، در معني دعوت به جنگ بود 

در صورت مغلوبيت و فرار يا مجروح شدن و كشته شدن، ديگر اين . به حلقة خود ميرسيد ؛ آ نگه به او تبريك ميگفتند و كا كه شناخته ميشد

 . آ يدشخص نمي توانست جزو كا كه ها به حساب 

يكي از اين امتحانات، انجام خدمات مشكل گشت و گذار شبانه . داو طلب كا كه گي مجبور به دادن امتحانات و شاگردي طوالني استاد بود        

بعضآ براي . دخطاب ميكردن) شير بچه(كا كه ها همديگر را در مكالمه . در قبرستان ها و سفر هاي دور و نجات ناتواني از مخمصة جاني و مالي بود

. اين مردم پهلواني و ورزش و چوب بازي، آ ب بازي و پيا ده روي مي آ موختند. نشاندادن مقاومت، پاي برهنة خود را مثل اسب، نعل ميزدند

 . سيالوه، پيش قبض و تفنگچه و قرابينه بر ميداشتند



راستي و پاك بازي، وفا به عهد، . لباس پاك مي پوشيدند. شتندكا كه ها عمومآ مسلح گشت و گذار ميكردند، و راه رفتن مخصوص و خرامان دا

در زحمات، صابر و در حفظ اسرار جاهد . اينان از كسب و كار ارتزاق مي نمودند و پاي بند نام و ننگ بودند. دستگيري از ناتوانان را شعار ميدادند

 . رفته، با مردم بينوا و درمانده همدرد، و مجتنب از اقويا و توانگران بودندرويهم. آ نان جواد بوده وهم از كشتن مخالفين مضايقه نداشتند. بودند

در اين اواخر كا كه گي هم در كابل مبتذل شد و اشخاص غير متقي، رسم كا كه گي در پيش گرفتند و هم خود را در خدمت امرأ و متنفذ         

در ممالك عربي اين . اين گروه در ساير ممالك اسالمي هم موجود و داخل فعاليت بودند. ين گذاشتند، تا به كلي در اوايل قرن بيستم از بين رفتند

 ۱» . مي ناميدند) جوانمردان(و در ايران ) غازي(و در ماورأ لنهر) اخي(و در تركيه ) فتي(ها را 

 محمد آ صف ( دانشمند ديگري كه در بارة كا كه ها و جوانمردان، معلومات دلچسپ، جالب و خواندني دارد ؛ جناب

آ قاي آ هنگ معتقد است كه، كا كه ها و . هجري موصوف را در شهر كابل از نزديك ديدن كردم ۱۳۶۲  است كه نگارنده در سال) آ هنگ

 : كابل را ميتوان به سه گروه، بخشبندي نمود ؛ بدينگونه كه ياد كرده آ يد جوانمردان 

كا : رزه با انگليس ها، پرچم آ زادي را به دست گرفتند و مردانه با دشمن خارجي، نبرد كردند ؛ مانندكا كه ها و جوانمرداني كه در مبا: اول        

كه تمامي كه حاجي كاه فروش، كا كه احمد برنج فروش، كا كه داود قند تول، كا كه بدرو نانوا، كا كه عبدالعزيز لنگرزمين و كا كه عبد ل نعلبند، 

 . شان ثبت تاريخ شده اند

كا كه دوست، بچة حاظر خان، كا كه محمد علي برق، كا كه خالوي : كا كه هاي كه تنها اسم شان در خاطره ها، مانده است، مانند: دوم        

ا كه زاغ، ك ريكا، كا كه رضا عرعري، كا كه اكبر، كا كه غني نسواري، بابا ي برق، كا كه سائين قناد، كا كه سائين پيزار دوز، كا كه شير دل، كا كه

 بخشو، كا كه رمضان بچه جو، كا كه ششپر، كا كه اسلم سوته، كاكه حسن، كا كه يوسف، كا كه اورنگ، كا كه سيد امير قبر كن، كا كه طاووس،

 كا كه شلوار، كا كه زنبور، كا كه بچة دوغاب، كا كه نقره، كا كه حسين، كا كه قلندر، كا كه شمشم، كا كه ياروي سنگ كش، كا كه خان جان

 . بيك توني، كا كه سخيداد، كا كه اكرم، برات بچة گلي، سيد جعفر مشهور به زنجيري و حبيب اهللا مشهور به الال

كسانيكه كا كه و عيار نبوده، مگر يكي از صفات جوانمردان و كا كه ها را داشته اند و يا در لباس پوشي و راه رفتن از كا كه ها تقليد : سوم        

محمد ابراهيم مشهور به حيدري، بابه رضا كشميري، بابه حيات، كا : اينكه پراگ گويي و پرزه رفتن كا كه ها را آ موخته بودند ؛ مانندميكردند ؛ ويا 

ال كه طاهر، كا كه طيغون، پير محمد معروف به بچة ادي، ماما كريم خان، استا برات علي، حاجي يعقوب، كريم بچة سقو، امير بچة خان اهللا، م

 . ، ترجمان ايوب، سيد مصطفي آ غا، عثمان قصاب و بچة شاقلاسحاق

شنيده ام كه دانشمند موصوف در كشور آ لمان، ) محمد آ صف آ هنگ(قابل ياد كرد است كه بيست و اند سال بعد از مالقاتم با جناب         

انده اند كه بخشي از خاطرات شان كه در بارة كا كه هاي كابل به چاب رس» يادداشتها و بر داشت هايي از كابل قديم « خاطرات خود را زير عنوان 

) محمد اعظم سيستاني(هجري كه نگارنده در كشور هالند اقامت داشتم، برادرو دوست بزرگوارم جناب كانديد اكادميسن  ۱۳۸۳است، در سال 

  )۲. (فرستادند كه از اين نبشته ها نيز استفاده برده ام لطف نمودند و كاپي اين خاطرات را كه به اندازة دو صفحة چاپي است، از سويدن برايم

مضمون زبان و ادبيات فارسي دري را تدريس ميكردم، توسط دانشمند عالي  هجري كه نگارنده در انيستيتوت پيداگوژي كابل  ۱۳۶۲در سال         

نان و گشتي گيران مشهور كابل بوده است، آ شنا شد ه و با كه در ايام جواني يكي از جوا) فاروق سراج(با جناب ) راشد سلجوقي(قدر استاد 

يكي بخش شمال دريا و : شهر كابل در سالهاي قبل به دو قسمت تقسيم ميشد: فاروق سراج معتقد بود كه. موصوف مصا حبة مختصري انجام دادم



گاهي اتفاق مي . جدا گانه با تشكيالت مخصوص داشت اين دو منطقة جدا گانة كابل، از خود كا كه ها و جوانمردان. ديگربخش جنوب دريا بود

 . افتاد كه بين كا كه هاي اين نواحي جنگ هاي سختي در ميگرفت و چندين تن از هر دو طرف زخمي ميشد

اشتند ؛ آ نگونه كه تازه درجه ها، القاب و مراتبي د  كا كه ها و جوانمردان افغا نستان معاصرنيز مانند عياران و فتييان قديم در تشكيالت خود        

كا كه (مي گفتند ؛ و هر گاه كا كة تازه وارد چند مدتي را سپري ميكرد و از خود رشادت و دالوري نشان ميداد، آ ن وقت برايش ) كا كه(وارد را 

پس از فرق درجة ديگري كه . فترا ميگر) فرق(مي گفتند ؛ و پس از آنكه آ زمايشات مشكل و سختي را مؤفقانه پشت سر ميگذ شتاند، لقب ) بالكه

 . ميرسيد كه آ خرين و بلند ترين درجة شان بود) سماوات(باشد، برايش داده ميشد و پس از افالك به درجه و رتبة ) افالك(عبارت از 

رد شديدي رخ داد و امنيت بود، كه بين شان زد و خو) سماوات(و دو ) افالك(گويند در زمان امير عبد الرحمان خان، شهر كابل داراي دو         

عبد شهر به هم خورد و چون امير اين خبر را شنيد، فرمان داد تا همه كا كه هاي كابل در ميدان سياه سنگ جمع شوند ؛ و چون جمع شدند، امير 

بايد گفت كه در مورد دو . داد الرحمان خان دو افالك و دو سماوات را زنداني ساخت و از آ ن به بعد اجتماع كا كه ها و جوانمردان را منع قرار

لكه افالك و دو سماواتي كه در زمان امير عبد الرحمان خان در شهر كابل موجود بوده، نگارنده كدام مأ خذ مستند و كتبي را در دست ندارم، ب

  )۳. (مطلب ياد شده به روايت فاروق سراج در اينجا تحرير شد

ة هر يك از گروه هاي ياد شده با خصوصيات و تشكيالت شان، ايجاب ميكند تا رساله هاي ديگري از مي پندارم كه بررسي و تحقيق در بار        

ين ديد علم اتنوگرافي و مردم شناسي و تاريخ نگاري، نگاشته آ يد و اميد است كه آ ينده گان و اشخاصي كه رشتة و تخصص شان تاريخ است به ا

فصل كوشش ميكنم تا چند كا كه و جوانمردي را كه با داشتن خصلت هاي مردي و مردانه گي و امر مهم اجتماعي به پردازند ؛ ومن در اين 

رد كدام جوانمردي در بين مردم كابل و يا ديگر شهر ها و واليات افغا نستان، مشهور و معروف بودند، به گونة فشرده معرفي كنم ؛ وچون در اين مو

در برخي از موارد،  شكل شفاهي رواياتي را ضبط و ثبت كرده ام، بنا براين از نشان دادن مآ خذ اسناد كتبي و رسمي درست در دست ندارم و به 

 . قبآل پوزش مي خواهم

 معرفي چند تن از كا كه ها و جوانمردان افغا نستان معاصر

 : كا كه غني نصواري  :اول

حصار كابل مقابل در وازة خوني كه در حال حاظر جايش را مسجد  عبد الغني مشهور به غني نصواري فرزند عبداللطيف است كه در باال        

غني از جملة كا كه ها و جوانمردان باال چوك كابل بود كه حفظ و . محمدي استاد قاسم گرفته است، تولد شد و در همان جاي زنده گي كرد

كا كه غني گلباز خوبي بود ودر حدود يك هزار و . اري ميكرداو هميشه به درد مندان و بينوايان كمك و ي. امنيت محله اش را نيز به عهده داشت

 .كار و وظيفه اش تكيه داري نسوار بود و درمقابل پل خشتي در شهر كابل دوكان داشت. پنجصد گلدان گل دا شت

كه ) سهيال(به نام ) پورغني(دختر هجري كه نگارنده در اكادمي تربية معلم كابل كار ميكردم، با نواسة پسري كا كه غني يعني  ۱۳۵۹درسال         

بانو سهيال من را با پدرش كه در آ ن زمان در مقابل سيلوي مركزي شهر كابل سكونت داشت معرفي . در آن مؤسسة تعليمي، محصل بود آ شنا شدم

: پور غني برايم روايت كرد كه. مبه آنهم توانستم كه صدايش را ثبت كن. در بستر مريضي بود و به مشكل ميتوانست صحبت كند) پور غني. (نمود

كا كه غني نصواري، جوانمردي بود شعر دوست و خود نيز طبع شاعري داشت ؛ چنانكه اين بيت از كاكه غني در ميان مردم كابل مثل مشهورو 

   :معروف شده است

 )۴(غني نام دارم ولي مفلسم              به ظاهر طال و به باطن مسم



كه فرزند كا كه غني نصواري است، زمانيكه امير امان اهللا خان از سفراروپا به كابل بر گشت، كاكه غني به افتخار آ مدن ) ر غنيپو(به روايت         

 : شاه امان اهللا، شعري سرود و در تختة چوبي نوشته كرد و در دروازة دكانش آ ويزان نمود ؛ واز آن جمله است اين چند بيت

 اروپا   ملك  ز   آ مد  كامياب                     هپنا  اسالم  شكر هللا غازي 

 دشمنش فرق  به  تيغ زهر آ لود                     شد منور چشم ما از ديد نش

 )۵(از طفيل خواجة كون و مكان                    كا ميابش كن خدايا در جهان

 :ونيزبيت زير به كاكه غني، نسبت داده شده است

 )۶(كا ستخوانم همه آ ميختة نصوار است          خاكم نگهي شيرين كن چون رسي بر سر

 : و همچنين اين بيت كه در بارة شير مار گير سروده شده، از كا كه غني است

 )۷(كه ماران بود در دستش چو موران              چه گويم وصف شير مارگيرش

در محله اش هر كسي كه مشكلي . ه خانه اش هميشه مركز تجمع دردمندان و محتاجان بودكا كه غني مردي بود مردم دوست و مهمان نواز ك        

نام داشت، ) محمد صديق(كا كه غني يكي از دوستانش را كه . داشت، به وي مراجعه ميكرد ؛ واو از هيچ گونه كمك و همكاري دريغ نميكرد

 . ركت كند و به هر خانوادة كه احتياج به پول داشت كمك و ياري نمايدمؤظف كرده بود كه به نماينده گي وي به تمام فاتحه هاي شهر ش

صدا ) ما ما جان(كا كه غني از ميان جوانمردان و كا كه هاي شهر، دوستان سرسپردة داشت كه تمام شان كا كه و جوانمرد بودند و غني را         

 . ، كا كه قيوم، كا كه قدير، صوفي عمو، حيدري و شير يوسفكا كه غفور، كاكه پتره، كاكه قاسم، كاكه برو: ميكردند ؛ مانند

نصر من اهللا و فتح (روي تبر زين با خط طاليي جملة . پور غني روايت ميكند كه پدرم هميشه با خود يك عدد تبرزين داشت كه ساخت ايران بود

غني نصواري بر عالوة . ه مبلغ هشت هزار افغاني فروخته امهجري از روي مجبوريت اقتصادي آ ن را ب ۱۳۳۲نوشته شده بود كه من در سال ) قريب

 . تبر زين اسلحة ديگري نيز داشت ؛ و آن عبارت بود از شاخ نوك تيزي كه دستة طاليي داشت و در هنگام خطر از آن كار ميگرفت

ه بسته شده بود، به شانه مي انداخت، و شال رنگة كا كه غني هميشه چبلي زري به پاي ميكرد و شال زري كه دو سر آن تا نيم متر مهره ريز        

او در پياده گردي و شبروي نيز ماهر بود و بعضي اوقات اتفاق مي افتاد . خط دار سبزكه در آن زمان مخصوص اهل تاجيك بود، در كمر مي بست

 . كه تا پيشاور با پاي پياده رفت و آ مد كند

هجري زماني كه كا كه غني وفات كرد، تمام كا كه ها و جوانمردان هم از كابل و هم از شهر  ۱۳۱۹ پور غني برايم روايت كرد كه در سال        

از آن  هاي ديگر افغا نستان سخت متأ ثر شده و اكثر شان بر جنازة پدرم شركت كردند و شاعران كابل نيز در باره اش شعر هاي زيادي سروده اند و

 : اندر ماتم وي كه بدين جاي ياد كرده آ يد جمله استاد شايق جمال اين مرثيه بگفت

 خدا  جز    دنيا  كس نمي ماند به             واحسرتا   دون   دنياي   از   حيف 



 فنا  گردد    جهان   ذرات   جمله            نيستي   كوي   به    آخر    ميروند 

 اوليا   مخلصان   از   بود   آ نكه            خلق     نيك    نامدار    مرد   پير 

 موسفيدي كا كه وضع و خوش نما            عبدالغني    سخا  با    و    هوشمند 

 پارسا   ها  وارسته گي   همه  با          عمرخود باعيش وعشرت كرد صرف

 آ شنا    جوانان   با   رفاقت    از            ديده ام   كم    او    مثل   موسفيدي 

 محنت سرا ازين    شعبان  هشتم            رفت و  ديد  دنيا    هاي   اتيثب  بي 

 دعا   من بر  او   فرزند  كند  تا            فوت   سال   سؤال  شايق  از  كردم 

 )۸(به دنيا نه گدا  ماند  غني  نه             حيف   حيف   گفتا و  بر كشيد آهي 

كه به حساب جمل، عدد هفت ميشود، از تعداد مصرع دوم كم كنيم، باقي مانده هزار و سه صد ونزده ميماند، كه سنة را » آ ه « و چون كلمة         

 : شاعر كا بلي مدت ها قبل در مورد كا كه غني نصواري اين بيت را گفته، كه بيانگر كا كه گي و جوانمردي اوست) تازه(وهمچنان . شمسي است

 پل خشتي برو غني را جوي                گر به كابل تو مرد ميخواهي

و عشقري آ ن شاعر وارستة عيار منش كه با اكثر كا كه ها و جوانمردان كابل سر و سري داشت و كتاب فروشي وي مركز رندان و خراباتيان         

 : روزگارش بود، در مورد كا كه غني نصواري اينگونه ياد كردي دارد

 .از نزد غني تكة نصوار گرفتم                     نميشددانم كه غم عشق تو بي نشه 

نصير (دخت فرهيختة پور غني با همكاري ) سهيال احمدي غني(كه، خانم   هجري، اطالع يافتم  ۱۳۸۵ميالدي مطابق به سال  ۲۰۰۶در سال         

به راه انداخته كه ) پور غني(را به مناسبت انتشار ديوان شعر  نويسندة شناخته شدة كشور، در شهر هامبورگ آ لمان محفل مجلل و با شكوهي) مهرين

، دو مقا له هم در )پور غني(در اين محفل ضمن گراميداشت زنده ياد . عدة زيادي از شاعران و نويسنده گان افغا نستان در آ ن سهم ارزندة داشته اند

مقالة نخست در بارة كا كه غني از جناب   .عر پور غني نيز به چاب رسيده استبارة كا كه غني نصواري به خوانش گرفته شده كه بعد ها در ديوان ش

ناصر (؛ و مقا لة دوم كه مشرع تر است، به قلم جناب دگروال ) غني نصواري(دانشمند با نام افغا نستان است زير عنوان ) عنايت اهللا شهراني( دكتر

طف نمودند و كاپي اين مقاله ها را در كشورها لند به دسترسم گذاشتند و جاي دارد كه خانم سهيال احمدي غني ل. نگارش يافته است) پورن قاسمي

 . از اين بانوي دانش دوست اظهارامتنان نمايم

براي آ نكه معلومات ما در بارة كا كه غني نصواري مكمل گردد ؛ اينك مي پردازم به باز نويسي بخشي از مقالة جناب دكتر شهراني، كه به         

تقريبآ يك و نيم قرن پيش در خانوادة عبد ا للطيف خان، باشندة باال حصار كابل، طفلي به دنيا آ مد كه آ وازة آن هنوز « : ونة فشرده ياد كرده آ يدگ

 . در كوچه ها، خانه ها و در بين جميعت هاي خاص و عام، برسرزبانها ست



چپن و دستار ابريشمي ساخت چنداول و كمر . ز كا كه هاي چوك كابل به شمار ميرفتدر آ وان جواني يكي ا) مشهور به غني نصواري(عبد الغني 

داخل ) كا كه ها(در آ ن زمان كسي كه در جميعت و مسلك . نوعي ديگر شال هاي موره دوزي مي پوشيد) پتكي(و ) خيل خاني(بند و شال شانة 

   ميشد، وظيفة او حفظ حيثيت محله و معاونت

ني از جملة جواناني بود كه به بيوه زنان، بچه ها ي يتيم و بي سرپرست كوچه و دوستان بي بضاعت خود از معا ونت هاي مادي غ. با اهل گذر بود

نمك و   )شاه گنج(عايدات وي از طريق اجارة . براي آ نكه از عهدة آن همه مصارف برآ يد، الزم بود چشمة عايداتي داشته باشد. دريغ نميكرد

 . بندرهاي كابل و غيره به دست مي آ مدنصوار، و اجارة 

در زمان زنده گي غني نصواري در حدود نود سال پيش، موضوع قرار دادها ي سر كاري وجود نداشت ؛ يعني حكومت ضروريات خود را به         

يع شد و براي تهية مواد طرف هجري شمسي بود كه از طرف بلد ية وقت، اعالن شا ۱۳۰۴نخستين بار در سال . صورت خوش خريد، تهيه ميكرد

گرچه در آن . غني نصواري به عريضه نويسي مراجعه كرد و به عنوان مقام مربوطه، داو طلبي خود را روي كاغذ نوشت. ضرورت قراردادي خواستند

جاه و دو روپية كابلي به زمان اجورة نوشتن عريضه، يك شاهي پنج پيسه بود ؛ اما غني نصواري كه كا كه و خراج بود، دست به جيب برد و پن

عريضه نويس طبعآ از اعطاي آن پول گزاف به حيرت رفت ؛ معهذا براي آنكه متهم نشود و كسي خيال . مشتش آ مد و همه را به عريضه نويس داد

ا نگاهي به قيافة معصوم رئيس ميرزا ه. نكند كه عارض فريب خورده است، فورآ نزد رئيس ميرزاها مراجعه كرد و ماجرا را طوري كه بود شرح داد

 ... او ازي كاكه گي ها زياد دارد. نوش جانت! برو بچيم : عريضه نويس افگنده، گفت

هميشه در سفرة وي، مهمانا ن . سال تمام، در منزل خود بدون مهمان غذا نخورده است ۷۰  الي ۶۵غني مردي بود با جود و كرم، در حدود         

غني . غني نصواري گلباز مشهوري هم بود و هم چنان وي درحدود يك هزار قفس پرنده گان خوشخوان داشت. متعددي دست دراز كرده اند

دعوت ميكرد، ) زمرد پالو(نصواري در عين حال به موسيقي نيز عال قه داشت و در محافل قيماق چاي خوري، يا وقتي كه دوستان را براي صرف 

 . ب ميزد، و با اهل خرا با ت رابطة حسنة بر قرار كرده بودخودش خوب ربا. يك دسته ساز هم اشتراك داشت

هجري شمسي چشم از جهان بست و در مقا بل در وازة خوني  ۱۳۱۹ساله گي در سال  ۹۰غني شخص بلند قامت و قوي الجثة بود و در سن         

ر بين دود مان شاعر پيشه و سخن پرور، پرورش يافته، سالك غني نصواري از مردم اصيل كابل بوده، د. باال حصار در مقبرة آ بايي اش دفن گرديد

پدرش . باال حصاري و سودايي قصاب كوچه يي از اعمام پدري اش بوده اند وبا مرحوم ملك الشعرا استاد عبد الحق بيتاب، كاكا زاده گي داشت

غني چهار زن گرفته بود كه از وي . االر، عهدة سر دفتري داشتنويسندة سر شناس بود و كا كا يش، ميرزا عبد الو هاب، در دفتر پروانه خان نايب س

 . دو پسر و سه دختر باقي ماند

، شاعر سبك بيدل، پسر كالن وي است و عالمه صالح الد ين سلجوقي، طي نامة عنوان پور غني، چنين نوشته )عبد القد يرپور غني(شاد روان         

ما معرفت نزديكي داشتم كه فضيلت دوستي آن مرحوم بيجا نرفته، و مرد فاضلي از آن مرد صاحب دل و چون با پدر مرحوم و فقير مشرب ش: (است

  ۹» ). ش. هجري  ۱۳۴۸سرطان  ۲۱دوستدار شما صالح الدين سلجوقي . به وجود آمده است

سته را در منزلش درشهر كابل مالقات نموده آنگونه كه ياد كرده ام، نگارندة اين سطور مدت بيست و اند سال قبل پورغني اين شاعر وار        

شاد روان پورغني شاعري بود پاك بازو دلسوخته كه به سبك صائب تبريزي شعر ميگفت واشعارش در اكثر روزنا مه ها و مجله هاي آن . بودم

ي از اكثر شاعران متقدم شعر هاي فراواني را پور غن. در اشعارش افكارعارفانه و رندانه را به فراواني ميتوان مشاهده كرد. روزگارنشر و چاپ ميشد

به روايت اين مرد بزرگوار و شاعرشناخته شدة كشور، مي پردازم به يكي از خاطراتش كه در زمينة پدر . حفظ داشت و داراي حافظة قوي بود

 : برايم حكايت كرده است) كا كه غني نصواري(جوانمردش 



كا كه غني نصواري از بابت ماليا ت شاه گنج مبلغ بيست لك روپية كابلي كه در آن زمان پول   دادند كهبرا ي امير عبد الرحمان خان خبر         

امير عبد الرحمان خان كه مردي خشمناك و . گزافي بود، فايده كرده است كه بايد بنا به قرار داد خود مبلغ ده لك را تحويل خزا نة دولت نمايد

كاكه غني براي امير گفت كه اين مبلغ پول . نزد خود خواست و فرمان داد كه كا كه غني آن مبلغ را تهيه نمايدستمگر بود، كا كه غني نصواري را 

: امير كه اين سخن را شنيد، گفت. را اكنون ندارم ؛ چرا كه از افراد مختلفي، طلب دارم و هر گاه حصول كردم، به خزانة دولت خواهم پرداخت

 . آنها پول طلب داري، تهيه كن و براي من بده، تا پول ها را تحصيل نمايمليست آن اشخاصي را كه تو از 

چون امير مطالعه كرد، ديد كه در آن ليست نام شهزاده حبيب اهللا و . كا كه غني نصواري، ليست بلند و بااليي را تهيه نمود و نزد امير برد        

آيا از اين افراد و اشخاص : الرحمان خان، كا كه غني را گفت امير عبد . امير نيز شامل استسردارنصر اهللا خان و ديگر نزديكان و اعضا ي خا نوادة 

چون اميراين . امير نيزاز درك طلب خود و فايدة اين مبلغ پول، از من هيچ گونه سند و شواهدي ندارد: كدام سند و شاهدي داري ؟ كاكه غني گفت

بايد ياد آ وري كرد كه شاد روان پور غني در آن زمان ) ۱۰. (غني را از پرداختن پول معاف نمايندسخن را شنيد، خجل شد و فرمان داد تا كا كه 

كه در قيد حيات بود ومن او را از نزديك ديدم موصوف يك قطعه عكس از كا كه غني نصواري در اختيارم گذاشت كه در آ يندة نه چندان دور 

 .در كتابي مستقل به چاپ خواهم رساند

، مي پردازم به باز نويسي بكي از غزل هاي اين شاعروارستة عيار منش كه الحق بيانگر )پور غني(براي آ شنايي به چگونه گي سبك شعر          

در اين غزل زيبا به درستي حق مطلب را ادا كند، روحش   استادي وي در امر غزل سراييست و در حقيقت ميتوان گفت كه پور غني توانسته است

  .شاد باد

 حسن نكو

 به من اين هاي و هو نمي ماند               ماند  نمي  نكو  حسن  تو   به 

 گل به اين رنگ و بو نمي ماند               خاموش   شود    بلبالن    نالة 

 نمي ماند سبو    اين   زمي پر               پي   در  پي    ساقيان   ميرسد 

 ماند  نمي    آ برو   و   عزت             هم تو  به  گر مرا كشتي از جفا 

 نمي ماند   رفو   عيب به    كه             »غني « خوش بود بورياي فقر 
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   :كا كه ها و جوانمردان افغا نستان معاصر: فصل چهارم   

در مورد كا كه ها و جوانمردان كشور ما و به ويژه كاكه هاي كابل، بهترين مآ خذي كه به ما معلومات كامل و جامع ) پيوسته به گذشته(        

دهد، همان نوشتة شاد روان غالم محمد غبار است ؛ چه دانشمند و تاريخ نويس شناخته شدة افغا نستان كه خود روزگار پرجوش و خروش كا كه مي

ش همه ژوهها و جوانمردان كابل و ديگر واليات كشور را اندكي ديده و خاطراتي را از اين گروه مردم دار را به خاطر دارد، دراين زمينه تحليل و پ

 . جانبه نموده و تمام آ داب و خصوصيات آ نها را به ما روشن ساخته است

ودرقندهار به عنوان ) كاكه(اينها در كابل به عنوان « : در اين مورد نگاشته است كه ) افغا نستان در مسير تاريخ(شاد روان غبار در كتاب         

بچه بهايي، پيرو بچة ادي، كا كه طال، كا كه نقره، كا كه شكور، ميرزا عبد العزيزلنگرزمين، دوست بچة آ ذر، . تا قرن بيستم عمر نمودند) جوان(

 . صوفي غني، وغيره از مشاهير اين فرقه در قرن نزدهم و بيستم در كابل مي باشند

بعضآ به جنگ تن به تن . ليحد ه داشتندكا كه هاي كابل در پائين چوك، شور بازار، مراد خاني و چنداول، حلقه هاي جدا گانه و رؤساي ع        

كا كة كه از شاگردان يك حلقه ميخواست علنآ به حيث كا كه . با اسلحه مي پرداختند، واز مجروح شدن خود به دواير دولتي اطالع نميكردند

ا يك دور ميزد و از برابر حلقة كا كه معرفي شود ؛ دستارمخصوص و يا شف دراز تا زانو مي بست و پيزار را پت ميكرد ؛ آ نگاه به تنهايي شهر ر

اگرباالي او از طرف كا كة ديگر صدا . هاي ساير نواحي كه بعضآ در دكانها و بعضآ در پهلوي دروازه هاي مخصوص مي نشستند، عبور ميكرد

اين كاكه با غرور مي گذشت و  در صورت فتح و سالمت ماندن. ميشد، در معني دعوت به جنگ بود و مبارزه شروع ميشد، و مردم تماشا ميكردند

در صورت مغلوبيت و فرار يا مجروح شدن و كشته شدن، ديگر اين . به حلقة خود ميرسيد ؛ آ نگه به او تبريك ميگفتند و كا كه شناخته ميشد

 . شخص نمي توانست جزو كا كه ها به حساب آ يد



يكي از اين امتحانات، انجام خدمات مشكل گشت و گذار شبانه . ني استاد بودداو طلب كا كه گي مجبور به دادن امتحانات و شاگردي طوال        

بعضآ براي . خطاب ميكردند) شير بچه(كا كه ها همديگر را در مكالمه . در قبرستان ها و سفر هاي دور و نجات ناتواني از مخمصة جاني و مالي بود

. اين مردم پهلواني و ورزش و چوب بازي، آ ب بازي و پيا ده روي مي آ موختند .نشاندادن مقاومت، پاي برهنة خود را مثل اسب، نعل ميزدند

 . سيالوه، پيش قبض و تفنگچه و قرابينه بر ميداشتند

راستي و پاك بازي، وفا به عهد، . لباس پاك مي پوشيدند. كا كه ها عمومآ مسلح گشت و گذار ميكردند، و راه رفتن مخصوص و خرامان داشتند

در زحمات، صابر و در حفظ اسرار جاهد . اينان از كسب و كار ارتزاق مي نمودند و پاي بند نام و ننگ بودند. ناتوانان را شعار ميدادند دستگيري از

 . دندرويهمرفته، با مردم بينوا و درمانده همدرد، و مجتنب از اقويا و توانگران بو. آ نان جواد بوده وهم از كشتن مخالفين مضايقه نداشتند. بودند

در اين اواخر كا كه گي هم در كابل مبتذل شد و اشخاص غير متقي، رسم كا كه گي در پيش گرفتند و هم خود را در خدمت امرأ و متنفذ         

ك عربي اين در ممال. اين گروه در ساير ممالك اسالمي هم موجود و داخل فعاليت بودند. ين گذاشتند، تا به كلي در اوايل قرن بيستم از بين رفتند

 ۱» . مي ناميدند) جوانمردان(و در ايران ) غازي(و در ماورأ لنهر) اخي(و در تركيه ) فتي(ها را 

 محمد آ صف (دانشمند ديگري كه در بارة كا كه ها و جوانمردان، معلومات دلچسپ، جالب و خواندني دارد ؛ جناب 

آ قاي آ هنگ معتقد است كه، كا كه ها و . ر كابل از نزديك ديدن كردمهجري موصوف را در شه ۱۳۶۲  است كه نگارنده در سال) آ هنگ

 : كابل را ميتوان به سه گروه، بخشبندي نمود ؛ بدينگونه كه ياد كرده آ يد جوانمردان 

كا : جي، نبرد كردند ؛ مانندكا كه ها و جوانمرداني كه در مبارزه با انگليس ها، پرچم آ زادي را به دست گرفتند و مردانه با دشمن خار: اول        

كه تمامي كه حاجي كاه فروش، كا كه احمد برنج فروش، كا كه داود قند تول، كا كه بدرو نانوا، كا كه عبدالعزيز لنگرزمين و كا كه عبد ل نعلبند، 

 . شان ثبت تاريخ شده اند

ا كه دوست، بچة حاظر خان، كا كه محمد علي برق، كا كه خالوي ك: كا كه هاي كه تنها اسم شان در خاطره ها، مانده است، مانند: دوم        

زاغ، كا كه  ريكا، كا كه رضا عرعري، كا كه اكبر، كا كه غني نسواري، بابا ي برق، كا كه سائين قناد، كا كه سائين پيزار دوز، كا كه شير دل، كا كه

ن، كا كه يوسف، كا كه اورنگ، كا كه سيد امير قبر كن، كا كه طاووس، بخشو، كا كه رمضان بچه جو، كا كه ششپر، كا كه اسلم سوته، كاكه حس

 كا كه شلوار، كا كه زنبور، كا كه بچة دوغاب، كا كه نقره، كا كه حسين، كا كه قلندر، كا كه شمشم، كا كه ياروي سنگ كش، كا كه خان جان

 . ه زنجيري و حبيب اهللا مشهور به الالبيك توني، كا كه سخيداد، كا كه اكرم، برات بچة گلي، سيد جعفر مشهور ب

كسانيكه كا كه و عيار نبوده، مگر يكي از صفات جوانمردان و كا كه ها را داشته اند و يا در لباس پوشي و راه رفتن از كا كه ها تقليد : سوم        

ابراهيم مشهور به حيدري، بابه رضا كشميري، بابه حيات، كا  محمد: ميكردند ؛ ويا اينكه پراگ گويي و پرزه رفتن كا كه ها را آ موخته بودند ؛ مانند

ال كه طاهر، كا كه طيغون، پير محمد معروف به بچة ادي، ماما كريم خان، استا برات علي، حاجي يعقوب، كريم بچة سقو، امير بچة خان اهللا، م

 . اسحاق، ترجمان ايوب، سيد مصطفي آ غا، عثمان قصاب و بچة شاقل

شنيده ام كه دانشمند موصوف در كشور آ لمان، ) محمد آ صف آ هنگ(ياد كرد است كه بيست و اند سال بعد از مالقاتم با جناب  قابل        

به چاب رسانده اند كه بخشي از خاطرات شان كه در بارة كا كه هاي كابل » يادداشتها و بر داشت هايي از كابل قديم « خاطرات خود را زير عنوان 

) محمد اعظم سيستاني(هجري كه نگارنده در كشور هالند اقامت داشتم، برادرو دوست بزرگوارم جناب كانديد اكادميسن  ۱۳۸۳ل است، در سا

  )۲. (لطف نمودند و كاپي اين خاطرات را كه به اندازة دو صفحة چاپي است، از سويدن برايم فرستادند كه از اين نبشته ها نيز استفاده برده ام



مضمون زبان و ادبيات فارسي دري را تدريس ميكردم، توسط دانشمند عالي  هجري كه نگارنده در انيستيتوت پيداگوژي كابل  ۱۳۶۲ال در س        

كه در ايام جواني يكي از جوانان و گشتي گيران مشهور كابل بوده است، آ شنا شد ه و با ) فاروق سراج(با جناب ) راشد سلجوقي(قدر استاد 

يكي بخش شمال دريا و : شهر كابل در سالهاي قبل به دو قسمت تقسيم ميشد: فاروق سراج معتقد بود كه. مختصري انجام دادم موصوف مصا حبة

گاهي اتفاق مي . اين دو منطقة جدا گانة كابل، از خود كا كه ها و جوانمردان جدا گانه با تشكيالت مخصوص داشت. ديگربخش جنوب دريا بود

 . اي اين نواحي جنگ هاي سختي در ميگرفت و چندين تن از هر دو طرف زخمي ميشدافتاد كه بين كا كه ه

درجه ها، القاب و مراتبي داشتند ؛ آ نگونه كه تازه   كا كه ها و جوانمردان افغا نستان معاصرنيز مانند عياران و فتييان قديم در تشكيالت خود        

كا كه (ازه وارد چند مدتي را سپري ميكرد و از خود رشادت و دالوري نشان ميداد، آ ن وقت برايش مي گفتند ؛ و هر گاه كا كة ت) كا كه(وارد را 

پس از فرق درجة ديگري كه . را ميگرفت) فرق(مي گفتند ؛ و پس از آنكه آ زمايشات مشكل و سختي را مؤفقانه پشت سر ميگذ شتاند، لقب ) بالكه

 . ميرسيد كه آ خرين و بلند ترين درجة شان بود) سماوات(و پس از افالك به درجه و رتبة باشد، برايش داده ميشد ) افالك(عبارت از 

بود، كه بين شان زد و خورد شديدي رخ داد و امنيت ) سماوات(و دو ) افالك(گويند در زمان امير عبد الرحمان خان، شهر كابل داراي دو         

فرمان داد تا همه كا كه هاي كابل در ميدان سياه سنگ جمع شوند ؛ و چون جمع شدند، امير عبد شهر به هم خورد و چون امير اين خبر را شنيد، 

بايد گفت كه در مورد دو . الرحمان خان دو افالك و دو سماوات را زنداني ساخت و از آ ن به بعد اجتماع كا كه ها و جوانمردان را منع قرار داد

الرحمان خان در شهر كابل موجود بوده، نگارنده كدام مأ خذ مستند و كتبي را در دست ندارم، بلكه  افالك و دو سماواتي كه در زمان امير عبد

  )۳. (مطلب ياد شده به روايت فاروق سراج در اينجا تحرير شد

ا رساله هاي ديگري از مي پندارم كه بررسي و تحقيق در بارة هر يك از گروه هاي ياد شده با خصوصيات و تشكيالت شان، ايجاب ميكند ت        

ين ديد علم اتنوگرافي و مردم شناسي و تاريخ نگاري، نگاشته آ يد و اميد است كه آ ينده گان و اشخاصي كه رشتة و تخصص شان تاريخ است به ا

و مردانه گي و  امر مهم اجتماعي به پردازند ؛ ومن در اين فصل كوشش ميكنم تا چند كا كه و جوانمردي را كه با داشتن خصلت هاي مردي

رد كدام جوانمردي در بين مردم كابل و يا ديگر شهر ها و واليات افغا نستان، مشهور و معروف بودند، به گونة فشرده معرفي كنم ؛ وچون در اين مو

در برخي از موارد،  ذ اسناد كتبي و رسمي درست در دست ندارم و به شكل شفاهي رواياتي را ضبط و ثبت كرده ام، بنا براين از نشان دادن مآ خ

 . قبآل پوزش مي خواهم

 معرفي چند تن از كا كه ها و جوانمردان افغا نستان معاصر

 : كا كه غني نصواري  :اول

عبد الغني مشهور به غني نصواري فرزند عبداللطيف است كه در باال حصار كابل مقابل در وازة خوني كه در حال حاظر جايش را مسجد         

غني از جملة كا كه ها و جوانمردان باال چوك كابل بود كه حفظ و . اد قاسم گرفته است، تولد شد و در همان جاي زنده گي كردمحمدي است

كا كه غني گلباز خوبي بود ودر حدود يك هزار و . او هميشه به درد مندان و بينوايان كمك و ياري ميكرد. امنيت محله اش را نيز به عهده داشت

 .كار و وظيفه اش تكيه داري نسوار بود و درمقابل پل خشتي در شهر كابل دوكان داشت. گل دا شتپنجصد گلدان 

كه ) سهيال(به نام ) پورغني(هجري كه نگارنده در اكادمي تربية معلم كابل كار ميكردم، با نواسة پسري كا كه غني يعني دختر  ۱۳۵۹درسال         

بانو سهيال من را با پدرش كه در آ ن زمان در مقابل سيلوي مركزي شهر كابل سكونت داشت معرفي . شدمدر آن مؤسسة تعليمي، محصل بود آ شنا 

: پور غني برايم روايت كرد كه. به آنهم توانستم كه صدايش را ثبت كنم. در بستر مريضي بود و به مشكل ميتوانست صحبت كند) پور غني. (نمود



وست و خود نيز طبع شاعري داشت ؛ چنانكه اين بيت از كاكه غني در ميان مردم كابل مثل مشهورو كا كه غني نصواري، جوانمردي بود شعر د

   :معروف شده است

 )۴(غني نام دارم ولي مفلسم              به ظاهر طال و به باطن مسم

سفراروپا به كابل بر گشت، كاكه غني به افتخار آ مدن  كه فرزند كا كه غني نصواري است، زمانيكه امير امان اهللا خان از) پور غني(به روايت         

 : شاه امان اهللا، شعري سرود و در تختة چوبي نوشته كرد و در دروازة دكانش آ ويزان نمود ؛ واز آن جمله است اين چند بيت

 اروپا   ملك  ز   آ مد  كامياب                     پناه  اسالم  شكر هللا غازي 

 دشمنش فرق  به  تيغ زهر آ لود                     از ديد نششد منور چشم ما 

 )۵(از طفيل خواجة كون و مكان                    كا ميابش كن خدايا در جهان

 :ونيزبيت زير به كاكه غني، نسبت داده شده است

 )۶(كا ستخوانم همه آ ميختة نصوار است          چون رسي بر سر خاكم نگهي شيرين كن

 : همچنين اين بيت كه در بارة شير مار گير سروده شده، از كا كه غني استو 

 )۷(كه ماران بود در دستش چو موران              چه گويم وصف شير مارگيرش

كه مشكلي  در محله اش هر كسي. كا كه غني مردي بود مردم دوست و مهمان نواز كه خانه اش هميشه مركز تجمع دردمندان و محتاجان بود        

نام داشت، ) محمد صديق(كا كه غني يكي از دوستانش را كه . داشت، به وي مراجعه ميكرد ؛ واو از هيچ گونه كمك و همكاري دريغ نميكرد

 . مؤظف كرده بود كه به نماينده گي وي به تمام فاتحه هاي شهر شركت كند و به هر خانوادة كه احتياج به پول داشت كمك و ياري نمايد

صدا ) ما ما جان(كا كه غني از ميان جوانمردان و كا كه هاي شهر، دوستان سرسپردة داشت كه تمام شان كا كه و جوانمرد بودند و غني را         

 . كا كه غفور، كاكه پتره، كاكه قاسم، كاكه برو، كا كه قيوم، كا كه قدير، صوفي عمو، حيدري و شير يوسف: ميكردند ؛ مانند

نصر من اهللا و فتح (روي تبر زين با خط طاليي جملة . ت ميكند كه پدرم هميشه با خود يك عدد تبرزين داشت كه ساخت ايران بودپور غني رواي

غني نصواري بر عالوة . هجري از روي مجبوريت اقتصادي آ ن را به مبلغ هشت هزار افغاني فروخته ام ۱۳۳۲نوشته شده بود كه من در سال ) قريب

 . ديگري نيز داشت ؛ و آن عبارت بود از شاخ نوك تيزي كه دستة طاليي داشت و در هنگام خطر از آن كار ميگرفت تبر زين اسلحة

كا كه غني هميشه چبلي زري به پاي ميكرد و شال زري كه دو سر آن تا نيم متر مهره ريزه بسته شده بود، به شانه مي انداخت، و شال رنگة         

او در پياده گردي و شبروي نيز ماهر بود و بعضي اوقات اتفاق مي افتاد . ان مخصوص اهل تاجيك بود، در كمر مي بستخط دار سبزكه در آن زم

 . كه تا پيشاور با پاي پياده رفت و آ مد كند



م از كابل و هم از شهر هجري زماني كه كا كه غني وفات كرد، تمام كا كه ها و جوانمردان ه ۱۳۱۹پور غني برايم روايت كرد كه در سال         

از آن  هاي ديگر افغا نستان سخت متأ ثر شده و اكثر شان بر جنازة پدرم شركت كردند و شاعران كابل نيز در باره اش شعر هاي زيادي سروده اند و

 : جمله استاد شايق جمال اين مرثيه بگفت اندر ماتم وي كه بدين جاي ياد كرده آ يد

 خدا  جز    دنيا  كس نمي ماند به             واحسرتا   دون   دنياي   از   حيف 

 فنا  گردد    جهان   ذرات   جمله            نيستي   كوي   به    آخر    ميروند 

 اوليا   مخلصان   از   بود   آ نكه            خلق     نيك    نامدار    مرد   پير 

 موسفيدي كا كه وضع و خوش نما            عبدالغني    سخا  با    و    هوشمند 

 پارسا   ها  وارسته گي   همه  با          عمرخود باعيش وعشرت كرد صرف

 آ شنا    جوانان   با   رفاقت    از            ديده ام   كم    او    مثل   موسفيدي 

 رامحنت س ازين    شعبان  هشتم            رفت و  ديد  دنيا    هاي   ثباتي  بي 

 دعا   من بر  او   فرزند  كند  تا            فوت   سال   سؤال  شايق  از  كردم 

 )۸(به دنيا نه گدا  ماند  غني  نه             حيف   حيف   گفتا و  بر كشيد آهي 

ه هزار و سه صد ونزده ميماند، كه سنة را كه به حساب جمل، عدد هفت ميشود، از تعداد مصرع دوم كم كنيم، باقي ماند» آ ه « و چون كلمة         

 : شاعر كا بلي مدت ها قبل در مورد كا كه غني نصواري اين بيت را گفته، كه بيانگر كا كه گي و جوانمردي اوست) تازه(وهمچنان . شمسي است

 پل خشتي برو غني را جوي                گر به كابل تو مرد ميخواهي

تة عيار منش كه با اكثر كا كه ها و جوانمردان كابل سر و سري داشت و كتاب فروشي وي مركز رندان و خراباتيان و عشقري آ ن شاعر وارس        

 : روزگارش بود، در مورد كا كه غني نصواري اينگونه ياد كردي دارد

 .از نزد غني تكة نصوار گرفتم                     دانم كه غم عشق تو بي نشه نميشد

نصير (دخت فرهيختة پور غني با همكاري ) سهيال احمدي غني(كه، خانم   هجري، اطالع يافتم  ۱۳۸۵ميالدي مطابق به سال  ۲۰۰۶ل در سا        

به راه انداخته كه ) پور غني(نويسندة شناخته شدة كشور، در شهر هامبورگ آ لمان محفل مجلل و با شكوهي را به مناسبت انتشار ديوان شعر ) مهرين

، دو مقا له هم در )پور غني(در اين محفل ضمن گراميداشت زنده ياد . ي از شاعران و نويسنده گان افغا نستان در آ ن سهم ارزندة داشته اندعدة زياد

ناب مقالة نخست در بارة كا كه غني از ج  .بارة كا كه غني نصواري به خوانش گرفته شده كه بعد ها در ديوان شعر پور غني نيز به چاب رسيده است

ناصر (؛ و مقا لة دوم كه مشرع تر است، به قلم جناب دگروال ) غني نصواري(دانشمند با نام افغا نستان است زير عنوان ) عنايت اهللا شهراني( دكتر



جاي دارد كه خانم سهيال احمدي غني لطف نمودند و كاپي اين مقاله ها را در كشورها لند به دسترسم گذاشتند و . نگارش يافته است) پورن قاسمي

 . از اين بانوي دانش دوست اظهارامتنان نمايم

براي آ نكه معلومات ما در بارة كا كه غني نصواري مكمل گردد ؛ اينك مي پردازم به باز نويسي بخشي از مقالة جناب دكتر شهراني، كه به         

للطيف خان، باشندة باال حصار كابل، طفلي به دنيا آ مد كه آ وازة آن هنوز  تقريبآ يك و نيم قرن پيش در خانوادة عبد ا« : گونة فشرده ياد كرده آ يد

 . در كوچه ها، خانه ها و در بين جميعت هاي خاص و عام، برسرزبانها ست

و كمر  چپن و دستار ابريشمي ساخت چنداول. در آ وان جواني يكي از كا كه هاي چوك كابل به شمار ميرفت) مشهور به غني نصواري(عبد الغني 

داخل ) كا كه ها(در آ ن زمان كسي كه در جميعت و مسلك . نوعي ديگر شال هاي موره دوزي مي پوشيد) پتكي(و ) خيل خاني(بند و شال شانة 

   ميشد، وظيفة او حفظ حيثيت محله و معاونت

وچه و دوستان بي بضاعت خود از معا ونت هاي مادي غني از جملة جواناني بود كه به بيوه زنان، بچه ها ي يتيم و بي سرپرست ك. با اهل گذر بود

نمك و   )شاه گنج(عايدات وي از طريق اجارة . براي آ نكه از عهدة آن همه مصارف برآ يد، الزم بود چشمة عايداتي داشته باشد. دريغ نميكرد

 . نصوار، و اجارة بندرهاي كابل و غيره به دست مي آ مد

واري در حدود نود سال پيش، موضوع قرار دادها ي سر كاري وجود نداشت ؛ يعني حكومت ضروريات خود را به در زمان زنده گي غني نص        

هجري شمسي بود كه از طرف بلد ية وقت، اعالن شايع شد و براي تهية مواد طرف  ۱۳۰۴نخستين بار در سال . صورت خوش خريد، تهيه ميكرد

گرچه در آن . يضه نويسي مراجعه كرد و به عنوان مقام مربوطه، داو طلبي خود را روي كاغذ نوشتغني نصواري به عر. ضرورت قراردادي خواستند

 زمان اجورة نوشتن عريضه، يك شاهي پنج پيسه بود ؛ اما غني نصواري كه كا كه و خراج بود، دست به جيب برد و پنجاه و دو روپية كابلي به

نويس طبعآ از اعطاي آن پول گزاف به حيرت رفت ؛ معهذا براي آنكه متهم نشود و كسي خيال  عريضه. مشتش آ مد و همه را به عريضه نويس داد

رئيس ميرزا ها نگاهي به قيافة معصوم . نكند كه عارض فريب خورده است، فورآ نزد رئيس ميرزاها مراجعه كرد و ماجرا را طوري كه بود شرح داد

 ... او ازي كاكه گي ها زياد دارد .نوش جانت! برو بچيم : عريضه نويس افگنده، گفت

هميشه در سفرة وي، مهمانا ن . سال تمام، در منزل خود بدون مهمان غذا نخورده است ۷۰  الي ۶۵غني مردي بود با جود و كرم، در حدود         

غني . ه گان خوشخوان داشتغني نصواري گلباز مشهوري هم بود و هم چنان وي درحدود يك هزار قفس پرند. متعددي دست دراز كرده اند

دعوت ميكرد، ) زمرد پالو(نصواري در عين حال به موسيقي نيز عال قه داشت و در محافل قيماق چاي خوري، يا وقتي كه دوستان را براي صرف 

 . خودش خوب رباب ميزد، و با اهل خرا با ت رابطة حسنة بر قرار كرده بود. يك دسته ساز هم اشتراك داشت

هجري شمسي چشم از جهان بست و در مقا بل در وازة خوني  ۱۳۱۹ساله گي در سال  ۹۰شخص بلند قامت و قوي الجثة بود و در سن  غني        

غني نصواري از مردم اصيل كابل بوده، در بين دود مان شاعر پيشه و سخن پرور، پرورش يافته، سالك . باال حصار در مقبرة آ بايي اش دفن گرديد

پدرش . سودايي قصاب كوچه يي از اعمام پدري اش بوده اند وبا مرحوم ملك الشعرا استاد عبد الحق بيتاب، كاكا زاده گي داشتباال حصاري و 

غني چهار زن گرفته بود كه از وي . نويسندة سر شناس بود و كا كا يش، ميرزا عبد الو هاب، در دفتر پروانه خان نايب ساالر، عهدة سر دفتري داشت

 . ه دختر باقي مانددو پسر و س

، شاعر سبك بيدل، پسر كالن وي است و عالمه صالح الد ين سلجوقي، طي نامة عنوان پور غني، چنين نوشته )عبد القد يرپور غني(شاد روان         

لي از آن مرد صاحب دل و چون با پدر مرحوم و فقير مشرب شما معرفت نزديكي داشتم كه فضيلت دوستي آن مرحوم بيجا نرفته، و مرد فاض: (است

  ۹» ). ش. هجري  ۱۳۴۸سرطان  ۲۱دوستدار شما صالح الدين سلجوقي . به وجود آمده است



آنگونه كه ياد كرده ام، نگارندة اين سطور مدت بيست و اند سال قبل پورغني اين شاعر وارسته را در منزلش درشهر كابل مالقات نموده         

بود پاك بازو دلسوخته كه به سبك صائب تبريزي شعر ميگفت واشعارش در اكثر روزنا مه ها و مجله هاي آن  شاد روان پورغني شاعري. بودم

پور غني از اكثر شاعران متقدم شعر هاي فراواني را . در اشعارش افكارعارفانه و رندانه را به فراواني ميتوان مشاهده كرد. روزگارنشر و چاپ ميشد

به روايت اين مرد بزرگوار و شاعرشناخته شدة كشور، مي پردازم به يكي از خاطراتش كه در زمينة پدر . ي بودحفظ داشت و داراي حافظة قو

 : برايم حكايت كرده است) كا كه غني نصواري(جوانمردش 

ية كابلي كه در آن زمان پول كا كه غني نصواري از بابت ماليا ت شاه گنج مبلغ بيست لك روپ  برا ي امير عبد الرحمان خان خبر دادند كه        

امير عبد الرحمان خان كه مردي خشمناك و . گزافي بود، فايده كرده است كه بايد بنا به قرار داد خود مبلغ ده لك را تحويل خزا نة دولت نمايد

غني براي امير گفت كه اين مبلغ پول كاكه . ستمگر بود، كا كه غني نصواري را نزد خود خواست و فرمان داد كه كا كه غني آن مبلغ را تهيه نمايد

: امير كه اين سخن را شنيد، گفت. را اكنون ندارم ؛ چرا كه از افراد مختلفي، طلب دارم و هر گاه حصول كردم، به خزانة دولت خواهم پرداخت

  .ليست آن اشخاصي را كه تو از آنها پول طلب داري، تهيه كن و براي من بده، تا پول ها را تحصيل نمايم

چون امير مطالعه كرد، ديد كه در آن ليست نام شهزاده حبيب اهللا و . كا كه غني نصواري، ليست بلند و بااليي را تهيه نمود و نزد امير برد        

اين افراد و اشخاص آيا از : الرحمان خان، كا كه غني را گفت امير عبد . سردارنصر اهللا خان و ديگر نزديكان و اعضا ي خا نوادة امير نيز شامل است

چون اميراين . امير نيزاز درك طلب خود و فايدة اين مبلغ پول، از من هيچ گونه سند و شواهدي ندارد: كدام سند و شاهدي داري ؟ كاكه غني گفت

وان پور غني در آن زمان بايد ياد آ وري كرد كه شاد ر) ۱۰. (سخن را شنيد، خجل شد و فرمان داد تا كا كه غني را از پرداختن پول معاف نمايند

كه در قيد حيات بود ومن او را از نزديك ديدم موصوف يك قطعه عكس از كا كه غني نصواري در اختيارم گذاشت كه در آ يندة نه چندان دور 

 .در كتابي مستقل به چاپ خواهم رساند

ي بكي از غزل هاي اين شاعروارستة عيار منش كه الحق بيانگر ، مي پردازم به باز نويس)پور غني(براي آ شنايي به چگونه گي سبك شعر          

در اين غزل زيبا به درستي حق مطلب را ادا كند، روحش   استادي وي در امر غزل سراييست و در حقيقت ميتوان گفت كه پور غني توانسته است

 . شاد باد

 حسن نكو

 و هو نمي ماند به من اين هاي               ماند  نمي  نكو  حسن  تو   به 

 گل به اين رنگ و بو نمي ماند               خاموش   شود    بلبالن    نالة 

 نمي ماند سبو    اين   زمي پر               پي   در  پي    ساقيان   ميرسد 

 ماند  نمي    آ برو   و   عزت             هم تو  به  گر مرا كشتي از جفا 

 نمي ماند   رفو   عيب به    كه             »ني غ« خوش بود بورياي فقر 

 ....ادامه دارد
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 پيرو بچة ادي: دهم

ديده به دنيا گشود؛ و چون پدرش قبل از تولدش وفات كرده   نامش پير محمد بود، در زمان سدوزايي ها در شهر كابل) پيوسته به گذشته(        

) بچة ادي(به نام   ذر، او راپير محمد بعد از آ نكه بزرگتر شد، بچه هاي هم محله و هم گ  .بود، لذا مادرش تربية يگانه فرزندش را به عهده گرفت

 . صدا ميكردند و همين نام تا بزرگ سالي با او باقي ماند

پيرو در هر گوشه . پيرو بچة ادي مردي بود شوخ طبع، خوشخوي، چاالك و مردم دوست كه هميشه مورد توجه دوستان و يارانش قرار ميگرفت     

ل و جوانمرد داشت و به همين دليل بود كه وي در اكثر ميله ها و جشنهاي كه در واليات بنا  و كنار كابل و ديگر شهر هاي افغا نستان دوستان همد

 . به مناسبتي بر گزار ميشد، شركت ميكرد و فاصله هاي زيادي را با پاي پياده طي مينمود

ي داشت، نزد پيرو مراجعه ميكرد و او با كمال اگر چه وضع مالي و دارايي پيرو چندان خوب نبود؛ اما به آنهم هر كس كه مشكل مالي واقتصاد     

پيرو بسيار زحمت كش بود و در اين مورد عقيده داشت كه مرد . مروت و مردانه گي از هر طريقي كه ميشد، مشكل آ ن شخص را حل مينمود

 . روي و ناجوان بدش مي آمدكسي است كه از زور و بازوي خود نان بخورد؛ و به همين دليل بود كه از آ دم مفت خور و چاپلوس و دو 



در كوچه و محلة كه پيرو زنده گي ميكرد، امنيت كامل . پيرو عادت داشت كه نيمي از عايدات رو زانه اش را به بينوايان و مسكينان تقسيم نمايد     

 . ي دوست و رفيق باشدبر قرار بود؛ و همة مردم گذرش به او احترام خاصي داشتند و هريك از جوانان كابل آ رزو داشت تا با و

ان پيرو بچة ادي بعد از مرگ هم، آ دم گمنامي نماند، بلكه شجاعت، بخشنده گي و مردانه گي اش در ميان مردم كابل و ديگر شهر هاي افغا نست     

به پيرو بچة ادي، هم مانند در بين مرد عوام مثل شد؛ به گونة كه هر گاه شخصي به خواهد كسي را به مردانه گي و شجاعت، ستايش كند، او را 

 . ميكند

گويند كه در زمان محمد زايي ها در زماني كه سردارنعيم وظيفة وزارت امور خارجة افغا نستان را به دوش داشت، تصميم گرفت كه اشخاص      

سردار نعيم . به تصفية اداري زد غير محمد زايي را از وزارت خارجه بيرون كند و و زارت خارجه را به محمد زايي ها اختصاص دهد؛ لذا دست

سردار نعيم شخصآ اين وظيفه را . براي عملي شدن اين هد فش، اعالن نمود كه از تمام كار كنان ومامورين و زارت خارجه امتحان ورودي ميگيرد

ص را ناكام معرفي نموده و به اين به دوش گرفت و هر يك از كار كنان وزارت را نزد خود خواسته، و هر كسي را كه الزم ديد او نميشد، آ ن شخ

 . شكل دست او را از كار ميكشيد

سردار نعيم از محمد انور مفتي سؤ ال كرد كه آ يا پيرو را مي شناسي؟ . مفتي رسيد كه غير محمد زايي بود) محمد انور(يك روز نوبت به      

سرار نعيم كه اين جواب را . يكي پيرو بچة ادي و ديگر پيروي رنگمال درشهر كابل دو نفرپيرو است؛. بلي مي شناسم: محمد انور مفتي جواب داد

در اين اثنا محمد انور مفتي كه متوجه اصل سؤ ال شد، في الفور . معلومات جغرافيايي تو خيلي كم است: شنيد، بر آشفت و با تند خويي گفت

نگ خود ماست؛ واگر نه ميدانم كه پيرو كشوريست در امريكاي به بخشيد من فكر كردم كه سؤ ال هاي شما مربوط به كشورو فره: جواب داد

سردار نعيم اگر چه به جواب محمد انور مفتي قناعت كرد، . جنوبي و هسپانوي زبان كه منشأ زبان شان التيني است و پاي تخت آ ن شهر ليما است

  )۱. (مگر به آ نهم دست او را از كار كشيد

 كا كه تيغون: يا زدهم

گويند كه اصآل از واليت مزار بود، و در حدود نيم قرن پيش مي زيست و مدت شصت و پنج سال زنده گي . مش براي من معلوم نيستنا        

رنگ كا كه تيغون گندمي تيره و رخسارش لكه هاي چيچك . كا كه تيغون جوانمردي بود چهار شانه، نيرومند وشجاع و قدش متوسط بود. كرد

 . داشت

ون سر و ريش و بروت هايش را پاك ميتراشيد و پيراهن دراز مي پوشيد و در تابستان و زمستان، عادت داشت كه چند واسكت باالي كا كه تيغ     

كا كه تيغون هم جوانمرد بود . كا كه تيغون كا كة بود كه بسيار كم حرف ميزد، و هنگاميكه صحبت ميكرد، خيلي آهسته گپ ميزد. هم مي پوشيد

 . بيشتر وقت ها در چهار چتة كابل به دكان بزاز ها مي نشست، و زياد چاي ميخورد و گاهي هم شعرميخواند .و هم سخاوتمند

كا كه تيغون عادت داشت كه در موسم تابستان، مقداري اسفرزة كوبيده شده را تر كرده و روي كاغذ هموار ميكرد و به سرش ميگذاشت؛ به      

 . كا كه تيغون بيشتر عمرش را در كوچة كاه فروشي، به خانة كرايي زنده گي ميكرد. آ ن نمودار ميشد گونة كه نشانة اسفرزه از زير كاله

كا كه تيغون عادت كرده بود كه هر روز صبح وقت از خواب بر خاسته و مستقيمآ به دكان كله پزي ميرفت و شورباي كله و پاچة گوسفند      

كا كه تيغون در هر جاييكه محفل گشتي گيري بود، مير . دن كله و پاچة گوسفند، آ دم را مرد ميسازدميخورد؛ و در اين مورد معتقد بود كه خور

 . ميدان بود و خودش نيز در اين فن هم پهلوان بود وهم گشتي گير با نام



همة عايد خود را در راه جوانمردي و  او. گويند كه كا كه تيغون در شهر مزار چند جريب زمين مورثي داشت كه از آ نها ساالنه عايد ميگرفت      

كا كه گي مصرف ميكرد واگر كسي به مخمصة مالي و يا جاني قرار ميگرفت، نزد كا كه تيغون مراجعه ميكرد و او هم جوانمردانه به مشكلش 

  )۲. (كا كه تيغون سر انجام به مرض قولنج گرفتار شد و به همين علت هم در گذشت. رسيده گي مي نمود

 )فتح خان(پتي خان : همدوازد

مربوط » گردو « پتي خان درحدود نيم قرن پيش، در قرية به نام بلند آ ب . نامش فتح خان بود، مگر مردم عوام او را پتي خان صدا ميكردند     

 در آ ن زمان معمول . ولسوالي انجيل واليت هرات تولد شد و در همان شهر نيز زنده گي ميكرد

قلمداد ميكرد و شخصيت اورا در بين مردم جريحه دار ) ياغي(ر كسي كه به ساز دولت نمي رقصيد او را دستگاه دولت به نام چنان بوده است كه ه

 . پتي خان نيز از اين تهمت در امان نماند و دولت وقت اورا ياغي لقب داد. ميساخت

اع را به دوش داشت و در آ ن زمان از بينوايان و بيچاره گان فتح خان مردي مردمدار و مردم دوست بود كه رهبري مردان رزمنده و شج     

پتي خان را عقيده چنان بود كه خداوند انسان . جوانمردانه حمايت مينمود؛ و به همين دليل مورد خشم دولتمردان و ستمگاران جفا پيشه قرار گرفت

  . ه هم نوع خود ظلم و ستم را روا ميدارندها را با حقوق مساوي خلق كرده است و اين آ دم هاي جفا پيشه هستند كه ب

فتح خان دوستان و ياران سر سپردة داشت كه تمامي شان از او حمايت ميكردند، و به همين دليل بود كه ارگان هاي دولت از گرفتاري وي      

ي به كار بستند و يكي ازهمكارانش را پول زياد دادند عاجزمانده بودند و نمي توانستند كه او را دستگير نمايند، تا سر انجام براي گرفتاري وي ترفند

 . و او جاي زنده گي فتح خان را به مسؤ لين امنيتي خبر داد و به اينگونه گرفتار شد

گذشته، در روايت است كه فتح خان را لت و كوب زياد نمودند، تا او نام دوستان و يارانش را به گويد؛ مگر فتح خان اقرار نكرد و مانند عياران      

در  مقابل شكنجه و لت وكوب مقاومت نمود؛ تا آ نكه او را در بين قفسي انداختند و در سر چوك شهر هرات آ ويزان نمودند و براي اقرار كردنش

 . به جرم خود تا آخر عمرش اقرار نكرد  مجموعآ چهار صد شالق ميزدند؛ مگربه آ نهم) يكشنبه و چهار شنبه(هر هفته دو مرتبه 

در بارة شجاعت، مردانه گي و جوانمردي هاي فتح خان، حكايات و روايات زيادي در بين مردم عوام د رواليت هرات موجود است، و شاعران      

 در اينجا به گونة نمونه به يكي از اين روايت ها اشاره. در ستايش فتح خان شعر هاي زيادي سرو ده اند كه ايجاب مبنمايد گرد آ وري شود  محلي

   :ميشود

از قرية سروستان مربوط ولسوالي انجيل واليت هرات، كه مردي روزگار ديده و با تجربة بود، به جهت ) عبد ا هللا كريم(روزي شخصي به نام      

ه با خود آ ورده در اين وقت بود كه عبد اهللا كريم نان هاي روغني را ك. تماشاي فتح خان در چوك شهر هرات رفت، تا او را از نزديك ديدن نمايد

فتح خان كه مهرباني او را ديد بسيار خوش وخندان شد و نان را از دست عبد ا هللا كريم گرفت و شروع كرد به . بود به سوي فتح خان پيش كرد

كردي كه تو را در بين برايم راست بگوي كه تو چه گناه ! عبد اهللا با زبان و لهجة محلي و دوستانه از فتح خان سؤ ال نمود كه جان پدر. خوردن آن

من هفتة چهارصد شالق ميخورم كه اقرار نمايم و اقرار نكردم، و حال تو پير مرد ميخواهي كه با : فتح خان را خنده گرفت و گفت قفس انداختند؟ 

  )۳(  .دادن يك لقمة نان از من اقرار بكشي، واين كار ممكن نيست

 صوفي موج: سيزدهم



كا كه موج در كوچة اندرابي . درشهر قديم كابل در كوچة وزيرزنده گي ميكرد. ر حا جي عبد العزيزلنگر زمين بودنامش عبد الرحيم، براد     

صوفي موج در زمان امير حبيب اهللا خان مي زيست و مردي مردم دوست و . دكان ساعت سازي داشت و از همين مدرك امرار حيات مينمود

 . جوانمرد بود

به موسيقي كمي بلد بود و گاهي كه با دوستان و يارانش . ورت، مردي گندم گون بود و قدي بلند و ريش دراز داشتكا كه موج به رنگ ص     

او شعر ميگفت و به شعر و شاعري سخت عالقه مند بود، و شعر هاي ازشاعراني؛ چون عبيد زاكاني و غزل . دور هم گرد مي آ مدند، آ واز ميخواند

كا كه موج بعضي وقت ها براي دوستانش قصه ها و . و به همين دليل مجلس آ را، خوش طبع و خوش گفتار بودهاي از سعدي به خاطر داشت 

 . داستان هاي خوب، جالب و شنيد ني ميگفت

 بعضي وقت ها در. آ نچه كه كا كه موج را معروف و مشهور كرده بود، سخاوتمندي، شجاعت، رفيق دوستي و به ويژه سريع السيري اوست     

 . مسابقات پياده گردي و دوش شركت ميكرد و در همه وقت پيش قدم بود و در اين فن هيچ كس نمي توانست با او برابري كند

گويند كه سردار خان گردابي كه يكي از ثروتمندان و پول داران مشرقي بود؛ چون از شجاعت، مردانه گي و مردم داري صوفي موج خوشش آ      

يكي ازدوستانش از وي . صوفي موج به منظور عروسي به واليت مشرقي رفت و پس از مدتي باز گشت. ا كه موج به زني دادمد، دخترش را براي ك

  )۴. (موج افتاد در گرداب و گم شد: پرسيد كه در اين چند وقت در كجا بودي؟ صوفي موج في الفوردر جواب دوستش چنين گفت كه

توت پيداگوژي كابل درس ميدادم، نسخة خطي ديوان كامل صوفي موج را در نزد نواسة دختري آن به نام هجري كه در انيستي ۱۳۶۵من درسال      

اشعار كا كه موج از وزن، قافيه و آ هنگ و رواني . غالم محبوب، از نزديك ديده ام كه به خط درشت، خوانا و به كاغذ خوقندي تحرير شده بود

در آن وقت نگارنده چند قطعه شعر از اشعار . ه هاي عاميانه در شعر هايش زياد، باز تاب يافته استخاصي بر خود دار بوده و اصطالحات و كلم

  : صوفي موج را ياد داشت كرده بودم كه متأ سفانه در گير و دار گلوله هاي سپيده دم، از بين رفته است و به مصداق گفتة سعدي بزرگوار

 )۵(ياران فراموش كردند عشق  كه            چنان قحط سالي شد اندر دمشق

 سعد اهللا خان: چهاردهم

مردي شجاع، باغيرت و . در حدودهفتاد سال قبل در همان واليت زاده شد. يكي از جملة جوانمردان و كا كه هاي واليت بادغيس بوده است     

در واليت بادغيس، هركس . تمگران و ظالمان بوده استسعد اهللا خان با فقيران و بينوايان ميانة خوبي داشت؛ مگردشمن سر سخت س. سخي طبع بود

م كه مورد ظلم قرار ميگرفت، نزد سعد اهللا خان مراجعه ميكرد و او حقش را از آ ن شخص ظا لم ميگرفت وبه همين دليل بود كه مورد حرمت مرد

 . عوام قرار داشت و به زودي كارش باال گرفت و هوا داران زيادي پيدا كرد

يك روز بين سعداهللا خان و يكي .  خان در گشتي گيري نيز يد طواليي داشت و در اكثر مسابقات پهلواني شركت ميكرد ومير ميدان بودسعد اهللا     

 از خانان دهكده در ميدان گشتي گيري اختالف نظري پيدا شد و اين امر باعث آ ن شد كه خوانين دست يكي كردند و از دست سعد ا هللا خان به

سعد ا هللا خان كه ميدانست حاكم منطقه هم مقابل اوست، لذا در كوه فراري شد و همين امر باعث آ ن شد كه دولت وقت او . بردند دولت شكايت

شاعران دوره گرد و محلي از شجاعت و مردانه گي و اينكه او ياغي شده است بيت هاي بيشماري ساخته اند، و از آ نجمله است . لقب داد) ياغي(را 

 : ير كه ياد كرده آ يددو بيت ز

 نه نه سعدا هللا خان                     صد بار گفتم شوقي نشو



 نه نه سعد ا هللا خان                      به پاد شاهي ياغي نشو

او شعر هاي سروده اند، و و پس از آ نكه سعد ا هللا خان را گرفتار كردند و پس از شكنجه او را به قتل رساندند، باز هم شاعران مردمي در وصف      

 :از كشته شدن او تآ ثر و تآ سف خورده اند

 نه نه سعد اهللا خان                         برج بلند از شيوه شد

 نه نه سعدا هللا خان                      زنهاي قشنگت بيوه شد

كه مادران با آ واز پر سوز در زمان به خواب كردن اطفال شان با آ واز و اين بيت ها درمورد جواني و زيبا يي سعد ا هللا خان سروده شده است      

 :بلند مي خوانند

 خان  سعد ا هللا      نه نه                نه نه سعد ا هللا مادري

 )۶(نه نه سعد ا هللا خان                 به صد جوان برابري

  

 سا يين قناد: پا نزدهم

در . ران دربارامير عبد الرحمان خان بود كه در يك خانوادة سرشناس در گذر كودري كابل ديده به دنيا گشودسا يين يكي از جملة خدمتگا     

تركي بوده و معناي آ ن ) سا يين(بارة اينكه چرا و به چه دليل به چنين اسمي مسمي شده است، برايم معلوم نيست؛ مگر ميتوان گفت كه كلمة 

 . بزرگوار، آ قا و پيشوا است

) غالم حضرت كوشان(   جناب  سا يين اگر چه در هنر تمثيل و تياتر مهارت داشت، ودر اين رشته شاگردان زيادي تربيه كرد؛ مگر به روايت     

نكه يل آ كه در بارة سا يين معلومات و آ گاهي كاملي دارند، ميتوان سايين را هم از جملة كا كه ها و جوانمردان خوب كابل به حساب آ ورد، به دل

 . بسياري از ويژه گه ها و خصوصيات كا كه ها را دارا بوده، و اكثردوستان و رفيقا نش كا كه ها و جوانمردان بودند

. به اثر زحمت كشي و تالش زياد به زودي كارش باال گرفت و ثروتمند شد. سا يين پيشة قنادي داشت و از همين مدرك امرار حيات مي نمود     

او بنا به داشتن خصلت نيكو كاري، در گذر كودري كابل از پول . متدين و سخاوتمند بود، و به فقيران و بينوايان ياري ميرساندسا يين قناد مردي 

 . شخصي خود مسجدي بنا نهاد كه تا امروز آ ن مسجد موجود است

در مورد توجه اميربه سا يين آ . مان خان قرار گرفتسا يين قناد با داشتن اوصاف نيك و هنري كه داشت، به زودي مورد توجه امير عبد الرح     

 : قاي غالم حضرت كوشان در مجلة هنر، چنين نوشته است

يكي اينكه مرد خوش نام . سا يين قناد از چندين جهت خود را شايستة آ ن ساخته بود كه به دربار اميرعبد الرحمان خان شهرت و تقرب يابد  «      

او در مواقع الزم درين راه هم خود سهم ميگرفت و هم از حركات وطن پرستانة ا فغا ن ها، . فين سر سخت استعمار بوددوم از مخال. و متدين بود

از نظرآ نچه ما درين مبحث در نظر داريم، خيلي شيرين تراز . وجه سوم پيشة او بود، يعني قنادي. عليه استعمار انگليس، قويآ پشتيباني مي نمود



او لطايف، حكم و امثال را دركمال حفا . وجه چهارم آ نكه سا يين ظريف و بذ له گوي و شيرين سخن هم بود. يين تهيه ميكردحلوياتي است كه سا 

 . ظت ادب، با زبان شيرين و حركات دلنشين بيان ميكرد و اين خود سبب ميشد كه امير و درباريان او را بخنداند و سخن به لطافت براند

اين همه شيرين كاري و . گر هم داشت، يعني آ وازش شيرين بود و اندك سر رشته از آ الت موزيك نيز به كف داشتسا يين يك صفت دي     

در ايام تفريح و شب هاي ميله، سا يين قناد از حواشي مجلس به متن قدم ميگذاشت . شيرين گفتاري ها، سبب ميشد كه اميررا بر او نظري خاص باشد

سا يين خود كمتر به تمثيل مي پرداخت، ولي در پهلويش . صه سا يين قناد اوصاف يك كركترتمثيلي هم داشتو شمع انجمن مي گشت و خال

معروف  شاگردان كار خانة قنادي خود را تربيه ميكرد كه صحنه ها را به وجود مي آ ورد و در آ ن انگيزه هاي ملي و اجتماعي را تمثيل ميكردند و

  ۷» قناد شده بودند به مقلد هاي سا يين 

هجري كه من با جناب غالم حضرت كوشان در شهر كابل در بارة كا كه ها و جوانمردان افغا نستان صحبت داشتم، موصوف  ۱۳۶۱در سال      

سخاوتمند عقيده داشت كه سا يين قناد نيز يكي از جملة جوانمردان كابل به حساب مي آ يد؛ به دليل آ نكه سا يين مردي بود مردم دارو جوانمرد و 

او را كه از زور بازوي خود نان ميخورد و خانه اش هميشه بر روي شاه و گدا يكسان باز بود و هر كس كه به مشكل اقتصادي گرفتار ميشد، سا يين 

 . ياري مي رساند

ر بعضي اوقات از آ يين جناب كوشان معتقد بود كه شخص امير عبد الرحمان خان با وجود آ ن همه خصلت هاي بد و زشتي كه داشت، مگ     

را  جوانمردي و كا كه گي حمايت مينمود و اطرافيانش را بيشتر كا كه ها گرفته بودند و در مجالس خود ماني كه امير را خوش خوي ميديدند، او

 . صدا ميكردند) بچة افضل(

كمت (جملة   ردم كابل معمول است كه در موقع تعجب،بعضي را عقيده چنان است كه امروز هم در بين مردم افغا نستان و بخصوص در ميان م     

به كار ميرود؛ و اين جملة ايست كه كا كه ها و جوانمردان و دوستان نزديك امير عبد الرحمان خان برايش ميگفتند و از آ ن زمان تا ) بچي افضل

 .كار برده ميشود امروز به همان مفهوم مورد استعمال زيادي داشته و در زبان بازار و كوچه به وفرت به

 كا كه لنگر زمين: شانزدهم

  

در زمان امير عبد الرحمان خان مي زيست و زمان امير حبيب . نامش عبد العزيز بود؛ چون به حج رفته بود، مردم او را حاجي بابا لقب داده بودند     

كرد؛ و چون در هنگام راه رفتن خرامان خرامان راه ميرفت و سينه لنگر زمين در شهر قديم كابل در كوچة وزير زنده گي مي. ا هللا خان را نيز دريافت

 .مشهور و معروف شد) حاجي عبد العزيز لنگر زمين(اش را فراخ ميگرفت، به 

ر لنگ. كا كه لنگر زمين مردي بود تنومند، قوي هيكل، بلند قامت، خوش قواره و آ زاد طبع كه هميشه لباس پاك مي پوشيد و ريش بلند داشت     

زمين با سواد بود و عالقمند شعر و ادب و بعضي اوقات شعر ميگفت و اشعار شوخي آ ميز وهزل را نيز حفظ كرده بود و در محا فل دوستان و 

 . يارانش با صداي جذاب و جالب ميخواند

امير با وجود آ نكه . مير رفت وآ مد داشتحاجي لنگر زمين در زمان امير عبد الرحمان خان، كاتب تعميرات ارگ بود و بعضي اوقات در نزد ا     

ار مستبد، خشن و نمونة خشم وهيبت بود؛ مگر لنگر زمين را بسيار دوست ميداشت و با او مزاح و شوخي ميكرد و هميشه مورد لطف و نوازش او قر

 . ميگرفت



، )ابراهيم خليل(  بل قديم، نزد دانشمند عالي قدر جنابنگارنده جهت معلومات گرفتن در بارة كا كه ها و جوانمردان كا هجري  ۱۳۶۰در سال      

خانة اين دانشمند در كارتة پروان بود و اگر چه در حال مريضي بود، مگر خوشبختانه توانستم كه صدايش . شاعر ونويسندة شناخته شدة كشور رفتم

 . را ثبت و بعدآ صحبت ها يش را باز نويسي نمايم

يك روز برف باري، حا جي : ا كه لنگر زمين و اينكه وي با اميرعبد الرحمان خان بسيار نزديك بود، روايت كرد كهابراهيم خليل در بارة ك      

لنگر زمين قدري برف را گرفته و در بين پاكت نهاد و . عبد العزيزلنگر زمين جهت اجرا كار اداري به ارگ رفت و امير را از نزديك مالقات كرد

امير را خنده گرفت و قول داد كه هر خواستة كه داشته . امير را برفي زدم: لحظة پاي به فرار گذاشت و با صداي بلند گفتبراي امير داد و بعد از 

چند روز بعد تمام كا كه ها و جوانمردان شهردر مهماني امير شركت . لنگر زمين از امير قول مهماني گرفت و امير هم قبول كرد. باشي اجرأ ميكنم

 . لنگر زمين از آ ن وقت به بعد كا كة مشهور و معروف كابل شد  ةنمودند و كا ك

عادت داشت كه، در ماه مبارك رمضان، ختم قرآ ن ميكرد و مدت ده شب تمام، مردم شهر كابل ) امير حبيب ا هللا خان(روايت ديگر است كه      

. از نان دادنش راضي هستند و يا نه و نان دادن وي چه عيبي خواهد داشت يك شب امير با خود اند يشيد كه آ يا مردم. را به همين مناسبت نان ميداد

را كه در نزدش مقامي خاص داشت، نزد خود طلبيده و هدايت داد كه در بازار برو و يك آ دم ) مير عبد الواحد(فردا كه امير از خواب بيدار شد، 

 .طلبي را به پرسمفهميده، مردم دار و جوانمرد را با خود بيا ور، تا من از وي م

امير از لنگر زمين پرسيد كه چرا مردم تو را لنگر زمين . فرداي آ ن روز مير عبد الواحد به بازار رفت و حاجي لنگر زمين را نزد امير آ ورد     

. ا مردم مرا به اين لقب ميخوانندچون من در هنگام راه رفتن خرامان راه ميروم و سينه ام فراخ است و تنومند ميباشم، لذ: ميگويند؟ لنگر زمين گفت

امير . يك عيب دارد: بار ديگر اميرپرسيد كه مردم در بارة نان دادن من چه ميگويند، و از نظر تو چي عيب ميتواند داشته باشد؟ لنگر زمين گفت

ير را اين سخن خوش آ مد و لنگر ام. عيب آ نست كه مردم نان را ميخورند، مگر شكر نمي كنند: پرسيد، كه آ ن عيب چيست؟ لنگر زمين گفت

 . زمين را نوازش كرد و رخصت نمود

 ... ادامه دارد

  

 : فهرست مآ خذ اين قسمت

 . هجري به روايت غالم حضرت كوشان، اديب و محقق خوب كشورم، نوشته شد ۱۳۶۱در سال - ۱ 

 . به روايت غالم حضرت كوشان، نقل شد - ۲ 

  .۱۱۵و  ۱۱۴هجري، صفحة هاي  ۱۳۸۱سال: كه هاي خراسان در گسترة تاريخ، چاپ دوم، پاكستانغالم حيدر يقين، عياران و كا  - ۳ 

 . به روايت غالم محبوب نواسة دختري كا كه موج تحرير شد - ۴ 

  .۳۶، صفحة ۱۳۷۹سال: كليات سعدي، بوستان، به كوشش محمد علي فروغي، تهران - ۵ 

 . محلي را در حافظه داشت، ياد داشت شد كه اكثر اشعار) قريش(به روايت مادرم  - ۶ 



  .۱۰۰و ۹۹هجري، صفحه هاي ۱۳۶۱غالم حضرت كوشان، شمارة دوم، سال ) هنر تمثيل در افغا نستان(مجلة هنر  - ۷ 

 . هجري به روايت ابراهيم خليل شاعر نام آ ور افغا نستان، نقل گرديد ۱۳۶۰در سال  - ۸ 

  

 كا كه حيات ميوه فروش : هفدهم

هجري در سن نود و پنج سا له گي، در كابل در  ۱۳۵۰در سال . در كابل ديده به دنيا گشود. نا مش محمد حيات فرزند حاجي مؤمن بود        

حاجي حيات در سر چوك متصل به سراي . مي زيست و زمان امير اما هللا خان را نيز در يافت  كا كه حيات در زمان امير حبيب ا هللا خان. گذشت

ان ميوه فروشي داشت و در زمان امير حبيب ا هللا خان قرار داد ميوة اردو نيز بدوش او بود، و مدت سه سال در سفر حبيب ا هللا خان در قمي، دك

 . واليات كشور او را همراهي كرد

وشيد، و پيزارپس قات به رنگ كه شال سفيد، لنگي ابريشمي سفيد و لباس سفيد مي پ  كا كا حيات مردي چهار شانه، قد بلند و تنومندي بود     

رنگ چهرة كا كه حيات سپيد مايل به گندمي بوده و ريش دراز داشت، و چون به مكه رفته بود، مردم او را حاجي حيات صدا . سياه در پاي ميكرد

 . ميكردند

و گل كلم را از هندوستان به كابل وارد كرده،  مالته، سنتره، كيله، ليمون، امرود، بادنجان رومي، گلپي: گويند نخستين كسي كه ميوه هاي چون     

ميوه هاي كه از هندوستان . انگور، سيب، زرد آ لو، و خربوزه را از كابل به هندوستان صادرميكرد: حاجي حيات بود ودر عوض آ ن ميوه هاي چون

دولت خداداد افغا نستان، « : جمله نوشته شده بودو روي آ نها اين   به كابل وارد ميكرد، در بين لفا فه يا پاكت هاي مخصوص جا ي داده شده

   ». الغازي امان ا هللا خان، دكان حيات خان و محمود خان، سر چوك كابل، افغا نستان

كا كه حيات مهمان نواز، شجاع، خوش . كا كه حيات با سواد بود و به شعر حا فظ عالقة زيادي داشت و بيت هاي را از حا فظ حفظ كرده بود    

محمد آ صف خان، كا كه نقره، كا كه شير تو له چي، كا كه حيدري، كا كه : و شب نشين بود و تمام دوستانش كا كه و جوانمرد بودند ؛ مانند طبع

 . شير چوب باز و كا كه برات

 ۱۳۶۳ار باقي ماند و من در سال از حاجي حيات هفت فرزند به نام هاي محمد ياسين، نور آ قا، محمد هاشم، محمد نسيم، عبد الغفورو عبد الجب    

در آ ن زمان پسران حاجي حيات در داخل ماركت شهر آ را دكان ميوه فروشي داشتند و همة . هجري هر هفت پسر كا كه حيات را از نزديك ديدم

فرزند دوم كا كه حيات يك  نورآغا. شان جوانمرد، مردم دار، مهمان نواز و خوش خلق بودند وهمان كسب و كاسبي پدري شان را انجام ميدادند

 . قطعه عكس از پدرش را در اختيارم ماند و اميد وارم كه بتوانم در آ ينده آ ن را چاپ نمايم

آ ورده اند كه حاجي حيات بسيار شوخ طبع و حاضر جواب بود، و در هنگام فروختن ميوه به ارتباط نوعيت ميوه، سخني ميگفت كه باعث     

از كا كه حيات و شوخ طبعي هايش و اينكه او سخن هيچ كس را بدون جواب نميگذاشت، حكايات و روايات زيادي در . خوشي خريدار ميگرديد

 . بين مردم كابل باقي مانده، و حتي برخي از آن سخنان در زبان عوام ضرب المثل شده است

كه در راديو افغا نستان كار ميكرد، در سا عت هشت شب ) اعبد الغفور برشن(يك روزاستاد : برايم قصه كرد كه) غالم حضرت كوشان( جناب     

وقتيكه دم دروازة . در بين راه بر آ ن شد كه از دكان حاجي حيات كه از جملة دوستان نزديكش بود، پنير بخرد. ازراديو به طرف خانه اش ميرفت



استاد برشنا كه ). سر شما حيات باشد  من خوبم، : (گفت حاجي حيات به گونة مزاح و شوخي. دكان كا كه حيات رسيد، با او احوال پرسي كرد

 . معناي گپ حاجي حيات را فهميده بود، خودش را نا فهميده گرفت ومبلغ سه روپية كابلي به كا كه حيات داد، تا به وي پنير بدهد

   م، پخته، شيرين و يا شور؟ خا. چه قسم پنير ميخواهيد: كا كه حيات پول ها را گرفت و از استاد برشنا سؤ ال نمود كه    

: هر سه تا را شور بدهم؟ استاد برشنا كه به گپ حاجي حيات رسيده بود، گفت: كا كه حيات گفت. شور ميخواهم: استاد برشنا در جواب گفت

ي كنيم، فقط آ رزو ما كي باشيم كه همراه شما شوخ! آ قا رئيس : حاجي حيات گفت. تو را به خدا قسم ميدهم كه مزاح و شوخي نكن! حاجي 

 . داريم كه سر شما حيات باشد

كا كه حيات با وي سر مزاح و شوخي دارد، موضوع سخن را عوض كرد و ازكار و بارو اينكه زنده گي بسيار مشكل شده   استاد برشنا كه ديد      

فضل و مرحمت خدا، شما خوب ! آ قا رئيس : گفت كا كه حيات بعد از آ نكه سخنان حاجي حيات را شنيد، به وي. است، يك اندازه شكايت نمود

كه ما ... زن اين حيات را گا: (استاد برشنا كه موقع را مناسب ديد، به گونة عادي و معمولي به حاجي حيات چنين گفت. زنده گي و حياتي داريد

  ۱.) داريم

ر از مامورين خاص دربار امير حبيب ا هللا خان كه در آ ن زمان يك روزبه تعداد سه نف: محمد ياسين فرزند كالن حاجي حيات برايم گفت كه      

حاجي . ميگفتند، نزد حاجي حيات آمدند و مبلغ پنج روپية كابلي را به كا كه حيات دادند، تا براي شان مبلغ سه روپيه را ميوه بدهد) شاهي(به آ نها 

در اين زمان يكي از مامورين شاهي به كا كه . قي مانده را براي شان پس بدهدحيات مبلغ سه روپيه را ميوه داد و ميخواست كه دو روپية كابلي با

كا كه . كه از تو پس بگيريم... پشت گپ نگرد، اين پول باقي مانده چندان ارزشي ندارد، زن يك يا دو روپية كابلي را گا! حاجي : (حيات گفت

 . ود كرد كه گويا سخنان پهلو دار آ نها را نفهميده استحيات كه به گپ رسيده بود هيچ به روي خود نياورد و طوري وانم

پس ازخريدن ميوه، مبلغ سه شاهي . يك روز باز همان مامورين شاهي دو باره به دكان حاجي حيات آ مدند. از اين مسأ له چند مدتي سپري شد    

: دفعه موقع را مناسب ديد و به مأ موران شاهي چنين گفت كهحاجي حيات اين . را كه از پول شان باقي مانده بود از حاجي حيات مطالبه نمودند

   .)كه شما از من طلب داريد... پشت گپ نگرديد چند شاهي بسيار بي ارزش است، زن يك يا دو شاهي را گا(

خود رفتند و اين مطلب بعد ها شاهي ها كه به سخنان كا كه حيات رسيده بودند ؛ چون هيچ نوع دليلي نداشتند، به حاجي حيات سالم دادند و به راه 

 )۲. (گسترش يافت و تا امروز در كوچه و بازار مردم در محاورة روز مره از آن كار ميگيرند  در بين مردم عوام در كابل

  

يك روپية كابلي يكي نوع پول بود كه چهار شاهي، : به دو معناي جدا گانه به كار ميرفت) شاهي(بايد خاطر نشان كرد كه در آ ن زمان كلمة      

 ميشد ؛ و ديگر ماموران خاص و با صالحيت امير حبيب ا هللا خان 

و را شاهي ميگفتند كه در آ ن وقت قدرت زياد داشتند و براي معلومات از اوضاع و احوال شهر و مردم در بازارها و كوچه ها به گردش بودند 

 . روزانه براي امير اطالع ميدادند

فرادي كه من به گونة مختصر و فشرده، معرفي نمودم، درهر گوشه و كنار كشور ما، جوانمردان و كا كه هاي زيادي بودند، بر عالوة اشخاص و ا    

آ ن كه هر كدام شان در زمان خود نام آور و معروف بوده و مردم آ نان را به يكي از صفات بر جستة جوانمردي و كا كه گي مي شناختند، كه از 

 : اص ذيل نام بردجمله ميتوان از اشخ



                                                    :نا م چند تن ازكا كه ها و جوانمردان افغا نستان

  

 . كا كه عمرو سبزي كار  -

 . كا كه دينو  -

 . كا كه رستم -

 . كا كه قادر مراد خاني  -

 . كا كه غفور آ يينه ساز  -

 . كا كه اسماعيل  -

 .  كريمعبد ا هللا  -

 . غالم شوده  -

 . كا كه رسول لكه  -

 . كا كه نبو  -

 . كا كه عظيم  -

 . سيد نعيم  -

 . كا كه بروت  -

 . كا كه رازو  -

 . چاري كركي  -

 . كا كه نول  -

 . اعظم لچ  -

 . كا كه فتح خان  -



 . ماما كريم خان پيزار دوز  -

 . شريف بيك  -

 . كا كه ششپر  -

 . نگكا كه شير ل  -

 . كا كه رجب  -

 . با به خان محمد  -

 . كا كه ايوب ملنگ  -

 . قلندر سفيد  -

 . كا كه نصير  -

 . كا كه ظاهر  -

 . كا كه حكيم كل  -

 . سالم چوب باز  -

 . عزيز چتري  -

 بابا حسين   -

 . شاهين كاله دوز  -

 . كا كه چجو  -

 . سبيل احوال دار  -

 . خليفه عزيز رنگ زرد  -

 . داوود كا كه  -

 . صوفي تنور  -



 . صوفي حنيف  -

 . كه كريم سروستاني كا   -

 . آ رزو قل  -

 . محمد چاخو  -

 . حاجي دكا ندار  -

 . فقير بياباني  -

 . ايوب هزاره  -

 . خليفه شاه غياث  -

 . كا كه غالم محمد  -

 . كا كه برو  -

 . كا كه رحيم  -

 . كا كه طاهر  -

د آ وري است كه نام كا كه ها و جوانمرداني كه من از آ نها نام بردم، به روايت پوهاند عبد الشكور رشاد، دكتور اكرم عثمان، پوهاند الزم به يا     

استاد دين محمد مضطر، ابراهيم خليل، نور آ قا فرزند كا   عبد الحي حبيبي، استاد واصف باختري، پيوند قصاب، استاد يوسف آ يينه، فاروق سراج،

كه حيات ميوه فروش، محمد آصف آ هنگ، خواخوژي، پور غني، كانديد اكادميسن محمد اعظم سيستاني، پوياي فاريابي و دكتور عبدالغفور روان 

 . فرهادي و شاعر وارستة عيار منش حيدري وجودي، نقل شده است

ايجاب مي نمايد كه در اين مورد تأ مل بيشتر . و معروف نباشند مي پندارم كه شايد برخي از نام هاي كه ياد كردم، از جملة كا كه هاي مشهور    

ا باشد كه صورت بگيرد، و اميد وارم كه محققان و پژوهشگران محترم از روي اسناد و شواهد معتبردر اين زمينه تحقيقات زياد تري را انجام بدهند، ت

 . يك گرددكا كه ها و جوانمردان از كا كه نمايان و نا جوانمردان تميز و تفك

اگر به زبان و ادبيات فارسي دري نيك نظر اندازي شود، شاعران و نويسنده گان در مورد ستايش كا كه ها و جوانمردان اشعارو نوشته هاي     

از آ ن همه   زيادي را رقم زده اند، كه بيانگر افتخار ورزي ملت، مردم و كشورماست ؛ مگربا كمال تأ سف و تأ ثر بايد گفت كه، امروز نه تنها

) يوسف آ يينه(افتخارات به دور ماند ه ايم، بلكه تمامي آ نها را از دست داده ايم ؛ چنا نكه اين تأ ثر و تأسف در اين چكامة پر سوز و گداز استاد 

خوبي هاي اين قصيدة جالب يكي از . كه خود از رندان و خرابا تيان روزگار صوفي عشقري بوده است، به خوبي مي بينيم) عشقري نامه(زير عنوان 

مطلب مهم ديگر آ   .است و خواندني آ نست كه يوسف آ يينه در اين قطعة شعرش به نام چند تن از كا كه ها و جوانمردان آ ن روزگار اشاره كرده 



به دست آ ورده   ت و آ كا هي كاملينست كه اين شاعر گرانمايه با بعضي از اين جوانمردان آ شنايي داشته و يا اينكه در بارة آن كا كه ها معلوما

 : چه بهتر كه از زبان آ ن شاعر عيار منش و جوانمرد بشنويم و بخوانيم. است

 عشقري نامه

 غرفة خالي ز نصوارت چه شد؟                عشقري آ ن شور بازارت چه شد؟

 آ ن سرود انداز، گلزارت چه شد؟            آن ديار عشق و شور و شوق و شعر 

   يار وفا دارت چه شد؟  ) حيدري(                   گنج شور بازارو حاجي قاسمت

 سه پته بازان طرارت چه شد؟                  چكه چور و پاي لچ پوچاق خور 

    سر كارت چه شد؟) خواجة ساعت ساز(             ) چجو(ماند و ني ) غالم شوده( ني 

    آ ن همه از بازي پارت چه شد؟               شورش بازار روز) كا كه اسحاق(

    هم نشين نغز گفتارت چه شد؟                     ني جمال ماند و ني شايق ترا

   وعطارت چه شد؟) هفت شهر عشق(       چوك وچارسوق و چتة از ياد رفته ات 

 چه شد؟ سر نهاده زير ديوارت                     صحبد م صد آ فتاب زنده گرد

 سروقد كبك رفتارت چه شد؟                     ماه پيشاني گگ و كاكل زري

 آ ن عزيز يار و عيارت چه شد؟                  ديگر مجوي) لنگر(در زمين هم

 بالكه هاي رند و چوتارت چه شد؟              كا كه هاي چوك و شور بازار كو؟

 اي شيخ دستارت چه شد؟!حاليا                         تا به پاي خوبرويان افگني

    خانه هاي چار در چارت چه شد؟              كوچه هاي پيچ در پيچت كجاست؟

 مسگر و زركوب و سمسارت چه شد؟                      از اچكزايي گذر، تا تخته پل

 زا رت چه شد؟پي) شاهين(،)حيدري(                    زان جوانمردان نشان پا نماند

 اي كه گويي شور بازارت چه شد؟                  )عشقري(زندة گوياي شهرست



 چنگ و شهنا يي و سه تارت چه شد؟                    خراباتت خموش)قاسم استاد(

 كله پزها و سماوارت چه شد؟                 چوب باز و پهلوانا نت كجاست؟

 مهره و كچكول و چلتارت چه شد؟                      تپة بي ننگ ها، يادت بخير

 قمري شاخ سپيدارت چه شد؟                    طوطي نيزار طرف جبه كو؟

 صوفي صافي ز زنگارت چه شد؟                خانقه بر جاي و درويشان خراب

 ساده رويان دالزارت چه شد؟                     آ ن قلندر هاي آ تشخوار كو؟

  ۳) يا سخي جان، شهر و بازارت چه شد؟(                 شقري جوشي نموديم نيم جانع

  

كه توانسته است نيم جان خودش را ازتير باران هاي سپيده دم نجات دهد، امروز دركابل ) آ يينه(اي كاشكي شاعر خوب و جوانمرد ما، جناب      

خود، ياد كرده است، همه و همه در دل خاك مد فون شده، و به ) واسوخت(كه در شعر  مي بود، و با چشم سرمي ديد كه آ ن همه افتخاراتي

مصداق اين دو بيت دكترلطيف نا ظمي، شاعر و سخنور شهير كشور، همه چيز و همه آ رزو ها، دزدي شده است و حتي ميتوان گفت كه مناره هاي 

 : مساجد هم مورد دستبرد قرار گرفته است

    آ ن آ بي پر ستاره را دزديد ند            باره را دزديد ند دزدان پل و برج و 

 )۴(كز مسجد ما مناره را دزديد ند                  بود يم  نماز بامدادان  سر گرم 

  

ا كرگس، جاي كبوتر را و اينكه با دريغ و درد، امروزجاي جوانمردان را نا جوانمردان، جاي چوپان را گرگ، جاي پاسبان را دزد، جاي هما ر       

 : بشنويم، كه چه خوب و زيبا سروده است) راحله يار(جغد و جاي خدا را شيطان گرفته است ؛ از زبا ن شيرين شاعرخوب هم وطنم 

  

  دستت ز دست دوست رها شد، چه ميكني؟           گرگي ميان گله رها شد، چه ميكني؟

 غارتگري به ميل و رضا شد، چه ميكني؟              وقتي كليد خانه دهد پاسبان به دزد

 كرگس اگر به جاي هما شد، چه ميكني؟              خفاش گر تالوت خورشيد سر دهد

 قتل و قتال عشق روا شد، چه ميكني؟             گر قا مت مقدس دلداده گان شكست



 ه ميكني؟ آ تش زدند و عشق فنا شد، چ            خونت اگر حالل شمردند و ريختند

  )۵(شيطان اگر به جاي خدا شد، چه ميكني؟        بگشا ي لب كه دل ز جفا پاره پاره شد 

  

ثمان، وهم چنان شيفته گان آ يين عياري و جوانمردي، ميتوانند مراجعه نمايند به داستانهاي از آ ن يارعياران و جوانمردان، جناب دكتر اكرم ع        

كه باز تاب دهندة وضع لباس پوشي، گپ زدن، راه ) قول اس، وقتيكه ني ها گل ميكنند، آ ن سوي پل و آ نسوي دريامردهاره (چون داستانهاي 

به گونة نمونه، مي پردازيم به باز نويسي داستان . رفتن، و از خود گذري و مردانه گي و مردم دوستي و نيك انديشي، كا كه ها و جوانمردان است

 . سندة فرهيخته و شناخته شدة كشور، و اميد وارم كه دلبسته گان و هوا خواهان آ يين كا كه گي و جوانمردي را پسند افتداز اين نوي   )قحط سالي(

باال كوه، ده افغا نان، و نو آ باد كابل است كه كا كه : سر خيل كا كه ها و جوانمردان) كا كه حيدر(چنانكه ميخوانيم، ) قحط سالي(در داستان        

اين كا كه حيدر است كه در شرايط بد آ ن روزگار، كه هيچ كس حق نفس كشيدن را ندارد، براي حقوق حقة . يگر زير فرمانش كار ميكنندهاي د

 . رنجديدة كا بل به پاي ميخيزد و قوانين عدل و داد را در ميان مردم رواج ميدهد مردم 

آ نچه . صدا ميزنند، و همگي دوستش دارند) پهلوان(ميدهد و ياران و بالكه ها يش او را كا كه حيدر، مرديست نا ترس كه هر چه بگويد انجام        

كا كه حيدر مانند عياران سابق، مسؤو ليت حفظ و اميت شهر را به عهده . كه كا كه حيدر را مورد توجه مردم قرار داده، مردي و مردانه گي اوست

 ... ستي، مشهور و معروف شده، و هر كس به نام نامي او افتخار ميكنددارد و در شجاعت و دليري و پاك نفسي و مردم دو

 قحط سالي

قحط غله، قحط چوب و ذغال، قحط ميوه و دانه، قحط تيل و تنباكو، قحط نان و آب، قحط عقل و هوش، . سال بسيار سختي فرا رسيده بود         

 .ي و مردم داري و باالخره قحط عدل و داد، بيداد ميكردقحط امن و آسايش، قحط وفا و صفا، قحط رحم و مروت، قحط مرد

ها و يك ملك آباد يكپارچه را اميران و امير زاده گان، پارچه پارچه كرده بودند و مانند ملك طلق و ميراثي نه فقط بنام خود بلكه بنام نوه         

سياه پوش   مويه گر و عروسان مادران . شت هر سنگ رهزني كمين كرده بوددر پشت هر پشته پادشاهي و در پ. نبيره ها ي شان نيز قباله كرده بودند

 . در كمتر خانه اي بود كه گليم عزا هموار نبود و در كمتر كلبه اي بود كه كلبه نشيني، زانوي غم در بغل نداشت. بودند

. غير قابل قياس با ديگران بود   »نو آ باد « و » باال كوه « ، » ده ا فغا نان« سر خيل كا كه هاي » كا كه حيدر« در چنين روز و احوالي، وضع         

نميرفت و در ميدانهاي پهلواني ظاهر » هر كا ره « ديگر . مدتها بود كه از قاش پيشاني اش زهر زا ميزد و لبهاي ارچق گرفته اش به خنده باز نميشد

 . نميشد

ش را جويا ميشدند و او كنايه آميز جواب ميداد كه دوغ را بخواب ديده و ريزش كرده كوچه گي ها اول دور انداخته علت گوشه گيري ا        

اوعادتاً در پاسخ به آدمهاي سفله و مزاحم چنين جوابهاي مبهم، دو پهلو و بي سروته ميداد و اهل گذر، گمان ميكردند كه پهلوان هذيان . است

ما پسانتر وقتي كه بازهم با سكوت و پاسخهاي گنگ و ناروشن او مقابل مي شدند دل ا. ميگويد و فقر و بي روزگاري مغزش را خراب كرده است

اما حيدر گوشش . كرده، به بودنه هاي قوشده، ميمانه) خوابيده(دگه حيدر، حيدرك شده بالهايش خو : باال، بي پروا و بي ترس گوشزدش ميكردند

و آهن   بزعم خودش ديگر بيهوده ميديد كه پيش كلة خر ياسين بخواند. ه سفله پرور شدهاو بر آن بود كه زمان. را به كري ميزد و برويش نمي آورد

 . سرد بكوبد



كج تر از ديروز شده، نشه كه چپه شوه و ! يا اهللا خير: بود و هر صبح همينكه چشمش به كوه مي افتاد با نگراني ميگفت» باال كوه « خا نه اش در       

مي ترسيد كه اگر آن همه خروار ها سنگ و خاك و سنگريزه بر سر خانه هاي . م خودش نبود، غم خلق خدا بودغمش غ. خلق خداره زير بگيره

از همه شگفتر اينكه فقط و فقط اين خودش بود كه تمام خانه ها، ديوار ها، كوه و كوه بچه هاي داخل و . مردم بغلتد، چه محشري بر پا خواهد شد

د و خطر افتادن شانرا نه حدس ؛ بلكه حس ميكرد و رهگذر ها بي تفاوت و خونسرد از كنارش ميگذشتند و هيچ اطراف شهر را كژ و يك لبه ميدي

چشمايش را ميماليد، با دقتي تمام در حاليكه با دست چپش دستارش را . الحول ميگفت. نشان نميدادند كه در اين ترس و بيم با او شريك هستند

اي بامها را خوب از نظر ميگذراند تا به يقين بداند كه كيست كه درست نمي بيند، او يا رهگذر ها؟ ولي ميديد محكم ميگرفت، از كف كوچه تا بلند

آن گاه . واقعاً ديوار هاي پالسيده و آماسيده و شكم كرده بودند و آبستن باليي بي درمان به نظر مي آمدند. كه خودش حق به جانب است

 . ديدة باطن كوچه گي ها كور شده است: ند و مي گفتاندوهناك و سودايي سرش را مي جنبا

ر باالحصار مقر پادشاهان كابل هر ماه پذيراي پادشاه تازه اي بود و هنوز عرق آن پادشاه خشك نمي شد كه تازه دم ديگري سر ميرسيد وبا كو       

ش يك سال، چندين بار پادشاه گردشي اتفاق مي افتاد و همين طور در طول كم و بي. كردن و سر بريدن سلفش، خود بر اورنگ شاهي تكيه ميزد

رعيت هم كه بازار بگير و ببند و كشت و كشتار را گرم ميديد، به تقليد از شيخ و شهنه و مير و . خانه و النه گنهكاران و بيگناهان زيادي برباد ميرفت

پهلوان تمام اينها را ميديد و از جا نمي . ول و مظلوم آزاري مي آلودملك، از زمانة كج رفتار رنگ ميگرفت ؛ و تامي توانست دست به غارت و چپا

سياه سر ها و موسفيدان محل با هزار ترس و لرز از كوچه مي گذشتند ؛ چه در هر چند قدم، اوباشي مزاحم آنها ميشد و پيچه و رداي شانرا . جنبيد

 . به بازي ميگرفت

حيف ! گمشو موش مرده، رنگت ده گور : مش به حيدر مي افتد، بيباك و بي پروا بر او چيق ميزندروزي سياه سري آزار رسيده همينكه چش        

از . بايد شوهر بگيريم تا كسي ناموس ما ره نگاه كنه! ما هر دو بيوه و بي مرد هستيم ! اي بند و بازو و قد و باال كه خدا بتو داده، برو چادر بپوش 

 . تو كجا و شيرخدا كجا، تو موش خدا استي، تره چنگ چنگ رسيده نامرد! يدر كرار، شير خدا ح  حيدر،. مشابهت نام كالنت بشرم

خونش به جوش مي . ديگر آب از سر گذشته بود اين بار نخست بود كه عاجزه اي او را طعنه ميزد. پهلوان تا بناگوش سرخ مي شود و منقلب        

همان دم راه آمده را بر ميگردد و سر ! يا حيدرحيدري ميكنه و يا چادري مي پوشه ! گفتي، در سفتي راست  ! بي بي : آيد و حيدر وار صدا ميزند

همان جايي كه چاقو كشها، چرسي ها و بنگي هاي ده افغانان راه را بر مردم با آبرو مي بريدند و باج بروت مي ستاندند، تك تنها با همه   چار سوق

بعد از آن همين كه مابقي فرار مي كنند، با بانگ بسيار بلند و كشيده اي چندانكه صدا يش . چند دقيقه ميدردمصاف ميدهد و شكم چند نفر را در 

شنيد ين يا ! حيدر خان . از اي پس، بازخاستگر تان حيدر است! اوهوي مردم، اوهوي مردم  : مي پيچد، جار ميزند  »باال كوه « و » پا يين كوه « در 

 !ريسمان حيدر و گردنِ گردنكشا . دربار ميكنم و به عرض و داد تان ميرسم» عارف كله پز «  نه؟ از امروز ده دكان

را با جغة رسا و شفي يك » پاچش « لنگي . فرداي آن زنهار هيبت ناك، رخت هاي معتبرش را كه خاص روزهاي پلو خوري بود، مي پوشد        

چشمش به آسمائي و شيردروازه مي افتد، مي . پيچه سفيدش، ازباال كوه، راهيي پائين كوه مي شود و نيم گزي مي بندد و بعد از گرفتن دعا از ننه اي

ديوار هاي داخل كوچه را نيز افراشته و . به ديوار هاي سالمند سر كوه نظر ميكند، آنها را نيز سر بلند ميابد. بيند كه آنها استوار و راست ايستاده اند

حيدر خان، خوش آمدي، مانده : چشم كوچگي ها به او مي افتد با تواضع و ترس سالم ميكنند و خاضعانه، ميگويندبه مجردي كه . راست مي بيند

وقتي كه خبر جلوس حيدر خان به گوش رفيق قديمش . پهلوان سنگين و لنگر دار جواب ميدهد، و حال و احوال يكايك را مي پرسد! نباشي 

 . به اين ميگن مرد، به اي ميگن پهلوان! اي واهللا حيدر خان : از خوشحالي مي شگفد و ميگويدعارف كله پز معروف به كله خور ميرسد، 



به شاگردهايش . عارف، گل صبح كله پزي را جارو و آبپاشي ميكند و تختهاي ناروفته و روغن پر را چندان صافي ميزند كه، بل ميزنند       

هر روز و هر روز دگه اينجه ده پالوي خودم حيدر خان دربار دارند، به عرض و داد مردم ميرسن، و  امروز و! با ادب ! بچه ها سمال : هوشدار ميدهد

 . حقه به حقدار ميرسانند

 وحيدر خان بر تشكچه كه عارف برايش پهن كرده بود با تمكين و وقار بر دو كنده زانو مي نشيند و اول بسم اهللا جمعي از كاكه هاي با ننگ        

طقه هاي ده افغانان، باال كوه و نوا آباد را بار ميدهد و براي پاسداري از عزت و آبرو، و ملك و مال مردم، هر كاكه را به وظيفه اي ناموس من

اول گوش تمام دكاندارهاي . چشم شناخت داري. بازاره به تو و خدا سپرديم! نايب حيدر خان توهستي : به عارف كله پز ميگويد. ميگمارد

 ! پس از او از نرخ و نوا خبر بگي و نمان كه يك بام و دو هوا باشه . بمال، و ترازوهاي پا نگداره، جمع كوگرانفروشه 

حاكم جديد بخاطر . ديگر در كله پزي جاي پا ماندن نمي باشد. بزودي حكومت كاكه ها برقرار مي شود و حيدر و دار و دسته اش نام ميكشند       

سابق را كه دزدي طرار و گماشته زور آور ها بود، براي چندين ساعت به درخت ميخ ميكند و به قاضي، مفتي، بچه ترساني، گوش وكيل گذر 

 . مستوفي و داروغه منطقه اش ميگويد كه از اين پس در واليت او هيچكاره هستند ؛ و اگر كسي زبان به شكوه از آنها باز كرد وا به جان شان

اسب تا كاتب، از خر پول تا بي پول همه تا نام حيدر خان را مي شنيدند ؛ مثل بيد ميلرزيدند چه او در ظرف چند ديگراز مال تا مصلي از ك        

شام كه . زور گوي هاي آن نواحي را كنده بود و ديگراحدي جرئت نداشت كه در مقابل او بالك بزند يا پله بگيرد! و سوري! روز بالهاي زاغي 

گذر قفل ميشدند و كاكه ها و پاسبانهاي رضا كار در كوچه ها پاس ميدادند و كساني را كه نام شب را نميدانستند به ميشد به امر او دروازه هاي 

 . زندان مي انداختند

بدين منوال بزودي امن و امان برقرار مي شود و حكومت كاكه ها در تمام شهر نام ميكشد چشم آشنا و ناآشنا از ديدن كاكه حيدر كه        

ند و لنگردار راه ميرفت مي سوخت و رفته رفته باور ميكردند كه اگر خدا نخواسته يك ساعت خواب حيدر دير شود، از آسمائي گرفته تا هوشم

ازاين سبب بي زور و زر و فرمايش كسي حيدر . بازارچه ها، همه گي بي لنگر، بي ثبات و زير و زبر مي شوند  و   ديوار هاي سر كوه، تا كوچه ها

   »دو صد مرد جنگي به از صد هزار « : كا كة لنگر زمين و مردم به روشني مي ديدند كه   مشهور و معروف ميشود» لنگر زمين  «به 

ن يكي از روزها، پهلوان آ شفته و مودماغ به كله پزي مي آ يد ؛ و چنان غرق درياي و سواس مي باشد كه گوئي سيل خانه برانداز، پل و پلوا       

همه از خوف و هراس بر دو شصت پا راه مي رفتند و مي كوشيدند خود را به دمش ندهند ؛ اما عارف كله خور كه خود . ا از بيخ برده استطاقتش ر

حالي بگو كه چرا سركه برات  ۱خو بچة وطن : ساعتي دروازة كله پزي را از درون مي بندد، و مي پرسد   بود،» حيدر ستنگ « چيزي كم يك 

درد دندان را : عارف ميگويد.چيزي نيست ؛ فقط دندانم درد ميكنه: پهلوان طفره ميرود و جواب ميدهد  ر خان هر روزه نيستي؟آوردي و حيد

! خوب حالي كه اصرار داري، پس گوش كو : بگويم كه خليفه سلماني بيايد و بي غمت كنه؟ حيدر مي خندد و ميگويد! عالجش كندن است 

» دروازة الهوري « خر چابكدوي مصري، از        م كه باز پاچاگردشي شده و امير نو، وارد كابل ميشه، سوار بر ديد) خواب(خو ) ديشب(ديشو 

وارد كابل ميشه و يك لشكر بي حساب گيسو حنايي كه چشمهاي سبز شان مثل پشكهاي وحشي برق ميزنن، پساپسش داخل شهر ميشن، و تمام 

بنگاله « كوس و كرنا، پرده هاي گوش فلكه كر ميكنه و انبوهي ازغالم زاده ها، دلقك ها و شعبده بازهاي  در ركاب پاچا، صداي. كابله پر مي كنن

      »پتياله « و » 

ش با دهل و دمبك، بوق و سوق و ساز و سرنا، هنرنمايي ميكنن تا مردمه بخندانن، اما كابلي ها از كه تامه، همگي گريه ميكنن، بيخي سياهپو       

يك تاج طاليي و جواهر نشان بر سر پاچا بل ميزنه و يك پيرمرد نوراني، خوده به مه   .پريده رنگ مالوم ميشن! ، و مثل كهربا يا گل چراغ استند

نمي بيني كه قيامت صغرا رسيده، كسي ره كه سوار بر خر مصري پيشاپيش لشكر ياجوج و ماجوج مي ! حيدر جان: نزديك ميكنه و آهسته ميگه



برو به مردم بگو كه تا دير نشده به جنگ ياجوج و ماجوج كه باليي آسمانيست، برآيند و گرنه بزودي ! مضحكة آخر زمان . جال استبيني، د

در . دهن عارف باز ميماند و سراپا چرت و سودا مي شود! ناموس شان برباد ميره، و تمام كوچه ها را حرامي هاي گيس حنايي و چشم آبي پر ميكنه 

سپس ! حق بجانب استي پهلوان، براستي كه خدا خير كنه : به حيدر ميگويد. ل عمرش هرگز چنان خواب ترسناكي، نه شنيده، و نه ديده بودپنجاه سا

 . انگشت به دندان ميگزد و بي معطلي چند تا نان گرم خيرات ميكند

و   ل، به قصد باز يافت تخت و تاج برباد رفته اش، با انگريز هاي نيمقارهاتفاقاً همزمان با اين خواب پريشان، شاه شجاع امير فراري و عقده به د       

را قدقة » پيشين « و » پيشاور « و » پنجاب « شما پاد شاهي را به من بر گردانيد و من : از اين قرار پيمان مي بندد» رنجيت سينگ « متحد قدرتمند شان 

   !سر تان ميكنم 

مي پنداشت با استفاده از فرصت، ! كامل هندوستان را در سر مي پروراند و افغانهاي بي ترس و ماجراجو را خار بغل انگريز هم كه سوداي بلع        

هجري قمري آن آبفروش و خاكفروش بي تلخه و بي جوهر را عين بعين همانگونه كه حيدر خوابش را  ۱۲۵۵در اوج گرماي يكروز تابستاني سال 

. ديگر كام از فرنگي و نام از شاه شجاع مي باشد. وارد كابل مي كند و بر صندوق سينة مردم مي نشاند» ة الهوري درواز« ديده بود از همان راه 

تخته بند مي شود و مكناتن سر گلة ياجوج و » عارف ستنگ « بزودي دروازه تمام طربخانه ها، خانقا ه ها، هر كاره ها و دكانها از جمله كله پزي 

فرنگي از خلق و خوي ريشه دار و خاص كابلي ها . اين اول كار بود! اما كجا . چوب ميكشد و زبانها را مهر و موم ميكندماجوج، چشمها را ميل 

و مرمر آتش فليته را به انبار باروت ميرساند و زمين و ! از حوصلة سهمگين و زهر خند معني دار شان كه از مزاح به كله زاغ منتهي ميشد  . ميترسيد

   .هوا ميكردزمان را به 

و از اين سبب هر هفته و ماه به بهانه هايي كوچك، چند كاكة، كابلي را يا به دهن توپ مي بست، يا زير ديوار ميكرد و دست اندازي به نام        

به شاه شجاع ميرسانند و  آخر امر كار بجاي ميرسد كه چند موسفيد كابلي به نيابت از غازي ها، پت و پنهان خود را. ناموس مردم را تشديد مينمود

 . اگر نجنبي خون نوزادهاي ما عنقريب مردار ميشه و كوچه ها ره حرام كره هاي انگريز پر ميكنن: شكوه ميبرند كه

من : پس از آن رنگ پريده و سر افگنده جواب ميدهد. شاه شجاع به گريه مي افتد و آنقدر اشك ميريزد كه از ريش بلندش شيار ميكشد       

به آ سمائي، مي افتد، مي بيند كه مثل شاخ » كا كة لنگر زمين « ر پادشاه نيستم، قيام را قوام دهيد ؛ چند پگاه پس، در پايان قيام، وقتي كه چشم ديگ

  )۶! (ننگه به جاي كديم، برو كله پزيته واكو : شمشاد، راست و بي عيب ا يستاده است و به عارف كله پز مي گويد

 ...ادامه دارد

 --------------------------------------------------------------------  

 : فهرست مآ خذ اين قسمت

 . به روايت غالم حضرت كوشان، نقل شد - ۱ 

 . به روايت محمد ياسين فرزند كا كه حيات ميوه فروش، نقل گرديد - ۲ 

 . ميالدي ۲۰۰۳سال : درعمر، سويدنرهنورد زرياب، شوربازارعشقري، وب سايت فردا، به مدريت نا - ۳ 



 . هجري ۱۳۷۹سال: لطيف ناظمي، از باغ تا غزل، مجموعة شعر، مركز نشراتي آ رش - ۴ 

 . ميالدي ۲۰۰۶نوامبر : راحله يار، وقتي كه گرگ بره نما شد چه ميكني؟ وب سايت فردا، سويدن - ۵ 

 .ميالدي ۲۰۰۴سال : ب سايت فردا، سويدناكرم عثمان، قحط سالي، به كوشش نادر عمر، به نقل از و - ۶ 

 حكايات عياران، جوانمردان و فتيان

  

 ) پيوسته به گذشته(

 هرقصه را، مغزي هست 

 قصه را، جهت آ ن مغزآ ورده اند 

 ! نه از بهردفع ماللت

 به صورت حكايت، براي آ ن آ ورده اند 

 . در آ ن بنما يند» غرض « تا آ ن 

 » شمس تبريزي « 

 :صه خواندن و قصه شنيدن فايده بسيار داردبدانكه ق

 . آ نكه از احوال گذشته گان خبردار شود: اول

 . آ نكه چون غرائب و عجائب شنود، نظر او به قدرت الهي، گشاده گردد: دوم

 . چون محنت و شدت گذشته گان شنود، داند كه هيچ كس از بند محنت آ زاد نبوده است، او را تسلي باشد: سوم

 . چون زوال ملك و مال سالطين گذشته شنود، دل از مال دنيا بر دارد و داند كه با كس وفا نكرده و نخواهد كرد :چهارم

 : ميگويد  )ص(عبرت بسيار و تجربة بيشمار، او را حاصل آ يد و خداي تعا لي با حضرت رسالت : پنجم

آ نچه بدان دل را ثابت گردانيم و فايده هاي كلي او را حاصل گردد و هود، آ ية ما بر تو ميخوانيم از قصة رسوالن و خبر هاي پيغمبران، ! اي محمد(

 ۲۰(  



اگر واقع باشد و بر آن وجه كه وجود داشته باشد، خوانده شود، خواننده و . پس معلوم شد كه در قصه هاي گذشته گان، فايده هاي هست     

به همين دليل مي پندارم كه اين حكايات . گوينده را وبال باشد و شنونده فايدة خود بر گيرد شنونده را از آ ن فايده هاي رسد؛ و اگرغير واقع باشد،

يي كه ياد كرده آ يد، پر است از پند ها و اند رز ها ي با ارزش و تجارب درون ماية آ دمي گري و انسا ن دوستي و مروت و جوانمردي وخدا جو

 . ور و زماني ميتواند انسان را براي آ دم شدن ياري رساند و مددگار باشدوديگر منشهاي خوب و مفيد اجتماعي كه در هر د

كه زبان و ادب فارسي پر است ازحكم وامثال مفيد ) وليكن چو گفتي، دليلش بيار(آنست، كه نشان داده باشيم   هدف ما از باز نويسي حكايات     

، )عياران(در اين حكايات خواننده گان ميتوانند به تمام ويژه گيها و خصوصيات . و سودمند اجتماعي كه باز تاب آ يين عياري و جوانمردي است

آ شنا ئي و آ گاهي كاملي پيدا نما يند؛ و در يا بند كه اين آ يين مردمي و انسا ني كه متأ سفانه امروز بقاياي آ ن به ) فتييان(و) اخييان(، )جوانمردان(

اميد وارم كه اين حكايات . ه داراي انديشه ها و عمل كردهاي واالي انساني و اهو رايي بوده استانحرافات اخالقي كشانده شده است، در گذشت

 :مورد طبع صاحب نظران و دلبسته گان و هوا خواهان آ يين عياري و جوانمردي، قرار گرفته و ايشان را پسند افتد

 تو جوانمرد اين امتي: حكا يت اول

در فالن خانه مردي و زني به ! يا رسول اهللا: روزي با جمعي نشسته بود، شخصي در آ مد و گفت -الصلوة و السالم عليه  -درخبر است كه پيغامبر     

 . چند كس از صحابه در احضار ايشان دستوري خواستند؛ هيچ يك را اجازه نداد. ايشان را طلب بايد داشت وتفحص كردن: فرمود. فساد مشغول اند

چون به در . تو برو و ببين تا اين حال راست است يا نه؟ امير ا لمؤ منين علي بيا مد! يا علي: در آمد، فرمود  -عليه السالم  -امير ا لؤمنين علي      

يا : خانه رسيد، چشم بر هم نهاد و در اندرون رفت و دست بر ديوارمي كشيد، تا گرد خانه بر گرديد و بيرون آ مد؛ چون پيش پيغمبر رسيد، گفت

انت فتي « ! يا علي: به نور نبوت بيا فت، فرمود كه -عليه الصلو ة و السالم  -پيغامبر. گرد آ ن خانه بر آ مدم، هيچ كس را در آ نجا نديدم! رسو ل ا هللا

صلوة و ا عليه ا ل -رسول . سلمان فارسي آ ن را حاضر كرد. بعد از آ ن قد حي آ ب و قدري نمك خواست. يعني تو جوانمرد اين امتي. »هذاة االمة 

و در وي افكند، و كفي ديگر » هذا الطريقة « : و كفي ديگربر داشت و گفت. و در قدح افكند» هذه الشريعة « : كفي نمك بر داشت و گفت -لسلم 

. »ل رفيق ا هللا تعالي انت رفيقي و انا رفيق جبرئيل و جبرئي« : و درو انداخت و به علي داد تا قدري باز خورد و گفت» هذا الحقيقة « : بر داشت و گفت

 . خوردبعد از آ ن سلمان را فرمود، تا رفيق علي شد و قدح از دست او باز خورد، و حذيقه را فرمود تا رفيق سلمان شد و قدح از دست سلمان باز 

ومأ خوذ فتوت و اصل   . ميل ميكنميعني ترا تك. »اكملك يا علي « : بعد از آ ن زير جامة خود در علي پوشانيد و ميان او در بست و فرمود كه     

و شرب قدح و ليس ازار و بستن ميان كه اكنون ميان جوانمردان متعارف و قاعد ة فتوت بر آ ن مؤ سس و اساس . اين طريقت اين حديث است

  )۱. (طريق رفاقت و اخوت بر آ ن مي نهند و تصحيح نسبت و شجرة خويش بدان ميكنند، از اينجا ست

 انمردي يعقوب ليثجو: حكايت دوم

صالح ما آ ن باشد كه به : آ ورده اند آ ن وقت كه حال يعقوب ليث هنوز منتظم نشده بود، جماعتي از عياران به وي جمع شده بودند؛ گفتند     

ن ظاهر شدند معلوم شد كه پس به صحرا رفتند؛ اما اولين كاروانيان چو. صحرا رويم و با كاروان هاي خليفه در آ ويزيم، تا استعدادي به دست آ يد

آ نچه كنيم، چون در ميا ن شما زنا نند،   اگر به شما: عياران از ستيزه خود داري كردند و كسي را نزد آ نان فرستادند، و گفتند. زن همراه داشتند

 . برويدتا به سالمت   شما به اختيار خود، توزيعي كنيد و از كاروان آ نچه بدان محتا جيم، بفرستيد. فضيحت شود

ما صد مرديم و همه با سالح، اگر : ايشان را چيزي بدهيم، و قوم ديگرمخالفت كردند و گفتند: يك قوم گفتند. اهل كاروان به دو گروه شدند     

خود با بوقي دو چون خبر امتناع كاروان اعراب به يعقوب رسيد، ياران خود را در موضعي بر رهگذر كاروان بنشاند و . دويست باشند، همه را بزنيم



وز ديگر منزل جلو تر از آ نان برفت و چون شب بر آ مد، يعقوب بوق را به صدا درآ ورد و اعراب همه سالح بر گرفتند و تمام شب بيدار ماندند و ر

 . روان شدند

مي كردند و عياران، هر ساعت از طرفي يعقوب در هر نيم فرسنگي، بوق بزدي و كاروانيان همچنا ن به احتياط مي رفتند و سالح از خود جدا ن     

دشمن چند برابر از : همه متحير شدند و گفتند. ديگر بوق مي زدند واعراب به هر طرف روي ميكردند و با صداي تشويش آ وربوق روبرومي شدند

 . ما پيش است، وهمه شب بيدار مي ماندند و هر روز و هر شب از هر طرف صداي بوق مي آ مد

شدم، و ) خارجيان(من گرفتار: روزي كه آ نان خسته شدند، يعقوب با خون مرغي پيراهن خود بيالود وپيش كاروان اعراب رفت و گفتباالخره      

اعراب مسلح مغرور شدند و كاروان به موضعي فرود آ مد، و آ . آ نان پنجاه نفر باشند و شما با سالح و دو برابر ايشان، از آ نان بيم به خود راه ندهيد

ا ساخته نان چند شبانه روز بود كه نخفته بودند، از اينرو با خيال آ سوده از ضعف دشمن به خسپيدند و يعقوب ليث به نزديك ياران رفت و ايشان ر

هر : يعقوب فرمود. كرد و جمله گي با سالح از چهار طرف كاروان در آ مدند و بانگ با ايشان زدند و جمله از خواب در جستند و متحير شدند

 . كس سالح خود بياندازد و دست هاي يكد يگربه بندد، جمله چنين كردند

ما به اندك چيزي از شما راضي بوديم و : يعقوب آ نان را گفت. رئيس و ساالر كاروان كيست؟ به چند كس اشارت كردند: پس يعقوب گفت     

از آ نچه داريد، ده درصد ما را ماليات . نگونه رفتار نكنم كه شما با ما كرديداكنون به دام گرفتار شديد و من با شما آ . شما در آ ن مضايقت كرديد

اهل كاروان به خوشحالي قبول كردند و پنجاه جما زة خوب و مبلغي رخت و سالح و آ نچه ايشان را به كار آ يد، دادند، و . دهيد و به سالمت برويد

راه در پيش   شكر گزاري كردند و به دل خوش  از آ ن لطف كه در باب ايشان كردنداهل كاروان . هر كه كم بضاعت بود از او هيچ نگرفتند

  ).۲(گرفتند 

 چها ر يار جوانمرد: حكا يت سوم

وقتي مرا دست تنگي روي نمود، و ثروت به من پشت آ ورد، و فقر به غايت كشيد و فاقه به نهايت انجا ميد، و ماه رمضان از : واقدي گويد كه     

 . طالع شد و از تأ ثير طالع بد، ترتيب اخراجات ماه رمضان بر من متعذ ر گشت افق سال

و هم در آ ن لحظه، رقعة   او هزاردرم در كيسة كه مهر بر نهاده بود، به من فرستاد. دوستي علوي داشتم، رقعة بدو نوشتم و هزار درم قرض خواستم

من هم چنان آ ن كيسة سر به مهربدو . اخراجات ماه رمضان هزار درم التماس كرده بوداز آ ن دوستي ديگربه من آ وردند كه او از من به جهت 

 . فرستادم و جانب او را بر جانب خود ترجيح دادم

علوي از من . چون روز ديگرشد، آ ن دوست كه از من قرض گرفته بود و آ ن علوي كه من از او قرض گرفته بودم، هر دو به نزد من آ مدند     

او به خنديد . در مهمي صرف كردم: كه آ ن دراهم را كه با من انبسا ط نمودي و با استغراض آ ن مرا رهين منت گردانيدي، چه كردي؟ گفتمپرسيد 

. من به جز از اين درم ها هيچ نداشتم و آ نرا به جهت اخراجات ماه رمضان، نهاده بودم: و كيسة زر سر به مهربيرون كرد و در پيش من نهاد، و گفت

چون رقعة تو به التماس آ ن محضررسيد؛ هم چنان ايثار كردم و چون محتاج اخراجات ماه رمضان گشتم، به نزد اين دوست رقعة نوشتم و قرض 

او با من حكايت كرد و .چون مهر خود بر وي بديدم، تعجب نمودم و كيفيت آ ن حال را از وي پرسيدم. اواين كيسة مختوم نزد من فرستاد. خواستم

و تا آ ن را خرج كنيم، باشد . اينك هر دو نزديك تو آ مده ايم و كيسه را آ ورده ايم، تا با يك ديگر مقاسمت كنيم. اجرا چنانكه بود، شرح دادم

 . كه خداي تعالي، دري از درهاي روزي بر ما گشاده گرداند



ما با يكد يگر آ ن دراهم را تخصيص كرديم و ماه . م تر استنمي دانم كه در افشاي اين مكرمت از ما هر سه كداميك كري: واقدي گويد     

ترا دوش به خواب ديدم، در : رمضان در آ مد و بيشتر آ ن دراهم را خرج كرده بودم، كه يحي بن خالد البرمكي بامدادي پگاه مرا بخواند و گفت

حال خود را با من تقرير كن و از حقيقت آ ن و سبب . ه باشيحالتي كه تعبير آ ن داللت بر آ ن ميكند كه در محنتي سخت و اندوهي بسيار بود

 .تشويش مرا با خبر كن

او از آ ن تعجب نمود و . من آ ن سر مكتوم را معلوم كردم و صورت ماجرا را كه ميان من و علوي و آ ن دوست، رفته بود، با وي شرح دادم     

به فرمود تا سي هزار درهم به من دادند و ايشان هر يكي را ده هزار درهم بفرستاد . مام ترنميدانم از شما كداميك كا ملتر است و در مروت ت: گفت

  )۳. (و حال ما نيكو شد و از ضيق و شدت فرج يافتيم

 عياري و راستگويي: حكا يت چهارم

من رسولم، از نزديك عياران مرو و : و گفت مردي از در اندر آ مد و سالم كرد. چنين گويند كه روزي به كوهستان عياران به هم نشسته بودند     

سه مسأ لة ما را بشنويد؛ اگرجواب دهيد، ما راضي ميشويم به كهتري شما؛ و اگر جواب صواب ندهيد، : شما را سالم همي كنند و همي گويند كه

 . اقرار دهيد به مهتري ما

 . بگوي: گفتند

راهگذري نشسته باشد، مردي بر وي بگذرد و زماني بود، مردي با شمشير از پس وي بگوييد كه جوانمردي چيست؟ و اگر عياري به : گفت     

همي رود به قصد كشتن وي، از اين عيار به پرسد كه فالن كس بر گذشت؟ اين عيار را چه جواب بايد داد؟ اگر گويد كه نگذشت، دروغ گفته 

 . پيشه گي نيستو اين هر دو در عيار . باشد؛ و اگرگويد كه گذشت، غمز كرده باشد

: گفتند. من جواب دهم: مردي در آ ن ميان بود به نام فضل همداني، گفت. عياران قهستان چون اين مسأ له ها بشنيدند، يك به ديگر نگريستند     

ا رآ ن بود كه جواب آ ن عي. اصل جوانمردي آ ن است كه هر چه بگويي بكني، و فرق ميان جوانمردي و نا جوانمردي، صبر است: گفت. رواست

   )۴. (از آ ن جاي كه نشسته بود، يك قدم فرا تر نشيند و گويد؛ تا من ايدر نشسته ام، كس ايدر نگذشت، تا راست گفته باشد

 ابو سعيد ابوالخيرو كنيزك: حكا يت پنجم

كنيزك ترك مطربه چنگ ميزد . بنگريست. نيدآ واز چنگ ش. روزي شيخ ابو سعيد ابو الخيردر بازار نيشا بورميرفت، نزديك برده فروشي رسيد     

 : و اين بيت ميگفت

 ني خريداري  و  بازار  آ ورده به            ا مروز در اين شهر چو من ياري ني

 بدو رأي، خريدارم ني وآن كس كه            بدو رأيم ني   خريدار، كه  ن كس   آ

حاضر : فرمود كه صاحب كنيزك كجاست؟ گفتند. در حال آ وردند. اين كنيزك را بياوريد شيخ هما نجا سجاده بيفكند و بنشست و فرمود كه     

 فرمود كه به چند مي فروشي؟. آ واز دادند، آمد. است

       كنيزك را فرمود كه رأيت به كيست؟. كه فروختم: برده فروش گفت. فرمود كه خريدم. يك هزار دينار: گفت



فروشنده فرياد بر آ ورد كه بهاي كنيزك چه . كنيزك را آ زاد كرد و به زني بدو دادند. حاضر كردند. ر كنيدشفرمود كه حاض. كه به فالن: گفت

 مي شود؟ 

قبول كرد و در ساعت . شيخ آ واز داد و فرمود، كه هزار دينار از واجبات به اين برده فروش ده. از مريدان يكي مي گذشت. فرمود كه برسانيم     

   )۵. (برسا نيد

 پهلوان حيدر قصاب: حكا يت ششم

او مردي بي تدبير، آ سا نگير و راحت طلب و بيشتر اوقات خود را به كار هاي بيهوده هدر . خواجه ظهيرالد ين كرايي هفتمين امير سر بداران بود     

 . ميداد

او را ديد كه بي خبر از حال مردم به بازي شطرنج . رفتروزي پهلوان حيدر قصاب كه مردي با همت، غيرتمند و جوانمرد بود، به داراالماره      

حكومت و سروري كار مردان كوشنده و با تد بير است، نه تن پروران نا اليق كه جز آ : پهلوان حيدر، آ ستينش را گرفت و گفت. مشغول است

ا من به جاي تو موافق عقل و عدل بر مردم حكومت بر خيزو به دكان من رو و قصابي كن، ت. سايش طلبي و گذراندن وقت به باطل، هنري ندارند

خواجه ظهير الدين كرايي پذيرفت، حكومت را رها كرد و . كنم؛ البته به خاطر داشته باش كه شغل قصابي هم با آ سايش طلبي ساز گار نيست

 . قصابي پيشه نمود و پهلوان حيدر قصاب، مهترسربداران شد

پهلوان حيدر شجاعت كرد؛ اما شجاعت وجوانمردي كرايي بيشتر بود، زيرا در اين موقع معمول حاكمان : تمورخي اين حكايت را شنيد و گف     

تي و تد بيرو نااليق، شاعران و نويسنده گا ن و خطيبا ني چاپلوس به دور خود گرد مي آ ورند، به ايشان زر و سيم مي بخشند، تا از آ نان از مردم دوس

اينكه كرايي چنين نكرد و حكومت را بدان آ ساني رها نمود، معلوم مي شود كه نشانة از شجاعت و شرف . له ها به نويسندلياقت شان به سرايند و مقا

  )۶. (داشته است

 يعقوب ليث و آ زاد مردان: حكا يت هفتم

ر امير خراسان را فرو گيرد؛ و اعيان روزگار در اخبار يعقوب ليث چنان خواندم كه وي قصد نيشابور كرد، تا محمد بن طاهر بن عبد ا هللا بن طاه     

شتافت كه از اين خداوند ما هيچ كاري نيايد، جز   ببا يد    دولت وي به يعقوب تقرب كردند و قاصدان مسرع فرستادند با نامه ها و دعا كه زود تر 

 . و ثغر خراسان كه بزرگ ثغري است، به باد نشود. لهو

نا، سوي يعقوب ننگريستند و بد و هيچ تقرب نكردند و بر در سرا ي محمد طا هر مي بودند؛ تا آ نگاه كه يعقوب ليث سه تن از پيران كهن تر دا     

 چرا به من تقرب نكرديد؛ چنانكه يارانتا ن كردند؟ : يعقوب گفت. اين سه تن را بگرفتند و پيش يعقوب آ وردند. در رسيد و محمد طاهر را به بستند

امير جز از : گفتند. نگيرم بگوييد: گفت. دشاه بزرگي و بزرگتر از اين خواهي شد؛ اگر جوابي حق بد هيم، خشم نگيري، بگوييمتو پا: گفتند     

 .به هيچ وقت ما را با او و او را با ما هيچ مكاتبت و مراسلت بوده است؟ گفت نه: گفتند. نديدم: امروز هر گز ما را ديده است؟ گفت

دما نيم، پير و كهن و طا هريان را سال هاي بسيار خدمت كرده و دردولت ايشان نيكويي ها ديده و پايگاه ها يا فته، روا بودي ما پس ما مر: گفتند     

پس احوال ما اين است و ما امروز در دست اميريم و او با ما : گفتند  اگر چه گردن بزنند؟. راه كفران نعمت گرفتن و به مخالفان ايشان تقرب كردن

 . كند كه ايزد عزاسمه به پسندد و از جوانمردي و بزرگي او سزد آ ن



. پيوسته به درگاه من باشيد. به خا نه ها باز رويد و ايمن باشيد، كه چون شما آ زاد مردان را نگاه بايد داشت و ما را به كار آ ييد: يعقوب، گفت     

عت قوم را كه بدو تقرب كرده بودند، بفرمود تا فرو گرفتند و هر چه داشتند پاك  ايشان ايمن و شاكر باز گشتند، و يعقوب پس از اين، آ ن جما

  )۷. (بستدند و براندند، و اين سه تن را بركشيد و اعتماد ها كرد، در اسباب ملك

 سياه جوانمرد: حكا يت هشتم

ايا لت واسط به من مفوض بود و من در حرب يزيد بن  درآ ن وقت كه: معن بن زايده، حكا يت كرد با من كه: مروان بن ابي حفصه گويد كه     

 عمروبن هبيره مبارزت ها نموده بودم و از شجاعت و مردا نه گي من شكا يت ها و حكا يت ها به ابو جعفر منصور رسيده بود، بر من خشمنا ك

نمودند و مال ها وعده مي دادند كساني را كه از من شده، فرمود تا مرا به جد تمام مطالبت ميكردند، ودرتجسس و بحث از حال من مبالغت ها مي 

عي ديگر نشاني برند و من در بغداد متواري بودم؛ و چون مدت استتار امتداد يافت، و طالبان به جد فرا گرفتند، من مضطر شدم و خواستم كه به موض

 . نقل كنم

ه ناخن پيرا فرا گرفتم، و به شكل ديگر گردانيدم و بر مثال حماالن جبة من در آ فتاب بسيار بنشستم، تا رنگ من سيا ه شد و موي روي را ب     

هنوز به يك دربند از دربند هاي محال تي كه در شهر بغداد . پشمين شتري درپوشيدم و بر اشتري نشستم و بدين هيأ ت خواستم كه به باديه روم

وا هللا كه مقصود و مطلوب امير : و زمام نا قة مرا بگرفت و فرو خوابا نيد و گفتمعهود بود، نگذشته بودم كه شخصي سياه، تيغي حمايل كرده، بيا مد 

 مرا چه مي شنا سي تو و كه گمان ميبري؟: گفتم. ا لمؤمنين منصور را يافتم و مرا سخت بگرفت

ترك اين نوع حيلت ها گير، : گفت. از كجا بترس از خدا و از اين افترا، استغفار كن، من كجا و معن بن زايده: گفتم. تو معن بن زايد اي: گفت     

 . كه من در اين معني به شك نيستم و نخواهم افتاد و به تو عارف تر از آ نم كه تو بر نفس خويش

تادة ترا از اين چه كه من هالك شوم، اگر به طمع مالي اف. انگار كه چنين است كه تو ميگويي: چون بديدم كه انكار، مفيد نخواهد بود، گفتم     

ا در كه ايشان به تو دهند و ترا بر اين حركت همان باعث است، اينك عقد جواهري با من است كه قيمت آ ن ده چندان بيش از آ ن مال باشد كه تر

 . بيا ر: گفت. آ نرا از من قبول كن و در ريختن خون من سعي مكن. خيال آ يد كه بتو دهند

راست گفتي، در آ ن چه اين مال عظيم مي ارزد و قيمتي تمام دارد و در آ ن : عتي در آ ن نگاه كرد و گفت سا. من آ ن عقد جوا هر را بدو دادم     

 .و اگر راست گويي، اطالق كنم تا بروي. راست بگوي. اما از تو قبول نكنم، تا آ نگاه كه از تو سخني نپرسم. شكي نيست

راست . معروفي و به كرم و مروت موصوف و در جوانمردي مبا لغت هاي بسيارمي نمائيتو در ميان خال يق به سخاوت : گفت. گفتم به پرس     

: نيمي از مال خويش را به كسي بخشيده اي؟ گفتم: گفت. نه: بگوي كه در مدت عمر خويش، هرگز تما مت مال خود را به كسي داده اي؟ گفتم

. ممكن است كه اين قدر را داده باشم: گفتم. من شرم داشتم كه بگويم، نه. شري رسيدهم چنين مي پرسيد، تا به ع. نه: ثلثي داده اي؟ گفتم: گفت. نه

پس بدان كه من مردي ام پياده، و اجر و جامه گي من از منصور هر ماه بيست درم است، و اين عقد جواهري كه تو به . ميدانم كه نداده اي: گفت

براي خرد مأ ثور و كرم مشهور تو بخشيدم؛ و اين گذشت را بدان جهت كردم تا بداني كه در  من داده اي، من اين عقد جواهر را به تو بخشيدم و ترا

ما ئي، در دنيا از تو جوانمرد تر و با همت تر، كس هست و به خويشتن معجب و مغرورنباشي و بداني كه هر مبا لغتي كه در بذ ل و عطا بعد از اين فر

 . نداخت و زمام ناقة مرا بگذاشت و برفتچشم تو حقير آ يد، و عقد را در كنارمن ا

بر . اگر خون مرا مي ريختي، بدون شك بر من آ سانتربودي. واهللا كه مرا فضيحت كردي و خجل گردانيدي! من آ واز دادم كه اي جوانمرد     

مي خواهي كه مرا : او بخنديد، و گفت .گرد و منت احسان خود را بر من تمام گردان و اين عقد را از من قبول كن و تضرع و زاري شروع نمودم



پس برفت و مرا بر جا يگاه بگذاشت، و من بعد از . واهللا كه اين هر گز نخواهد شد. هم بر اين جا يگاه در اين دعوي كه كرده ام، دروغ زن گرداني

  )۸. (آ نكه ايمن شدم، چندانكه او را طلب كردم، نيافتم

 كريم ترازحا تم طا يي: حكا يت نهم

وقتي : كجا ديده اي؟ گفت: گفتند. ديدم: از خود كريم تر ديده اي؟ گفت: سؤال كردند كه -رحمته اهللا عليه  -آ ورده اند كه از حا تم طا يي      

ان من عن. چون برسيدم، زال پيش من باز دويد و مرا خدمت كرد. زالي در آ ن بود، و بزكي در پس خيمه بسته. به خيمة برسيدم. در باديه ميرفتم

 . بگرفت، تا فرود آ مدم

آ ن بزك را . بر خيز و به مصباح مهمان قيام نماي: پس زال پسر را گفت. چون زماني بود، پسر او بيامد، و بشا شتي هر چه تمام تر، مرا پرسيد     

 . نخست بروم و هيزم بيا ورم: پسر گفت. بسمل كن و طعام بساز

پس دو نيزه داشت، هر دو را به شكست و آ . يزم آ ري، دير شود و مهمان را گرسنه داشتن از مروت، دور بودتا تو به صحرا روي و ه: زال گفت     

 .ن بزك را به كشت، و در حال طعام ساخت و بيا ورد

: گفتم. نه: گفت مرا مي شناسي؟: پس آ ن زال را گفتم. چون تفحص كردم از حال وي، جز آ ن هيچ چيز ديگر نداشت، و آ ن را ايثارما كرد     

 . بايد كه به قبيلة ما آ ئي، تا در حق شما تكلفي واجب دارم، و حق آ ن ضيافت بگزارم. من حا تمم

من بدانستم كه ايشان از من . و از من هيچ قبول نكردند. جزا بر مهماني نستا نيم و نان به بها نفروشيم. انا النطلب علي الضيف جزأ: آ ن زن، گفت     

  )۹. (ندكريم تر ا

 مهلب عيار و پوست خربوزه: حكا يت دهم

اندر راه پاي بر . روزي در كوي همي رفت: گويند. شنودم كه در خوراسان، عياري بود، سخت محتشم و نيك مرد و معروف به مهلب عيار     

 .كارد بر كشيد و خر بوزة پوست را به كارد زد. پايش بلغزيد، و بيفتا د. پوستي خربوزه نهاد

 مردي بدين عياري و محتشمي كه توئي، شرم نداري كه خر بوزة پوست را به كارد زني؟ ! اي سر هنگ: چاكران او را گفتند     

من كرا به كارد زنم؟ هر كرا، مرا بيفكند، من او را زنم، كه دشمن من او بود، و دشمن را خوارو . مرا خربوزه پوست بيفكند: مهلب عيار گفت     

  )۱۰. (زود خوار گردد  ا شت، اگر چه حقيردشمني بود، كه هر كه دشمن را خوارداردحقير نبايد د

 ابله و عياران: حكا يت يازدهم

: آن يكي گفت. من خر را از اين بگيرم: يكي از ايشان، گفت. دو مرد از عياران او را بديد ند. ابلهي ميرفت و افسار خري را گرفته و مي برد     

 .با من بيا تا گرفتن به تو باز نمايم: تگف چگونه ميگيري؟ 

تا اين  پس از آن، عيار به سوي خر باز آمد و افسار را از سر خر بگشود و خر به رفيقش سپرده، افسار بر سر خود بنهاد و از پي آن ابله هميرفت؛     

به  . رد ابله به سوي او نگاه كرد، ديد كه افسار در گردن مرد يستم. آنگاه مرد عيار به ا يستاد و قدم برنداشت. كه رفيق آن مرد عيار، خر از ميان برد



روزي من چوب . من خر تو هستم و حديث من عجيب است؛ و آن اين است كه مرا مادر پير نيكو كاري بود: گفت تو چه چيز هستي؟ : او گفت

امروز مادرم از من باز . من اين مدت را نزد تو بودم. و افتادمدر حال به صورت خر درآمدم و بدست ت. او به من نفرين كرد. بگرفتم و او را بزدم

 .به صورت اصلي خود در آمدم. گرديد و مهرش به من بجنبيد و مرا دعا كرد

ت و افسار از سر او برداشت و به خانة خود بازگش آنگاه . ترا به خدا سوگند ميدهم كه من آنچه با تو كرده ام حالل كن: پس آن مرد ابله گفت     

 . از اين حادثه غمين و اندوهناك بود و ديرگاهي بيكار در خانه نشست

آن مرد برخاسته، به بازار . به خانه اندر بيكار نشستن تا بكي، بر خيز و به بازار شو و درازگوشي خريده به كار مشغول باش: روزي زن به او گفت     

اي، پندارم كه باز : چون او را بشناخت، پيش رفته دهان به گوش او نهاد و به او گفت. دخر خود را ديد كه در آنجا ميفروشن. چارپا فروشان رفت

  )۱۱. (به خدا سوگند كه من تو را ديگر نخواهم خريد. غلط كرده مادر خود را آزرده اي، و او ترا باز نفرين كرده

 فدا كاري شيخ ابوالحسن نوري: حكا يت دوازدهم

بر يك دكان دو غالم بچة رومي بودند، سخت صاحب جمال و آ . بغداد را آ تش افتاده بود، و خلق بسيار به سوختندنقل است كه بازار نخاس      

 . هر كه ايشان را برون آ ورد، هزار دينار مغربي بدهم: تش گرد ايشان فرو گرفته بود و خداوند غالم مي گفت

بسم ا هللا الرحمان الرحيم، و : گفت. برسيد، آ ن دو غالم بچه را ديد كه فرياد ميكردند نا گا ه نوري. هيچ كس را زهرة نبود كه گرد آ ن گردد     

بردارو خداي تعالي را شكر كن كه : نوري گفت. خداوند غالم هزار دينار مغربي پيش نوري نهاد. پاي درنهاد، و هر دو را به سال مت بيرون آ ورد

  )۱۲. (ده اند، كه ما دنيا را به آ خرت بدل كرده ايماين مرتبت كه به ما داده اند، به نا گرفتن دا

 جوان عيار و جوانمرد وفا دار: حكا يت سيزدهم

معروف بود، و به نظا رت و سبكروحي و ظرا فت   آ ورده اند كه در كوفه مردي بود از اهل فضل و ادب به معاشرت و خوش طبعي و لطا فت     

و اصحاب مناصب حاضر شدي و مردمان به منا دمت و مجالست او رغبت نمودندي و او را عطا ها  به مجالس انس اكابرو ارباب نعم. موصوف

تا آ . و وجوه معيشت او از آ ن بودي، و پيو سته در حال عيش و فرا خي نعمت روزگا ر گذ را نيدي. فرمودندي، و تحفه هاي فراوان فرستا د ندي

از نهاد و رغبت مردمان در صحبت او فتورپذ يرفت، و طبيعت ها از او ملول گشت، و خاطر ها سامت نكه زما نه برعا دت خود بيو فا ئي با او آ غ

، و يافت، و از مجا لست و منا دمت او اعراض كردند و مبرات و هبات ايشان از او منقطع گشت؛ و چون حرفتي ديگر نداشت، در خانه بيكا ربماند

 . ها ي ريسما ني بود كه عيا لش ميرشتمرمان او را فرا موش كردند و قوت او از ب

اوحكا يت كرد كه روزي از روزها، در حا لتي هر چه پريشا ن تر بودم و در منزل خود نشسته كه آ واز اسبي به گوش من آ مد و ازپي آ ن      

نا مش را نمي گويم، ترا سالم ميرسا ند و مي  برا در زا دة از آ ن تو كه: گفت. من جواب دادم و از اسب و غرضش پرسيدم. در به جنبا نيد ند  حلقة

طف فرما گويد كه چون من متوا ري و مستورم، دلتنگ مي شوم و با هر كس راز در ميان نميتوانم نهاد، و پرده از كار خود بر نميتوانم گرفت؛ اگر ل

 . يابم، منتي عظيم و موهبتي عميم باشدئي و امشب كرا مت حهضور ارزاني داري، تا به لطف مجا ورت و حسن منا دمت تو استينا س 

چادري از آ ن منكوحة خود . من هيچ جامه نداشتم كه در پوشم. مگر بخت خفته بيدارشد و چشم حرمان در خواب خواهد رفت: با خود گفتم     

سيرت؛ چون مرا بديد، بر پاي خا ست، و معا  او مرا نزد جواني برد، خوب صورت، نيكو. در خود پيچيد م و بر جنيبتي كه با او بود بر نشستم و برفتم

 ...نقه و تلطف و تفقد ي كه رسم باشد، به جاي آ ورد و بعد از آ ن طعام آ وردند



طمع دارم كه از حال من و : چون وقت سحر نزديك شد، گفت. در هرفن كه من با او شروع كردم، او از من كاملتر بود و وقوف بيشتر داشت     

مي بايد كه اين قليل هديه را : و بعد انبا ني درم بيرون آ ورد و گفت. پرسي، و به زيا رت من مداومت نمائي، هر گاه كه ترا بخوانماسم و نسب من ن

 . قبول كني و بعد ازين خود هر چه مرا باشد، با تو مضا يقه نكنم

اسرار خود گردانيدي، من بر اين حال اگر از تو   ي و محرم راز و عبيةال واهللا، من از تو هيچ قبول نكنم، و تو مرا از ميان خلق بر گزيد: گفتم     

آمدم و عيا الن چشم به راه داشتند و اميد كه دري گشا ده  دست تهي و سر پر غرور، به خانه . اجرتي قبول كنم، و پاداشي طمع دارم، مروت نباشد

حال ايشا ن را اعالم دادم و از فعل خود پشيما ن شدم و احتيا ج سخت تر شد و فقر  ومن چون بيا مدم ازآن. شود، و به همه حال با فا يد ه باز گردم

زيا د تر گشت و مدتي ديگر بگذ شت و هيچكس از من ياد نكرد؛ تا آ نكه بعد از چند گاه ديگر، رسول آ ن مرد بيامد و استد عا ي حهضورمن 

نگام سحر مقدار زر بر من عرضه كرد و من همان امتناع كه بار اول كرده بودم، نمودم و با وي برفتم و او به همان نهج، با من صحبت داشت و ه. كرد

اگر اين نوبت مرا بخواند و چيزي بر من عرضه كند، اگر قبول نكنم، : من گفتم. بي بهره و خايب به خانه آ مدم و فرزندان مرا سر زنش كردند

 . سوگند مي خورم كه تو به سه طالق مطا لقه باشي

: گفت كهتي ديگر، دراز تر از اول در آ ن محنت و بليت بماندم، تا آ نگاه كه ديگر باره رسول او به طلب من بيا مد؛ و چون بر خاستم بروم، زنم مد

 . سوگند ياد دارو گريستن فرزندان و فقر و احتياج خويش فراموش مكن! اي بد بخت

من با او سخن ميگفتم و دلداري مي نمودم؛ و چون وقت مرا جعت من شد، انباني بيا ... شدچون بنزد آ ن جوان رسيدم و بنشستم و صحبت گرم      

من بر نشستم و به سراي خود آ مدم و . او سه بوسه بر سرم زد و بدان قبول از من منت بسيار داشت. من قبول كردم. ورد و الحاح كرد، تا قبول كنم

خداي را شكر گذاردم و حال من . ون سر انبان را بگشودم، پر از زر يافتم و چندين هزار دينار در آ ن بودو چ. انبان را در ميان زمرة عيا الن بيفكندم

الزم  به غايت نيكو شد، و نظام تمام يافت و من از آ ن زر، اسباب و ضياع و ا ثاث و مركب و آ نچه خداوندان نعمت و ارباب ثروت، را داشتن آن

گر به ديدن من رغبت نمودند، و پنداشتند كه من به حضرت پاد شاهي به انتجاع بوده ام و توانگر و با نعمت باز آ مده باشد، بخريدم و مردمان بار دي

 . ام

 پس از آ ن رسول آ ن مرد به نزد من نيا مد؛ و چون مدتي از اين سخن بگذشت، يك روز سواره در ميان شهر ميرفتم و غوغا ئي و انبوهي عظيم     

مردي از فالن قبيله راه ميزده است، و سلطان هم مد تي است كه در طلب او بوده؛ تا آ نكه امروز در فالن موضع : ن را پرسيدم، گفتندسبب آ . ديدم

حمله بر ايشان نشان او را يافته اند و لشكريان سلطان در و بام آ ن مرد را فرو گرفته اند، تا او را بگيرند و او اينك بيرون آ مده است؛ و چون شير 

 . ميكند و به هر طرف كه روي مي آ ورد، از بيم شمشير او هزيمت مي يا بند

في الحال از اسب فرود آ مدم و عنان در . ديدم كه آ ن جوان بود كه با من تلطف و احسان كرده بود. من بدان جمع نزديك شدم و تأ مل كردم     

ون او بر ايشان حمله كرد و از بيم تيغ او منهزم شدند، من به ايستا دم تا او به من نزديك دست گرفتم، و درميان آ ن جمع رفتم و روي بدو نهادم؛ چ

 . رسيد

بر اسب من سوار شو و راه خالص بر گير، و اسب پيش او كشيدم، و او در حال سوار شد و به آ ن جما عت ! گفتم پدر و مادر من فداي تو باد     

 . د، آ ن زمرة كه گرد او بر آ مده بودند، به گردش نديدندحمله كرد؛ و چون مرد ميدان او نبودن

موسي  پس مرا بگرفتند و خوار و ذ ليل با هزارتهد يد و تهويل، بعد از آ نكه به لطما ت متوا لي و مترا دف مرا سست كرده بودند، نزد عيسي بن     

از عيسي التماس كردم تا مرا به خويشتن نزد . و صدق در سخن چارة ندا شتم من جزاعتراف به گناه. كه وا لي بود، بردند و خيانت بر من ثابت كردند



بر انعا مي و اكرا مي كه از وي مشا هده كرده بودم و در ازأ آ ن خالصي . شرح دادم    يك گرد ا نيد و صورت حال را چنا نكه بود، از اول تا آ خر

 . بيان نمودم او از اين ورطه به طريق مكا فات بر خود وا جب دا نستم،

بيچارة را كه سنگ ريزه درسم اسب فرو : پس روي به آ ن عوا نان كرد و گفت. نيكو كردي، ايمن باش و باك مدار: عيسي بن موسي گفت     

آ رد   د، برو حملهرود و به جهت ازالت آ ن از اسب فرود آ يد و عياري با تيغ برهنه؛ چون شير گرسنه كه شما با حربه رو بروي او كم از روبا ه بودي

پس بفرمود تا دست از من بداشتند و پاي در راه بنها دم و سر خود گرفتم، كه حق آ ن . و اسب ازو غصب كند، چه گناه باشد؟ عبث او را گرفته ايد

  )۱۳. (مرد جوانمرد را گذارده بودم و از خوف ايمن شده و غنا حاصل گشته، و بعد از آ ن، ديگر آ ن جوان را ند يد م

 سخا وت يحيي برمكي: حكا يت چهاردهم

. از پدر شنيدم كه در همة عا لم پيش از يحي بن خا لد برمكي و بعد از او، غير از او كسي هزار هزار درم در هوا نه بخشيده است: شخصي گويد     

 بخشش در هوا چگونه باشد؟ : از پدرسؤال كردم كه

او از حرم بيرون آ مد . به خزانه نبرده بودند. هزار هزار درم، آ ورده بودند و در ميان سراي او نها ده وقتي جهت يحيي بن خا لد از ضيعتي: گفت     

 .اصحاب حوا ئيج اند: اين جما عت كيستند؟ گفتند: پرسيد كه. جمعي از مستحقا ن و اربا ب حوائيج ايستا ده بود ند. و خواست سوار شود

آ ن زر به ايشا ن داد ند، و هيچ كس بعد از . اين هزار هزار درم به ايشا ن دهيد: گفت. و يك پاي در هوايحيي يك پاي در ركاب كرده بود،      

  )۱۴. (وي اين سخا وت نكرد

 مهما ن نوازي ملك كرما ن: حكا يت پانزدهم

به شهر او رسيدي، سه روز   با و مسكينانملكي بود در كرما ن، در غا يت كرم و مروت، و عا دت او آ ن بود كه هر كس ازغر: آ ورده اند كه     

 . مهما ن او بودي و نان خوردي

در حصا ر رفت وهرصبح كه برآمدي، جنگي كردي عظيم سخت، و . و او طا قت مقا ومت ايشا ن را نداشت  وقتي لشكر عضد الد وله بيا مد     

 . يك خصمان؛ چنانكه لشكر خصم را كفا يت بوديخلقي را بكشتي؛ و چون شب بر آ مدي مبلغي طعا م را بفرستا دي به نزد 

جنگ : گفت! طعام ميدهي   اين چيست كه تو ميكني؟ به روز ايشان را ميكشي و به شب ايشان را،: عضد الد و له رسول فرستاد بد و، و گفت     

اليت غريب اند؛ و چون غريب باشند، در اين وال ايشان اگر چه خصم من اند، امادر اين و. كردن اظها ر مردي است، و نان دادن اظهار جوانمردي

 . يت مهما ن باشند و جوانمردي نباشد كه مهمان را بي برگ دارند

. از در حصار بر خاست و بدين موت و مردي خالص يافت. كسي را كه چنين مروت بود، ما را با او حرب كردن خطا ست: عضد الد وله گفت     

)۱۵(  

 انمردپير جو: حكا يت شانزدهم

آ ن پير در خانه نشسته . در خانه بود، كه جفت حالل او بود، سالها در خدمت او بود) زن(گويند پيري بود از مشايخ كبارجوانمردان، او را فقيرة      

مريد نو جوان . رتي زيبا ديدصو. افتاد) زن(نا گاه منكوحة پير از در خانه در آ مد و مريد را نظر بر روي آ ن فقيره . بود و مريد در خدمت پير نشسته



چون پير در روي او نظر كرد و او را بدان حال ديد، دانست . حال بر وي متغيير شد و بيقرار شد و رنگ از روي وي برفت. بود، و درادبا ت نا تمام

 . كي مريد، نگران زن وي شد

چون شيخ الحا ح . مريد معترف نشد و حا ل پنهان داشت. رت مي بينمترا چه واقعه رسيده است؟ كه متغي: بعد ازروزي ديگراز مريد، پرسيد كه     

ديروزكه در خدمت پير در خانه نشسته بودم، آ ن زن زيبا صورت كه در خانه آ مد، او را بد : گفت كه  ميكرد كه البته حال خود به من بگوي، مريد

 . بر وي عاشق شدم  يدم

اگر چنانك رغبتي داري، من او را از بهر تو بخواهم، . خاطرخوش دار. ، شوهر ويرا طالق داده استاو زنيست در همسايه گي ما: پير گفت كه     

چون مريد اين سخن بشنيد، شادما نه از خانه بيرون . خاطر جمع باش كه اين كار سهل است: پير گفت كه. بلي رغبت دارم: جوان گفت. به زني

 . ن شيخ كه او از اهل فتوت نبود، او را شيخي نشايد، كي كمال فتوت مشايخ، از فتوت استرفت، و اين شيخي بوده است از اهل فتوت، و آ 

فقيره . اگر ترا مي بايد كه صحبت سي ساله بجا باشد، و از تو خشنود و راضي باشم، ترا سخن من مي بايد شنيد: پير بر فقيره رفت، و گفت     

علي الخصوص كه فرزند و . ه چنين حادثة افتا ده است، آ نچه در نظرديگر آ يد، از براي ما نشايدك! بدان و آ گاه باش: پير گفت. شايد، بگو: گفت

 . ترا در راه مريد خواهم نهاد، بايد كه تو رضا دهي و راضي شوي. او را در آ ن وايه بود، بر ما حرام گشت. مريد ما باشد

همانا كه در ازل چنين رفته بوده : پير گفت. ن طاقت فراق تو ندارم، چون راضي شومم: فقيره چون اين سخن بشنيد، زار زار بگريست، و گفت     

: فقيره گفت. بايد كه فرمان من بري، و از سخن من بيرون نشوي، تا در وبال نيفتي: پير گفت. است، كه در ميان صحبت ما اين چنين حالي واقع شود

ل از تو خشنودم، و به تقديرالهي راضي، و نيز او فرزند اصلي ما نيست و نا محرم است، باكي نيست، من در اين حا: پير گفت. اين چگونه باشد

و اگرحريم حرم بودي، او را خود اين فضولي ميسر نشدي، و اوخود همه را درين خانه پدر و مادر و خواهر دانستي؛ زيرا كه در راه اهل فتوت 

 . و در خانة پير خود و غيرهجوانمردي، روا نيست كه در خانة صاحب خود نگاه كند، 

ترا صبر مي بايد : شيخ گفت. بلي: بر سر آ ن سخن دوشينه هستي يا نه؟ مريد گفت: پير مريد را پيش خود خواند، گفت. آ ن روز گذشت     

بگفتم، و مبا لغة بسيار كردم، و او را  ديروز برفتم، و اين حال ترا با او. كردن، تا عد ة اين زن بر آ يد، كه شوهر او را در اين دو روز طالق داده است

 . خشنود گردانيدم به الحاح هر چه تمام تر

في الجمله چون روزي چند برين منوال بگذشت، و عدة شرعي منقضي شد، مريد را بخواند و دست او را بگرفت و عقد و نكاح شرعي ببست، و      

بر داما د عرضه كردند، و آن خانه را از اغيار خالي كردند؛ چون داماد به سوي عروس چون شب در آ مد و عروس را . فقيره را در راه مريد نهاد

دست بر عروس دراز كرد و او را به سوي خويش كشيد، عروس . مگر عروس را از من شرم مي آ يد: با خود گفت. بنگريد، او را نيك متغيير ديد

عروس . تو عروس شايسته و بايستة مني و جفت حالل مني: كه تويي داماد؟ گفت كه! فاي فرزند بي ادب نا خل. بانگ بر وي زد، كه ادب نگاه دار

من حالل پير رهبر توام، و سي سال در صحبت او عمر گذرانيدم، امروز به يك : چگونه؟ گفت: داماد گفت. كه خاك بر سر چنين عروس باد: گفت

 . بي ادبي كه تو كردي، مرا از خدمت او دور كردي

سر در . روزي ديگر بر خاست و پيش فقيره آ مد. چون اين سخن از وي بشنيد، بر خود بلرزيد، آ هي بزد و باز پس نشست بد بخت بيچاره  داماد     

: از كردة خود پشيمان گشتي؟ گفت: فقيره گفت اكنون اين جرم خود كرده ام، چه چاره سازم و از اين شرمساري چون برهم؟ : قدمش نهاد و گفت

طبقي بر داشت، پيش مادر آ مد و انگشت بزد وهر دو چشم خود بيرون . مريد بيچاره و ضو تازه كرد و نماز صبح بگذارد. ت عذرخواهگف. آ ري

گناه اين چشم ها كرده است، . از بهررضاي حق تعا لي، مرا پيش شيخ بر؛ كه مرا هيچ عذر خواهي بر پير نيست! اي ما در: كرد، بر طبق نها د و گفت

 . اين طبق بر يك دست گير، و بيكدست ديگردست من ظا لم گناه كار بگيرو به خدمت پيرم بر. به غرامت در ميان آ وردمالجرم 



و به دستي ديگر، دست آ ن بيچاره گرفت و بخدمت پير آ مد و سالم كرد و طبق در پيش پير بنهاد ومريد   فقيره بر خاست، طبق بر دستي گرفت     

پيرساعتي با خود افتا د، . است؟ فقيره قصه باز گفت اين چه احوال : پير گفت. دست بر دست نهاد و به غرا مت به ايستا د سر در پيش افكنده و

كه كورو : از تقد ير رحمان بينم، يا از مكر شيطان؟ مريد را پيش خواند و چشم و روي او را ببوسيد، و ازو سؤال كرد، كه چوني؟ گفت: گفت

 : گويدپشيمان، چنانك شاعر

 نقصان آ مد هزار  از ديده بدل          ز نا ديده نگهبان دل و جان آ مد

 ما را همه آ فت از نگهبان آ مد          دارد   ايمن باشد هر كه نگهبان

اين . "ور و پشيمان ك ": كه تو چوني؟ گويد: و اين عادت در مبان خلق مثل است، اگر كسي كاري كند و عاقبت بر مراد او نباشد،ازو پرسند     

فقيره را پرسيد، كه تو چوني؟ . كور و پشيمان گفتن، ميراث سخن آ ن مريد است، كه هم كور بود و هم پشيمان؛ و از كردارخود خجل و شرمسار

 ... محكوم امر الهي و تسليم بر قضا و قدر و به رضاي تو: گفت كه

گر پير و يا صاحب فتوت، آ ن شخص را آ زموده بودي، چون دانستي كه حريم حرم و ا. مقصود ازاين حكا يت پند و موعظه و فايده است     

الجرم مي بايد همه را در . مقبول خلوت نيست، او را خود مجال آ ن راه نبودي كه چنان نزديك شدي كه روي او بديدي، و آ ن بي ادبي كردي

است، و اليق هر مقام كيست؛ زيرا اگر نداند، همچنان پشيمان شود و نامرادي  كارها آزموده و دانسته بود، و معلوم شود كه سزاي هر كار كدام

  )۱۶. (حاصل، و نقصان صاحب فتوت و علم و مرتبة صاحب فتوت بود

 .. ادامه دارد

  

  : فهرست مآ خذ اين قسمت

  .۱۳و ۱۲هجري، صفحه هاي  ۱۳۷۰ سال: تحفة االخوان في خصا ئيص الفتيا ن، عبد الرزاق كاشي، به تصحيح مرتضي صراف، تهران - ۱

و  ۳۰۳آ ر مانها ي انساني در فرهنگ و هنر ايران، به نقل از هزارو يك حكا يت تا ريخي، به كوشش محمود حكيمي، جلد اول، صفحه هاي  - ۲

۳۰۴.  

  .۱۸۶موالنا حسين بن سعد الد هستاني، ترجمة فرج بعد الشدت، ايران، انتشارات علمية اسالميه، صفحة  - ۳

  .۳۰۹و ۳۰۸، صفحه هاي ۱۳۷۷سال : عنصرالمعا لي كيكا ووس، قابوسنا مه، به كوشش دكترغالم حسين يوسفي، تهران - ۴

  .۲۷۰حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير، به نقل از هزار و يك حكا يت تا ريخي، به كوشش محمود حكيمي، جلد اول، صفحة  - ۵

  .۲۱۸و ۲۱۷ا ريخي، جلد سوم، صفحه هاي محمود حكيمي، هزار و يك حكا يت ت - ۶

  .۲۴۸  چاپ چهارم، صفحة ۱۳۷۰سال : ابو الفصل محمد بيهقي، تا ريخ بيهقي، به كوشش دكتر غني و دكتر فياض، تهران - ۷



  .۴۳۰و ۴۲۹انتشارات علمية اسال ميه، صفحه هاي : موال نا حسين بن سعد الد هستا ني، ترجمة فرج بعد الشد ت، ايران - ۸

  .۲۱۵و ۲۱۴محمد عوفي، جوا مع الحكا يات و لوامع الروايات، به كوشش جعفر شعار، صفحه هاي - ۹

  .۱۸۲، صفحة ۱۳۲۹سال : عنصرالمعا ني كيكا ووس، قابوسنامه، به كوشش سعيد نفيسي، تهران -۱۰

 . هجري ۱۳۸۵سال : هزار و يكشب به نقل از وب سايت هرات آ نالين، به مدريت طارق پيمان، لندن -۱۱

  .۴۷۲و  ۴۷۱هجري، صفحه هاي  ۱۳۷۲سال: فريد الدين عطار، تذ كرة االوليا، به كوشش دكتر محمد استعال مي، تهران -۱۲

  .۲۸۰تا  ۲۷۷اتشارات علمية اسالميه، صفحه هاي : موال نا حسين بن سعد الد هستا ني، ترجمة فرج بعد الشدت، ايران -۱۳

  .۳۶۳، صفحة ۱۳۷۷سال: ضة ا النوارعباسي، با مقدمة اسما عيل چنگيزي، تهرانمال محمد باقرسبزواري، رو -۱۴

  .۲۱۶محمد عوفي، جوامع الحكا يات و لوامع الحكايات، صفحة  -۱۵

  .۱۴۰تا ۱۳۵سال، صفحه هاي: شيخ شهاب الدين سهروردي، فتوت نامه، به تصحيح مرتضي صراف، تهران -۱۶

 قسمت بيست ويكم

 انمردان وفتيانحكايات عياران، جو

  

 ) پيوسته به گذشته(

  

 هرقصه را، مغزي هست 

 قصه را، جهت آن مغزآورده اند 

 ! نه ازبهردفع ماللت

 به صورت حكايت، براي آن آ ورده اند،

 . درآن بنمايند» غرض « تا آن 

 » شمس تبريزي « 

  



 :بدانكه قصه خواندن و قصه شنيدن فا يدة بسياردارد

  

 . گذشته گان خبردارشود آنكه ازاحوال: اول

 . آنكه چون غرائب وعجائب شنود، نظراو به قدرت الهي، گشاده گردد: دوم

 . چون محنت وشدت گذشته گان شنود، داند كه هيچكس ازبند محنت آ زاد نبوده است، او را تسلي باشد: سوم

 . كه با كس وفا نكرده و نخواهد كردچون زوال ملك ومال سالطين گذشته شنود، دل ازمال دنيا بردارد و داند : چهارم

 : ميگويد  )ص(عبرت بسيار و تجربة بيشمار، او را حاصل آ يد و خداي تعا لي با حضرت رسالت : پنجم

  آ يةما بر تو ميخوانيم از قصة رسوالن و خبر هاي پيغمبران، آ نچه بدان دل را ثابت گردانيم و فايده هاي كلي او را حاصل گردد و هود، ! اي محمد(

۲۰(  

اگر واقع باشد و بر آن وجه كه وجود داشته باشد، خوانده شود، خواننده و . پس معلوم شد كه در قصه هاي گذشته گان، فايده هاي هست          

ي پندارم كه اين حكايات به همين دليل م. شنونده را از آ ن فايده هاي رسد ؛ و اگرغير واقع باشد، گوينده را وبال باشد و شنونده فايدة خود بر گيرد

يي كه ياد كرده آ يد، پر است از پند ها و اند رز ها ي با ارزش و تجارب درون ماية آ دمي گري و انسا ن دوستي و مروت و جوانمردي وخدا جو

 . اشدوديگر منشهاي خوب و مفيد اجتماعي كه در هر دور و زماني ميتواند انسان را براي آ دم شدن ياري رساند و مددگار ب

كه زبان و ادب فارسي پر است ازحكم وامثال ) وليكن چو گفتي، دليلش بيار(آنست، كه نشان داده باشيم   هدف ما از باز نويسي حكايات          

و خصوصيات   در اين حكايات خواننده گان ميتوانند به تمام ويژه گيها. مفيد و سودمند اجتماعي كه باز تاب دهندة آ يين عياري و جوانمردي است

آ شنا ئي و آ گاهي كاملي پيدا نما يند ؛ و در يا بند كه اين آ يين مردمي و انسا ني كه متأ سفانه امروز ) فتييان(و) اخييان(، )جوانمردان(، )عياران(

اميد وارم كه . رايي بوده استبقاياي آ ن به انحرافات اخالقي كشانده شده است، در گذشته داراي انديشه ها و عمل كردهاي واالي انساني و اهو 

 :اين حكايات مورد طبع صاحب نظران و دلبسته گان و هوا خواهان آ يين عياري و جوانمردي، قرار گرفته و ايشان را پسند افتد

 يعقوب ليث وپسرفرقد: حكايت هفدهم

نان عيار پيشه به وي جمع شدند، او را همتي عالي بود و آ ورده اند كه چون يعقوب ليث در اول حال به عياري و راهداري برون آ مد، و جوا        

مردي متمول و با نعمت و . در سيستان مردي بود كه او را پسر فرقد خوانندي. دزدي كه كردي به جهت حاجت كردي، و در آن انصاف نگاه داشتي

 . ثروت بسيار بود، و در خانه گشا ده داشت، و دستي باذل

پس روزي به وقت گرمگاه به در سراي پسر فرقد رفت، و . بيا ن را آن نما يد كه آ نچه او ميكند، نتيجة پر دلي استيعقوب خواست كه           

دربان . برو خواجه را اعالم ده كه يكي از دوستان تو به نزديك تو پيغا مي فرستاده است ؛ و فرستادة او مي خواهد كه تو را به بيند: دربان را گفت كه

يعقوب اطراف خانه و درگاه و ديواردر نظر آ ورد و سره كرد كه جايگاه سمج و نقب كجا خواهد بود؟ ساعتي ببود، دربان باز آ مد و . به سراي شد

يعقوب در آمد و راهها سره كرد و اطراف خانه و مدخل و مخارج آنرا در نظر آ ورد، پس پيش پسرفرقد رفت، و . يعقوب را درآ ن خانه خواند



تي به نزديك تو فرستا ده است و پيغامي داده، و گفته كه خواجه عهد كند كه اين كلمة كه از من بشنود، اگر رأي او موافق باشد، مرا دوس: گفت

 . آنچه ملتمس باشد، به اجابت رساند، و مرا ايمن گرداند و با كسي از آ ن نفسي نراند

من چند كرت از عثمان طارمي رنجيده : خواجة رنگ آ لود فرستاده است، و ميگويدمرا : يعقوب گفت. پسر فرقد هم بر اين جمله عهد كرد          

ه به او مردي غماز پيشه است ومن ميتوانم كه او را به آ ساني هالك كنم، اما مرا پشتي و قوتي بايد، كه چون دل از كار او فارغ گردانم، پنا. ام

 . يم، مرا در وثاق خود پنهان داري و خرج راهي مدد كني، من اين كار را تمام كنم خدمت او آ ورم ؛ اگر مرا قبول كني، چون به خدمت تو آ

اگر او اين كار را بكند، من او را به : پسر فرقد از اين سخن عظيم خوشدل شد، از آ نكه عثمان طارمي دشمن جان او بود و يعقوب را گفت          

و حالي ده دينار پيش او نهاد و عذر خواست، يعقوب باز . بايد كه او را از من مستهظرگرداني .مال و نعمت مدد كنم و در وثاق خودش پنهان دارم

 . گشت

خواجه فرمود كه او را در آ .خواجه را بگوي كه آ ن رسول باز آ مده است: دربان را گفت كه. روز ديگربه همان هنگام يعقوب باز آ مد         

 . سخنان دينه بسيار گفت ؛ و در اثنا ي آ ن خزينه و راه آ ن را به چشم كرد و باز گشت چون در آ مد، يعقوب از آ ن نوع. ورد

يعقوب بيامد و در خانه نقبي زد و درون رفت و در خزينة او شد و صندوقها را سر بگشاد و . شبي كه ماه كاسته بود و هوا عظيم تاريك          

ما آ مديم، و در خانة تو رفتيم و به حكم آ نكه تو مردي جوانمردي، از مال تو هيچ : دو نوشته بود كهرختها را پريشان كرد و هيچ چيز نبرد و رقعة ب

و . بايد كه پنج هزار درم در صره كني و در فالن موضع بري و در زير ريگ پنهان كني و به خداي بسپاري. ما را پنج هزار درم حاجت است. نبرديم

پس آ ن رقعه را بر سرطبلة بنهاد و بيرون آ مد، و انديشه كرد كه نبايد كه چون او برود، . خويشتن را نگاه داري اگرآ نچه گفتيم نكني، بعد از آ ن

 . خانة پسر فرقد را دزدان نقب كرده اند! اي همسايگان: پس آ واز داد كه. كسي ديگر از راه سمج به خانة او در آ يد و چيزي ببرد

صندوقها را ديد، متغيير شده، اما هيچ ضايع نشده، پس آ ن . پسر فرقد چون آ گاه شد، به خزينه در آ مد. و او برفتهمسايگان بيرون آ مدند          

در روز پنج هزار درهم در صره كرد و بدان ريگستان برد و در زيرريگ دفن . منت پذيرفتم، و آ نچه خواسته اند بدهم: رقعه بديد و بخواند و گفت

آ ن سيم را با ايشان خرج كرد، و جمله به تقدم او اعتراف نمودند، و . ن سيم بر داشت و ياران را از آ ن حال حكا يت كرد يعقوب برفت و آ. كرد

  )۱. (مردي و سروري او را مسلم داشتند

 عياري و جوانمردي: حكا يت هژدهم

شبي از شبها در مسند بزرگي نشسته بود كه مردي از سپاهيان به  از جمله حكايتها اين است كه در سرحد اسكندريه والي حسام الدين نام،           

 :نزد او درآمد و به ا و گفت

من امشب بدين شهر داخل شدم و در فالن كاروانسرا فرود آمدم و پاسي از شب را در آنجا بخفتم ؛ چون بيدار شدم، ديدم كه ! ايها الوالي          

 .ين من گم شدهبدره اي كه هزار دينار درو بود از خرج

 .هركسي به كاروانسرا اندر بود حاضر آوردند و ايشان را تا صبح بزندان بفرستاد: والي سر سپاه را فرمود كه          



ش ناگاه مردي صفها را شكافته پيش آمد و در پي. مرد سپاهي را بخواست كه ايشان را عقوبت كند. چون بامداد شد از زندانشان بدر آوردند          

اينمرد را رها كن كه ايشان مظلومانند و مال اين سپاهي را من برده ام و بدرة او همين است كه از خرجين بدر ! ايهااالمير: والي بايستاد، و گفت

 .آورده ام

. ترا بد يگران راهي نيست مال خود را بگير كه: والي به آنمرد گفت. پس بدره از آستين بدر آورده و در نزد والي و آن مرد سپاهي بنهاد          

اين كه بدره را خود بنزد تو آوردم، عياري نبود بلكه عياري اينست كه اين بدره را ! ايهااالمير: پس از آن مرد گفت. حاضران آن مرد را دعا كردند

 .دوباره از اينمرد سپاهي بربايم

 والي گفت اي عيار چه كردي و بدره را چگونه ربودي؟

من كوچه به كوچه از عقب او . من در مصر به بازار صرافا ن ايستاده بودم كه اينمرد اين زرها صرافي كرده به ميان بنهاد! هااالميراي: گفت          

چون به كاروانسرا فرود آمد من نيز در پهلوي او جاي . چون او بدين شهر درآمد من نيز از پي او درآمدم. روان شدم و بدزديدن اين مال راهي نيافتم

نرمك نرمك بسوي او رفته خورجين را با ا ين كارد بريدم و بدره بدين منوال . گرفتم و به انتظار او بودم تا اينكه بخوابيد و نفير خواب ازو بشنيدم

 .گرفتم

شان بنمايد كه بدره را مردم او را مي ديدند و گمان ميكردند كه او ميخواهد به ا ي. و دست برده بدره از نزد والي و سپاهي بگرفت و بيك سو برفت

خادمان به بركه فرو . والي بانگ بر خادمان زد كه او را بگيريد. چگونه از خورجين برده است ؛ كه ناگاه او بدويد و خود را به بركة آب بينداخت

 .شدند و او را بسي سراغ كردند و نيافتند

 .ه ستمكار خود را بشناختي و نتوانستي نگاهداشتنترا به مردم دستي نماند ك: آنگاه والي به مرد سپاهي گفت         

  )۲. (پس مرد سپاهي بدنبال كار برفت و مردم از دست وي خالص شدند

 جوانمردي ابو العبا س نها وندي: حكا يت نزدهم

به جا نب دار السالم روان     زآ نجااز براي امتحان ا. نقل ا ست كه ترسا ئي در روم شنيده بود كه به ميان مسلما نا ن اهل فراست بسيار است        

 .مرقع در پوشيد و خود را بر شبيه صوفيان به راه آ ورد و عصا در دست ِمي آ مد، تا به خا نقاه شيخ ابوالعبا س قصاب در آ مد. شد

 "در كار آ شنا يان چه كار دارد؟ اين بيگا نه كيست،  ": چون پاي به خا نقاه در آ ورد، شيخ مردي تند بود، چون نظرش بر وي افتاد، گفت      

 . از آ نجا بيرون آ مد و رو به خا نقا ه شيخ ابو العبا س نها وندي نهاد و آ نجا نزول كرد. يكي معلوم شد: ترسا گفت

اه آ نجا به ماند كه با معلوم شيخ كردند و هيچ نگفت و او را التفات بسيار نمود ؛ چنا نكه ترسا را از آ ن حسن خلق او خوش آ مد و چهار م        

 . ايشان وضو مي ساخت و نماز ميگزارد، و بعد از چهار ماه، پاي افزار در پاي كرد، تا برود

جوانمردي نباشد كه بيا يي با درويشان نان و نمك خوري و با ايشان صحبت داري و به آ خر همچنان  ": شيخ آ هسته در گوش او گفت كه         

   ".بيگانه آ يي و بيگانه روي كه آ مدة بروي، يعني



آ ن ترسا در حال مسلمان شد و آ نجا مقام كرد و به كار مردانه بر آ مد، تا در آ ن كاربه حدي رسيد كه چون شيخ وفات كرد، اصحاب          

  )۳. (اتفاق كردند و بر جاي شيخ بنشا ند ند

 عيار صبور: حكا يت بيستم

اتفا . آ ن مرد عيار را بگرفتند و هزار تا زيا نه بزدند. ياران اندر طلب غالمي بود كه آ ن غالم خدمت سلطان كردييكي از ع: حكا يت كنند          

 . ق چنان افتاد كه چون شب آ مد، اين عيار را احتالم افتاد و سر مائي سخت بود و بامدادان، به آ ب سرد غسل كرد

شرم داشتم از خداي تعا لي، كه صبر كنم بر هزار تا زيا نه از براي مخلوقي ؛ و صبر نكنم بر : تمخا طرة جان كردي؟ گف: او را گفتند           

  )۴. (كشيدن رنج سرما و غسل كردن از براي او

 سخاوت و جوانمردي يحيي برمكي به منذرد مشقي: حكا يت بيست ويكم

چند گا هست كه صا حب خبران، مرا اعالم مي كنند كه مردي هر روزبه : گفتروزي مأ مون خليفه مرا بخواند و : مسرور كبير گويد كه             

تو و ديناربن عبد ا هللا . خرابه هاي برامكه مي آ يد و بر ايشا ن نوحه ميكند و مرثيه هاي كه در حق ايشا ن گفته اند، ميخواند و مي گريد و باز ميگردد

نه ها پنهان شويد ؛ تا آ ن مرد بيا يد، و صبر كنيد تا آ نچه ميگويد، بگويد و هر چه ميخواهد بكند هر دو علي الصباح بر نشينيد و برويد و در آ ن ويرا

 . و چون عزيمت مراجعت كند، او را بگيريد و به نزد من آ ريد

ك در گوشة پنهان شديم و دينار بن عبد ا هللا و من بر حسب فرمان او روز ديگر به وقت سحر بر نشستيم و بدان اطالق رفتيم و هر ي           

ر اثر وي، بفرموديم تا چهارپا يان را از آ ن موضوع دور تر بردند و چون بامداد شد، خادمي سياه را ديديم كه بيا مد و كرسي بيا ورد و بنهاد و ب

زاري ونحيب و بكا آ غاز نهاد و  كهلي با زيب و بها و فر و مها بت بيامد و بر كرسي به نشست و به هر سو نگريست، چون كسي را نديد، نوحه و

. يمبسيار بگريست و بر فوت ايشان تأ سف خورد و ايشان را به نيكوئي، ياد كرد و چون خواست كه بازگردد، ما هر دو بر خاستيم و او را بگرفت

 . شما كيستيد و از من چه مي خواهيد: گفت

ايمن نيستم ازخليفه بر : او از اين سخن مشوش شد و گفت. ترا مي خواهد. م امير المؤمنيناو دينار بن عبد ا هللا است و من مسرور خا د: گفتم          

كا غذ و دوات خواست و وصيت نامه نوشت و بدان خادم كه با او بود، بداد و ما او را . امان است: گفتم. نفس خويش، مرا مهلتي ده، تا وصيت كنم

 . بيا ورديم تا پيش خليفه

تو كيستي و از مردم كجا ئي و چه حق دارند برامكه بر تو، كه بر ايشان : ن او را بديد، روي ترش كرد و بانك بر وي زد و گفتچون مأ مو         

اگراجازت . برامكه را بر من حقوق بسيار است و ايادي بيشمار! يا اميرالمؤمنين: گفت اين همه نوحه و زاري ميكني، بي هيچ هيبتي و احتشا مي؟ 

 . بگو: مأ مون گفت. از آ ن جمله را با امير المؤمنين حكا يت كنمباشد، يكي 

من منذر بن المغيرة الد مشقي ام، از خداوندان حسب و نسب و مروت، و در حجر دولت نشؤو نما يافته و در كنار نعمت پروريده : گفت         

ي ثباتي پيشه كرد و آ ن راحت زوال پذيرفت، و آن ثروت انتقال يافت وقتي دولت بر عادت خويش بيوفائي آ غاز نهاد و نعمت به رسم خود ب. شده

و كار به جائي رسيد كه ضرورت به ترك مسقط الرأس و وطن اصلي مقتضي شد و درويشي و احتياج به غا يتي انجاميد كه وراي آ ن به تصور در 

 . نيايد



اصالح خللي كه درحال تو ظا هر شده است، جز به : حرض گردانيدند و گفتندمردمان مرا به برامكه اشارت كردند و به زيارت ايشان م         

 . من از شام قصد بغداد كردم و با من زياده از بيست كودك و زن و عيال بودند. واسطة تربيت ايشان ممكن نيست

اي كه براي ديدار مردمان معد كرده بودم، در چون به مد ينة السالم رسيدم، آن عورات و اطفال را در مسجدي فرود آ وردم و جا معه ه         

فرش  پوشيدم و روي به راه آ وردم و عيال را گرسنه در آ ن مسجد بگذاشتم و ندانستم كه به كجا روم ؛ تا به مسجدي رسيدم، منقش و آ راسته كه

 . مسجد نشسته ديدم هاي لطيف انداخته بودند و جماعتي از پيران، با نيكوترين زينتي و زيبا ترين هيأ تي در آن

اما از . من در آ ن مسجد رفتم و در دلم افتاد كه حاجت خود را بر آ ن جما عت عرضه دارم و در اصالح حال خود از ايشان استمداد كنم         

ر آ ن انديشه بودم كه آ ن تشوير و خجا لت كه هر گز خود را در آ ن مقام نديده بودم، سخن بر من بسته شد و ندانستم كه چه گويم، و من هنوز د

صحن  طايفه، جمعيآ بر خاستند و بيرون آ مدند و من نيز با ايشان موافقت كردم و در سرائي رفتند، كه درگاهي مرتفع و دهليزي دراز داشت و به

آ بنوس زده و صند لي  سرائي رسيدم در غايت وسعت و نهايت فسحت و در ميان بستان، سريري بزرگ نصب كرده و بر چهار طرف آ ن قرين هاي

 . من هم با ايشان موافقت كردم. آ ن جمع نيز بر آ ن بنشستند. هاي عاج نهاده و يحيي بن خا لد بر آن سرير نشسته بود

، در صدويك خادم. پس برفتند و باز آمدند. خادماني كه ايستاده بودند، در ما نگريستند و بشمردند، ما همگي صدويك تن بوديم: ديدم كه        

له را به دست هر يك مجمري از زر و پارة از عود خام بر آ تش نهاده و هر غالمي، مرصع بر ميان بسته، اين عود سوز ها را به نزد ما آ وردند و جم

ر حسن سر خور كردند ؛ بعد از آ ن برنا ئي، بيامد در غايت جمال و نهايت كمال، خط غاليه گون از كناررخسارش دميده و نهال قدش بر جويبا

دخترم عايشه را با اين پسر عم من : كشيده، بر يك كنار اين بساط بنشست، و چون از بخور فارغ شدند، يحيي بن خالد روي به قاضي كرد و گفت

چوب عود نافه هاي مشك و گوي هاي عنبر و صورت ها كه از . او خطبه بخواند و عقد نكاح به بستند واز جوانب، نثار ها آ غاز كردند. نكاح كن

 مردمان بر چيدند و من نيز مبا لغي از آ ن بر چيدم ؛ بعد از آ ن صد و يك خا دم ديگر بيا مدند، هر يكي طبقي از نقره بر دست نها ده و. ساخته بودند

 . هزار دينار زر به مشك آ ميخته، بر آ ن طبق كرده، در پيش هر يك از ما از آ ن طبق يكي بنها دند

من تنها بماندم و نمي يارستم كه زر و طبق . يكان يكان بر خاستند و زر در آ ستين ريختند و طبق در دست گرفتند و بيرون رفتند پس از آ ن        

و افالس، دل بر گيرم همچون ديگران و بيرون روم ؛ زيرا كه مرا آ ن مال بسيار به نظر مي آ مد و خود را شايستة آ ن نمي دانستم و از غا يت احتياج 

مم بر ميداد كه ازسرآ ن مال برخيزم و دست تهي بيرون روم، لهذا سر در پيش افكنده بودم و تفكر ميكردم، تا آ نگاه كه ملول و دلتنگ شدم و چشن

 . او مرا به چشم اشارت كرد كه طبق بر گير و بيرون رو. يكي از آ ن خدم افتاد كه بر پاي ايستاده بود

و باور نمي داشتم كه آ ن را به من خواهند گذاشت، و هر لحظه باز پس مي نگريستم از ترس، و يحيي بن خالد  من طبق بر گرفتم و مي رفتم     

مرا باز  خود مرا مي ديد و حركات و سكنات مرا مال حظه ميكرد و من از آ ن غافل بودم، تا به نزديك پرده رسيدم، خواستم تا قدم در دهليز نهم كه

 . بق نوميد شدمگردانيدند، من از زر و ط

او از حال و قصة من پرسيد كه كيستي واز كجا آ مده . بنشستم. پس مرا پيش يحيي بن خا لد بردند ؛ چون بدو نزديك شدم فرمود كه بنشين      

چون اين سخن بشنيد،  اي؟ من تمامت قصة خود را با او شرح دادم، تا به آ نجا رسيدم كه فرزندان و عورات را گرسنه در فالن مسجد بنشاند ه ام ؛

نوائب روزگار و حوادث ايام او . اين مرد، مرديست از خداوندان نعمت و خاندان قد يم! اي پسر: چون بيا مد، گفت. كه موسي را آ واز دهيد: فرمود

 . را بد ين روز افكنده و از خا نمان و وطن اصلي آ واره شده، او را با خويشتن اختالط ده و با او نيكويي كن

و آ ن روز و آ ن شب در خدمت او به . موسي مرا بر گرفت و به سراي خويش برد و خلعت فاخر ارزاني داشت، از جا مه هاي خاص خود       

ايشان را نيزخدا يتعا لي معطل نمي گذارد و موسي روز : كمال شادي و طرب و عيش بودم و چون ازبازماندگان خود خبري ميگرفتم، ميگفت كه



وزير اين شخص را به من سپرده است و در باب اعزاز و اكرام او وصيت فرموده، حال من مي خواهم : خويش عباس را آ واز داد و گفتدوم برادر 

 . امروز به نزد تو خواهد ماند، بايد كه در مراعات او مبالغه نمائي. كه بر نشينم و به سراي خليفه روم

همان طريق سلوك داشت كه برادرش موسي فرموده بود، و همچنين هر روز يكي از ايشان دست مرا  عبا س مرا به به سراي خود برد و با من      

جعفر بن يحيي بيامد و مرا به خانة خويش برد، و آ ن روز . مي گرفت و به خانة خويش ميبرد و ضيافت و احسان و دلداري مي نمود ؛ تا روزدهم شد

 . برخيزو بر سر عيا الن خود رو: شد، خادمي بيامد و گفت چون بامداد. و آ ن شب نيز در سراي او بودم

اگر فايدة توقف ده روز، بيش از همان طبق زر و نثار نيست، كا شكي من همان روز اول رفته بودم و بعد از آ ن كه من ازين سرا : با خود گفتم      

ر خاستم و متردد وارميرفتم و خادم پيش پيش من ميرفت، تا مرا به در در همين تفكر بودم كه ب. بيرون روم، مرا كي به نزد يحيي بن خالد رساند

ه سرائي آ ورد در غايت نزهت و خوشي و نها يت خرمي و دلكشي بود و به اصناف فرش ها و افكند ني ها و پرده هاي خوب، آ ن سرا را بيا راست

صحن آ ن سراي مي خراميد ند و جامه هاي اطلس و ديبا پوشيده بودند و  بودند و چون به ميان سرا رسيدم، فرزندان و عياالن خود را ديدم كه در

اين ضيعت ها و اين : صد هزار درم و ده هزار دينارصلت آ نجا نهاده و خادم قبا لة دو قرية معموره با تمامت ارتفا ع آ ن به من تسليم كرد و گفت

من تا هنگامي كه نوايب زمان روي بديشان آ ورد و حوادث دوران قصد  سراي و هر آ الت كه در آ ن است، جمله حق و مال و ملك تست، و

ايشان ايشان كرد، در ساية ايشان به حفض و عيش كامل و رفا هيت تمام، زنده گاني ميكردم ؛ و اكنون آ نچه كه دارم از بقا ياي هيأ ت و عطيات 

 . است و بس

ضيعت ها نهاده كه ايشان مرا تمليك كرده بودند ؛ چنانكه دخل آ ن به خرج آ ن وفا نمي  بعد از ايشان عمرو بن مسعد ه، خراجي گران بر آ ن     

لحظة كند، و من هر گه كه دلتنگ ميشوم و بليتي روي به من آ رد و ناكامي پيش آ يد و از حادثه برنجم، بدان خرابه ها روم و سا عتي بگريم و 

در شادكامي و كامراني گذرانيده بودم، ياد آ رم و ايشان را شكرگويم و دعا فرستم و روزگار را  نوحه كنم، و ازآ ن ايام گذشته كه به دولت ايشان

نه، اندك بربي وفا ئي و بي ثباتي نكوهش كنم و شكايتي و بد دلي كه از نا موا فقي ايام داشته باشم، با آ ن طلل و دمن بگويم و دل را با اين گو

 . تسلي دهم و باز گردم

ازشنيدن اين حكايت، رقت آ مد و بفرمود تا عمرو بن مسعده را حاضر گردانيدند و امر نمود كه هر چه در آ ن مدت بر خراج ضياع او  مأ مون     

م و انعام زياده كرده بودند، باز پس دهند و خراج آ ن همان قدر كه در روزگار برا مكه بوده است، مقرر كنند و بعد ازين او را عزيز دارند و اكرا

 . رما يندف

نه من با تو احسان و اجمال كردم و : مأ مون گفت. چون مآ مون اين حكم بفرمود، آ ن پير به هاي هاي بگريست به درد دل هر چه تمامتر     

 بفرمودم كه به تجديد آ نچه از تو گرفته، باز دهند ؛ پس موجب گريستن چيست؟ 

ي فرمايد و خليفه در بارة اين بيچاره از عاطفت خسروانه و مرحمت ملوكانه، هيچ باقي نگذاشت ؛ چنين است كه اميرا لمؤمنين م: آ ن پير گفت       

باز گرد در امان سالمت و كامراني و هم برين شيوه باش كه وفا مبا : مأ مون گفت. يعني اين نيز از بركت برامكه است. اما هذا من بركة البرا مكة

  )۵. (رك است و حسن عهد مستحسن

 جوانمرد و شيخ جنيد بغدادي: يت بيست و دومحكا 



در شهر بغداد، جواني صا حب فتوت، با اخالق حميده و با اوصاف پسنديده  -قدس ا هللا روحه العزيز   -آ ورده اند كه در زمان شيخ جنيد         

شيخ . بگفتند -رحمة ا هللا عليه  -ت شيخ جنيد چندين نوبت حكا يت كرم و فتوت و مروت او به خدم. پيراسته، و نيك پسنديدة خدا و خلق بود

 . به خدمت شيخ آ مد و آ نچ و ظيفة آ داب بود تمام بجا آ ورد. بدبدن اورغبت نمود

فرزند اين چشم مادر زاد است يا واقعة افتاده : گفت -قدس اهللا روحه العزيز  -شيخ . شيخ چون درو نگريست، چشمش از بينائي معزول بود        

 . كه هر كرا ما در زاد در عضوي خللي باشد، فتوتش نرسداست؟ 

اگراجازت باشد، حكا يت اين چشم بگويم، كه ! اي قبلة جهان و قدوه زمان: دانست كه مراد شيخ چيست؟ گفت. جوانمرد رنج برده بود        

در آ ن عاجز شد و از شهر . ير اختيار قرضي بر او افتادبنده را تربية بود، نيك سيرت، بغ ": كه  جوانمرد گفت. فرمود كه بگوي. چون بوده است

 .برفت ؛ و عيال را در دست قرض دار ها رها كرد، كه هيچ خلق خدا به رنج قرض گرفتار مباد

و از در بنده غيرت كردم و آ ن قرض بر خويش گرفتم و هر روز، خويشتن نفقة عيالش در خانه مي بردم، . قرضداران زحمت عيالش ميدادند        

 . خانه به عيالش ميدادم

با : حالي غيرت فتوت در آ مد، و گفت. نظر من بر دختر آ مد، شيطان وسوسه در خاطر من انداخت. روزي دختري در خانه بيشتر باز كرد       

  ". ستحكا يت چشم من چنين است، باقي شيخ حاكم ا. دخترخويش به خيانت مينگري؟ انگشت به زدم و اين چشم بدر كردم

مقصود آ نست كه مي بايد كه مردان به صحبت زنان از راه بدر نروند، و اگر  ". برو كه فتوت حق تست ": شيخ او را بخششها كرد، و گفت        

  )۶. (زن در مرد تصرف كرد، آ ن مرد از آ ن زن كمتر باشد

 جوان دليروعياران: حكا يت بيست و سوم

جما عتي از جا سوسان ما را خبر دادند كه . اوائل صبا با جماعتي عياران راه زدمي ودربال د جبا ل مسكن ما بود در: ابوعلي زيدي گويد         

 . جواني از حاج در صحبت قا فلة حاج عزم زيا رت دارد، و ده شتر بار ميبرد و كنيزكي دارد خوب روي كه خورشيد را از جمال او رشك مي آ يد

او را به بستيم و . شتران جوان را تما مت برانديم و او را فرصت محا ربت و مقاومت نيود. كرديم ؛ چندانكه قا فله برسيد ما در موضعي كمين        

جوانمردي از لوازم مردي است، و : چون حال بر آ ن جمله ديد، زبان بر گشاد و گفت. آ ن جوان اسبي زرده داشت قيمتي. از راه يك سو برديم

اكنون شما را غنيمتي نيكو به دست آ مد و مال بسيار از من به شما . وي باشند، بايد كه آ خرت را به يكبا ره گي فراموش نكنندطايفة كه در اين ك

اگر از راه جوانمردي اين اسب كه قيمت آ ن كم از دويست درم است، با من مظا يقت نكنيد، كرمي باشد، . رسيد، و من شما را اين همه بحل كردم

 . اسب حج اسالم دريا بم تا من بدان

گشادن او و اسب به وي : پيري صا حب تجربه در ميان ما بود، ايشان را گفت. چون اين فصول پرداخت، عياران با يك ديگر مشورت كردند       

 . او را بسته ببيا يد گذاشت و به تضرع او التفات نبايد كرد. دادن عظيم خطا ست

مال او برده ايم و به محقري با او مضا يقت نبا يد كرد و به يكبا ره گي قلم بخل بر خود كشيدن از منهج مروت دور مبلغي : طا يفة ديگرگفتند      

رهين لطف شما شدم ؛ اكنون يك لطف ! اي جوانمردان: جوان بر اسب سوار شد و ايشان را گفت. دست او بگشادند و آ ن اسب به وي دادند. بود



ن است كه اين راه كه ميروم، عظيم مخوف است و اگر مرا سالحي نباشد، نبا يد كه جما عتي ديگر اين اسب از من بستا ديگر ما نده است، و آ ن اي

 . اگر آ ن كمان و جعبه به من دهيد، از كرم شما دور نبود. نند

جوان گامي چند . د و كمان و تير به وي دادندايشان به گفت پير التفات نكردن. كودكي ميكنيد و سالح به خصم مي دهيد: پير ايشان را گفت        

اكنون در حق من لطف كرديد، : باز گشت و بانگ بر آ ن جما عت زد، گفت. جوان بدو التفات نكرد. كنيزك او فرياد و نوحه كردن گرفت. برفت

ه به هر تيري، يكي از شما را به دوزخ من شما را نصيحت واجب ميدارم كه دست از مطاع من بداريد، و حيات خود را غنيمت داريد ؛ و اگر ن

 . فرستم

جوان چون شتر خشم . همانا كه از جان خود سير شده اي؟ فضولي مكن و برو، و با آ نچه به تو رسيد قانع باش: آ ن جما عت از راه طنز گفتند       

و ديگربينداخت، و ديگري را به دوزخ فرستاد، و تا ايشان  آ لود، حمله آ ورد و تيري كه در كمان داشت بر يكي از ايشان زد و در خاك مراغه كرد

، باقي از بر خود به جنبيد ند، هفت، هشت تن را كشته بود و تير او هيچ خطا نميشد، و هم چنين تير مي انداخت، تا سي تن از آ ن جما عت را بيفكند

 .پيش او به هزيمت شدند

هر كس از اسب خود فرو آ يد، او را امان دادم، و : ك از بار خود بياورد و روي بد يشان كرد و گفتجوان به سر بار خود باز آ مد و جعبة ناو       

او اسبان ما را در پيش كرد و با تمام بارهاي خود . جمله سالح بينداختيم. سالح بيندازيد: از اسبان پياده شدند و گفت. اگرنه جمله را به ياران رسانم

 . يمت شمرد يمبراند و ما حيات خود را غن

 چون مردي اين جوان بديديم، از خود شرم داشتيم و از آ ن كار توبه كرديم، و آ ن جوان را بعد از: راوي گويد        

  )۷. (يأ س و نوميدي، آ فريدگار تعالي، فرج فرستاد ؛ و اين از نوادر ايام بود كه يك كس بر سپاهي قادر گردد، و بر پنجاه كس فيروز آ يد

 آ يين مردان د ين: يت بيست و چهارمحكا 

: گفتم. قدري آ ب بر داشتم، و به طلب او بر خاستم. مرا ابن عمي بود، روز حرب يرموك، ويرا نيا فتم: از حذ يقة عدوي روايت است كه        

 . اگر اندك رمقي از وي باقي باشد، آ بي در حلق او ريزم، و قدري بر روي او زنم

در آ ن حال آواز شخصي به گوش او . آ بت بدهم؟ به دست اشارت كرد كه بلي: گفتم. سيدم، هنوز رمقي از وي ما نده بودچون بدو ر        

او نيز آ واز ديگري شنيد، كه . خواستم كه آ بش دهم. هشام ابن عاص بود. نزد وي رفتم. اشارت كرد كه اول بدو بر! آ ه: رسيد، كه ميگفت

 ! آ ه: ميگفت

 . اول او را ده :گفت       

   .به پيش ابن عم خويش آ مدم، او نيز روح تسليم كرده بود. به نزديك هشام آ مدم، او نيزفرو رفته بود. چون بدو رسيدم، در گذشته بود       

 بيت

 )۸(كسي كو ز يزدان بود بر يقين                چنين است آ يين مردان دين



 ردانجوانمردي شاه م: حكا يت بيست و پنجم

 -بر خاست و به نزديك بهترين و مهمترين عا لم آ مد، محمد . را مشكلي افتاد، خواست كه حل كند -رضي ا هللا عنه  -امير المؤمنين علي          

 . واين راه بر وي بگشاد، و اين مشورت به خدمت وي بگفت -صلي ا هللا عليه و سلم 

 -صلي ا هللا عليه وسلم  -رسول خدا چه فرمايد؟ رسول   ". قصاص ميخواهم. بكشت  ادر مرا كه علي اميكي آ مد و بر! يا رسول ا هللا ": گفت        

اگر من قصاص بر وي ! يا رسول ا هللا: اميرالمؤمنين علي گفت. واجب است امر خدا و داليل حكم قرآن است "القصاص في القتلي  ": فرمود كه

پس من خون او نريزم، و بر اين ظلم تحمل كنم،  ": علي، گفت. چون عمر او باقي نمانده است، زنده نشود .نه: برانم، برادر من زنده شود يا نه؟ گفت

خدا ترا عمر و بركت دهاد و اوالد ترا رحمت  "بارك ا هللا عليك و علي احبا بك و اوال دك  ": پيغامبر گفت. "و او را عفوگردانم، شايد يا نه؟ 

 . كناد

شخصي از سر جهل و غفلت در خانة من آ مد، و كا الي من بدزديد، و مال من به ناحق ببرد، او را ! يا رسول اهللا: يگر باره گفتاميرالمؤمنين د        

فرمان فرمان : فرمود كه -عليه السالم  -رسول خدا چه فرمايد؟ رسول . بار ديگرآ مد و دزدي كرد. گرفتم و پند و نصيحت كردم و عفو كردم

رضي اهللا عنه  -امير المؤمنين علي . هر كه دو نوبت دزدي كرد، دستش ببا يد بريد "السارق و السارقه فاقطعواايديهما  ". الم خداخدايست و دليل ك

خدا از تو راضي شود، و هزار كرامت در : گفت-صلي اهللا عليه وسلم  -اگر او را عفو گردانم و جرم او را در گذرانم، شايد يا نه؟ پيغامبر : گفت -

 . يا و هفتاد هزار در عقبي و از جملة بهشتيان گرديدن

اشخاصي امروز به خدمت شما مي آ مدند و مرد مسلمان را به خدمت مي آ وردند، ! يا رسول اهللا: گفت  -كرم اهللا وجهه  -اميرالمؤمنين علي        

مردي و : گفتم به چه كار؟ گفتند. بر رسول خداي: ر ميرويد؟ گفتنداز ايشان سؤال كردم، گفتم به چه كا. بر من رسيدند و سالم كردند و به ايستادند

برويد و دست از گواهي : گفتم. ميرويم تا گواهي دهيم تا او را سنگسار كند و حد بزند -صلي اهللا عليه وسلم  -به خدمت رسول . زني زنا كرده اند

امرو : اين چه كار است كه شما در پيش گرفته ايد؟ ايشان گفتند كه. شدبداريد و شغل ديگر پيش گيريد كه ثواب دنيا و نفع آ خرت در آ ن با

؛ اما اگر چشم فراهم نهيد و اين ديده را نا ديده  "صدقنا  "و قول رسول  "آ منا  "بلي قول خدا : گفتم. فرمودة خداست، كه زنا كار را حد بزنيد

مرا در آ ن روز و بالي باشد، يا نه؟ چون . كردم و نگذشتم كه به خدمت رسول آ يند ايشان را منع. كنيد، و اين گواهي ندهيد، ثواب شما بيشترباشد

بدين حركت كه تو كردي، رضاي خدا و من كه رسول خدا ام، در آ نست، و خداي تعا لي : فرمود -صلي اهللا عليه وسلم  -اين سخن بگفتم، رسول 

آ خرت و در عرصة قيامت كه جملة خاليق عريان باشند، توبا حله هاي بهشت باشي، از آ از تو راضي شد، و جزا و مكافات آ ن هم در دنيا و هم در 

  )۹. (ن سبب كه ستر بر آ ن دو مسلمان پوشانيدي، و پردة ايشان ندريدي

 جوانمرد تر از حا تم طايي: حكا يت بيست و ششم

روزي چهل شتر قربان كرده بودم امراي عرب را ؛ . بلي: يده اي؟ گفتاز خود بزرگ همت تردرجهان ديده اي يا شن: حا تم طا يي را گفتند        

چرا به مهماني حا تم نروي، كه خلقي بر بسا ط او : گفتمش. خاركني را ديدم، پشتة فراهم آ ورده. پس به گوشة صحراي به حاجتي برون رفته بودم

 : گرد آ مده اند؟ گفت

 منت حا تم طا يي نبرد                يش خوردهركه نان از عمل خو                         

      )۱۰. (من او را به همت و جوانمردي از خود بر تر ديدم



 وفاي عهد مردان خدا: حكا يت بيست و هفتم

د ؛ بلكه پيوسته آ ورده اند كه سلمان فارسي در شهري از شهر هاي شام، امير بود و عادت و سيرت او در ايام اما رت هيچ تفاوت نكرده بو        

 . گليم پوشيدي و پياده رفتي و اسباب خانة خود را تكلف كردي

ناگاه . مردي ديد كه اسبست خريده بود و در راه نهاده و كسي مي طلبيد تا او را بيگار بگيرد و آ نرا به خانه برد. يك روز در ميان بازار ميرفت        

خت و به بيگار بگرفت و آ ن اسبست در پشت او نهاد، و سلمان هيچ امتناع نكرد و هم چنان ميرفت ؛ تا مرد وي را نشنا. سلمان فارسي به آ نجا رسيد

 اين بار به كجا ميبري؟ ! اي امير: او را مردي در راه پيش آ مد و گفت

مرا بحل كن كه من ترا نشناختم و  !اي امير: آ ن مرد چون دانست كه او سلمان است، در پاي وي افتاد، و دست او بوسيدن گرفت، و گفت        

 :ندانستم

 عيبم مكن الغريب اعمي           نشنا ختمت به چشم معني

چون قبول كرده ام كه اين باربه خانة تو رسانم، . نه: سلمان گفت. اكنون بار از سر مبارك بر دار تا من خاك قدم تو توتياي ديده سازم             

 . بايد آ مد مرا از عهدة عهد خود بيرون

 از هر چه گمان بري فزون آ يد مرد            از عهدة عهد اگر برون آ يد مرد

من عهد خود وفا كردم ؛ اكنون تو عهد كن تا هيچ كس را بيگار : آ ن بار را به خانة آ ن مرد برسانيد و گفت -رضي اهللا عنه  -پس سلمان           

  )۱۱. (نگيري

 شان جوانمرددروي: حكايت بيست وهشتم

نزد شما هيچ : آ ورده اند كه شخصي در روزگار قحط و تنگي، نزد رسول عليه افضل الصلوات آ مد و كس به حجره ها فرستاد و پرسيد كه          

 . ترا به رسالت به خلق فرستاد كه نزد ما جز آ ب نيست  به حق خدائي كه: همه گفتند  طعام هست؟

من او را مهمان : مردي از انصار گفت. كيست كه امشب او را مهمان كند كه رحمت خداي بر او باد: اصحاب را گفت رسول عليه السالم         

 . اين مهمان رسول عليه السالم است، او را گرامي دارو هيچ از او ذخيره مگذار: كنم و او را به خانه آ ورد و زن را گفت

برخيزو كودكان را به تعلل وبهانه از قوت خويش مشغول گردان تا درخواب روند و : گفت. پيش ما جز قوت كودكان نيست: زن گفت         

بعد از آ ن چراغ بر افروز و آ نچه هست، پيش مهمان آ ور ؛ و چون به خوردن مشغول شود، بر خيز كه اصالح چراغ ميكنم و چراغ . چيزي نخورند

 . و دهان را مي جنبانيم ؛ چنانكه او پندارد كه مي خوريم تا سير گرددرا در اصالح كردن بكش، و بيا تا زبان را مي خائيم 

ان زن بر خاست و طفالن را به بهانة در خواب كرد و فرمان شوهر به جاي كرد و مهمان گمان برد كه ايشان با اوميخورند، تا سير بخورد و ايش        

 . گرسنه بخفتند



ند، به روي ايشان نظر كرد و تبسم نمود و فرمود كه حق تعالي دوش از فالن و فالنه، تعجب كرد، و اين آ بامدادن چون پيش رسول اهللا آ مد         

   "ويوثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة  ": يت فرود آ مد كه

ا گردة دو، سه نان بود ؛ همچنين روايت است كه شبي سي و چند كس از درويشان و جوانمردان نزد بلحسن انطا كي جمع شدند و او ر       

نان ها همه پاره كردند و چراغ بكشتند و بر سفره نشستند، تا نان خورند و هر يك دهان مي جنبا نيد، تا ديگران . چندانكه پنج مرد را دشوار بس باشد

  )۱۲. (ديگران پندارند كه مي خورد ؛ چون سفره بر داشتند، نان به حال خود بود و هيچ يك نخورده بودند، جهت ايثار بر

 جوانمردي امام جعفر صادق: حكا يت بيست و نهم

. زود بيرون آمد و امام جعفرصادق عليه السالم را ديد. چون بر خاست، پنداشت كه هميان وي بدزديد ند. مردي به مدينه به خفت از حاجيان        

 . هميان من تو بردي: اندر وي آ ويخت و گفت

چون مرد به سراي آ مد . او را به سراي خويش برد، و هزار دينار به وي داد -عليه السالم  -جعفر . هزار دينار: ر وي؟ گفتچند بود اند: گفت        

 .وي به عذر به نزديك امام جعفر صادق آ مد و هزار دينار باز آ ورد. و در خانه شد، هميان وي در خانه بود

جعفرصادق عليه : گفتند مرد پرسيد كه اين كيست؟ . چيزي كه از دست بداديم، باز نستا نيم: د و گفتدينار، فرا نست  -عليه السالم  -جعفر         

  )۱۳. (السالم

 رندان خرا بات: حكا يت سي ام

آ ن از او سبب . مبلغ سيزده دينار خرج كرد، و آ ن درهم را بيرون آ ورد. يكي را از فتيان، درهمي نقره در چاه مبرزي افتاد: گويند كه        

نام حق تعا لي بر آ نجا نبشته بود، از براي حرمت نام حق روا نداشتم كه آ ن درهم در مبرز بماند، و اين معني را اثري تمام است و : گفت. پرسيدند

 . اكثر مردم از آ ن غافل اند

روزي سر مست و هاي هوي كنان بر عادت مستان در . در اول به غا يت فاسق و بيباك بود -رحمتة ا هللا عليه  -مشهور است كه بشر حافي      

بي حرمتي ها بسيار كردم و در معصيت افراط : با خود گفت. در راه كاغذ پارة ديد افتاده، وا هللا و محمد و علي بر آ نجا نبشته. خرابات ميگذشت

چشم نهاد و پارة مشك از جيب بيرون آ ورد وبا آن ضم آ ن كاغذ پاره را بر داشت و ببوسيد و بر . نمودم، نا مردي بود از نام دوست در گذشتن

 . كرد و درمسجدي رفت و با امام آ ن مسجد سپرد

عظمتنا فعظمناك و طيبت اسمنا فطيبناك  ": رو و با او بگو كه) بشر(به خواب ديد كه بر خيز و پيش   -رحمة ا هللا عليه  -در شب حسن بصري        

 آ واز داد كه بشركدام است؟ . حسن بر در خرابات آ مد. پرسيد، نشان او به خرابات دادند حسن چون روز شد از احوال بشر "

. بشر بر خاست و ترسان و لرزان پيش حسن آ مد. حسن بصري بر در است و ترا مي طلبد: بشر كه سر مست خفته بود، بيدار كردند و گفتند       

بشر چون آ ن سخن بشنيد، شهقة بزد و سر در بيابان نهاد و مدت چهل سال پاي برهنه به . بگزارد حسن بر خاست، و او را در كنار گرفت و آ ن پيغام

و . زمين بساط حق است، بشر كي باشد كه بر بساط او با كفش رود: چرا پاي برهنه ميروي؟ گفت: با او گفتند. عرفه ميرفت و هر سال حج ميگزارد

 : نظم هذا المعني موالنا سمناني



 و خوست عادت  پائيت  بهر چه برهنه           ي ز بشر حافي كاي دوستپرسيد يك

 )۱۴(بر مسند شاه كفش بردن نه نكوست            شاه هست همه مسند  گفتا كه جهان 

 حمدون قصار و نوح عيار: حكا يت سي و يكم

در حال پيش آ . عياري بود به فتوت معروف، نام او نوح. شتمروزي در محلتي از نشابور مي گذ: حمدون قصار ا ز كبار مشايخ بود و گفت         

 .هر دو: جوانمردي من يا از آن تو؟ گفتم: گفت: جوانمردي چيست! يا نوح: مد، گفتم

ن  جوانمردي من آ نست كه قبا بيرون كنم و مرقع در پوشم و معا ملت مرقع پوشان پيش گيرم، تا صوفي شوم، و از شرم خلق در آ: گفت         

و جوانمردي تو آ ن است كه مرقع بيرون كني، تا تو به خلق و خلق به تو فريفته نگردند، پس جوانمردي من حفظ . جامه از معصيت پرهيز كنم

 . شريعت بود براظهار و آ ن تو حفظ حقيقت بود بر اسرار

بور بيا مدند و وي را گفتند كه تو را سخن بايد گفت، كه سخن نقل است كه چون كار او عالي شد و كلمات او منتشر شد، ائمه و اكابر نشا         

 . دلها بود تو فا يدة 

از آ نكه دل من هنوز در دنيا و جاه بسته است، سخن من فائده ندهد، و در دلها اثر نكند و : چرا؟ گفت: گفتند. مرا سخن روا نيست: گفت        

  )۱۵. (هزا كردن بودسخني كه در دلها مؤثرنبود، گفتن آ ن بر علم است

 طرارجوانمرد: حكا يت سي ودوم

موافقت كني تا به  ": به راه اندر دوستي از آ ن خويش را ديد، گفت. مردي به سحر گاه از خانه بيرون رفت، تا به گرمابه رود: شنودم كه        

به سر دو راهي . مدن كه شغلي دارم، و تا نزديك گرمابه بيامد تا در گرمابه با تو همراهي كنم، لكن اندر گرمابه نتوانم آ: گفت "گرمابه شويم؟ 

 . رسيد، بي آنكه اين مرد را خبردهد، باز گشت، و به راه ديگر برفت

اين مرد باز نگرسيد، طرار را ديد و هنوز تاريك بود، پنداشت كه آ ن دوست وي ا . اتفاق را طراري از پس اين مرد ميرفت، به طراري خويش        

چون من از . اين امانت است به تو! اي برادر ": صد دينار در آ ستين داشت، بر دستارچة بسته، از آ ستين بيرون گرفت و بدين طرار داد و گفت. ست

 .".گرمابه بيرون آ يم به من باز دهي

طراروي را باز . ، جامه بپوشيد و راست همي رفتطرار زر از وي بستد و آ ن جا مقام كرد تا وي از گرمابه بيرون آ مد، روز روشن شده بود         

 . "زر خويش باز ستان و پس برو، كه امروز از شغل خويش فرو ماندم،از اين نگاه داشتن اما نت تو ! اي جوانمرد ": خواند، و گفت

اگر تو طراري چرا زر از من نبردي؟  :گفت. من مردي طرارم، تو اين زر به من دادي: گفت  كه اين زر چيست و تو چه مردي؟: مرد گفت         

. اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي، از تو يك جو نه انديشيد مي و نه باز دادمي ؛ ولكن تو به زينهار به من دادي ": طرار گفت

  )۱۶( "زينهاردار نبايد، زينهار خوار باشد كه امانت بردن جوانمردي نيست 

 ...ادامه دارد
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 قسمت بيست ودوم



 حكايات عياران، جوانمردان وفتيان

 پيوسته به گذشته 

 هرقصه را، مغزي هست 

 قصه را، جهت آ ن مغزآ ورده اند 

 ! نه از بهردفع ماللت

 به صورت حكايت، براي آ ن آ ورده اند،

 . در آ ن بنما يند» غرض « تا آ ن 

 » س تبريزي شم«      

  

 :بدانكه قصه خواندن و قصه شنيدن فا يده بسياردارد    

 . آنكه از احوال گذشته گان خبردار شود: اول

 . آنكه چون غرائب وعجائب شنود، نظراو به قدرت الهي،گشاده گردد: دوم

 . سلي باشدچون محنت وشدت گذشته گان شنود، داند كه هيچكس ازبند محنت آ زاد نبوده است،او را ت: سوم

 . چون زوال ملك ومال سالطين گذشته شنود،دل ازمال دنيا بردارد وداند كه با كس وفا نكرده ونخواهد كرد: چهارم

 : ميگويد  )ص(عبرت بسيار وتجربه بيشمار،او را حاصل آيد وخداي تعالي با حضرت رسالت : پنجم

  )۲۰  ،آ نچه بدان دل را ثابت گردانيم و فايده هاي كلي او را حاصل گردد وهود،آيهما برتو ميخوانيم ازقصه رسوالن وخبرهاي پيغمبران! اي محمد(

اگرواقع باشد و برآن وجه كه وجود داشته باشد،خوانده شود،خواننده وشنونده .پس معلوم شد كه درقصه هاي گذشته گان،فايده هاي هست        

به همين دليل مي پندارم كه اين حكايات كه ياد كرده . بال باشد و شنونده فايده خود برگيردرا ازآن فايده هاي رسد؛ واگرغيرواقع باشد،گوينده را و

آيد، پراست ازپند هاواند رزها ي باارزش و تجارب درون مايه آ دمي گري وانساندوستي و مروت وجوانمردي وخدا جويي وديگرمنشهاي خوب 

 . اي آ دم شدن ياري رساند ومددگار باشدومفيد اجتماعي كه درهردوروزماني ميتواند انسان را بر

كه زبان وادب فارسي پراست ازحكم وامثال مفيد ) وليكن چو گفتي، دليلش بيار(آنست، كه نشان داده باشيم   هدف ما ازبازنويسي حكايات       

وانند به تمام ويژه گيها و خصوصيات دراين حكايات خواننده گان ميت. وسودمند اجتماعي كه باز تاب دهنده آ ئين عياري وجوانمردي است



آ شنائي وآ گاهي كاملي پيدا نمايند؛ و دريابند كه اين آئين مردمي و انساني كه متأسفانه امروزبقاياي آ ن ) فتييان(و) اخييان(، )جوانمردان(، )عياران(

اميد وارم كه اين حكايات . ساني واهو رايي بوده استبه انحرافات اخالقي كشانده شده است، درگذشته داراي انديشه ها وعمل كردهاي واالي ان

 :مورد طبع صاحب نظران و دلبسته گان وهوا خواهان آيين عياري وجوانمردي، قرارگرفته و ايشان را پسند افتد

 سيرت سرهنگ عياران يعقوب ليث: حكا يت سي و سوم

دينارنداد، و ده هزار و بيست هزار و پنجاه هزار و صد هزار دينار و درهم بسيار  ازبا ب جوانمردي وآزاد گي، هرگز عطا از هزار دينار و صد        

 .داد، و پانصد هزار دينار داد عبداهللا ابن زياد را كه نزديك او آ مد

المي را از آ ن يك شب، به مهتاب، غ. واز با ب حفاظ، هر گز تا او بود به وجه نا حفاظي به هيچ كس ننگر يد، نه زي زن، نه زي غالم        

 . گفتا چه باشد؟ توبت كنم و غالم آ زاد كنم، باز اند يشه كرد كه اين همه نعمت ايزد است، نشايد. خويش نگاه كرد، شهوت بر او غا لب شد

بامدادان همه به سراي غمگين . تا همه غالمان بيدار شدند، او باز گشت ". ال حول و ال قوة اال با ا هللا العلي العظيم ": به آ وازي بلند بگفت          

 . زي نخاس بايد رفت، به فرمان ملك: خادم، سبكري را گفت ". سبكري را به نخاس بريد ": فرمان داد كه. بودند، كسي ندانست كه چه بوده است

نه بس باشد جرم او  ": عقوب گفتي: فرمان اوراست؛ اما جرم من پيدا با يد كرد كه چه باشد؟ خادم پيش رفت و بگفت: سبكري غالم گفت         

اندر اين نه خرد باشد و نه حميت كه مرا چنان خداوندي دارد كه چند ين نگرش كند، به دست كسي افكند كه خداي : سبكري گفت  "... كه من

 . داند و بر من نا حفا ظي كند

بكردند و اندرپيش او   ".تر سراي كنيد و نخواهم كه نيز پيش من آيدبگزاريد، اما جعد و طره او باز كنيد و مه ": يعقوب را بگفتند، و گفت        

. عهد نبشتند و خلعت دادند. سبكري كه مرد با خرد است: كي شايد آ ن شغل را؟ گفتند: گفت. نيا مد، تا آ ن روز كه امير پارس فرمان يافت

در آ ورده، دستوري ديدار خواست و اندر پيش او شد و او را بنده مي برود، نداند كه حال چون باشد و سپيدي به ريش ان: سبكري گفت كه

 . بنواخت و باز گردانيد

اما اندرعد ل چنان بود كه بر خضراي كوشك يعقوبي نشستي تنها، تا هر كه را شغلي بودي، به پاي خضرا رفتي و سخن خويش بي حجاب با         

 . ب كردياوبگفتي، و اندر وقت تمام كردي؛ چنانكه از شريعت واج

نشسته، و از ) كوي سينك(مردي بديد به سر . روزي بر آ ن خضرا نشسته بود: اما اندر عنا يت بر آ ن جمله بود و تفحص كار و تجسس كه       

حال خويش : گفت .بيا ورد. اندر وقت، حاجبي را بفرستاد كه آ ن مرد را پيش من آ ر. درد، سر به زاند نها ده، انديشه كرد كه آ ن مرد را غمي است

 . فرمود تا مردمان برفتند. ملك فرما يد تا خا لي كنند: گفت. بر گوي

. سرهنگي از آ ن ملك، هر شب يا هر دو شب بر دختر من فرود آ يد از بام. حال من صعب تر از آ نست كه بر توانم گفت! اي ملك ": گفت      

. چرا مرا نگفتي؟ برو به خانه شو! ال حول و ال قوة اال باهللا: گفت ". مرا با او طا قت نيست بي خواست من و از آ ن دختر، و ناجوانمردي همي كند و

 . مردي با سپر و شمشيربيني، با تو بيا يد و انصاف تو بستاند؛ چنانكه خداي فرموده است، ناحفا ظان را. آ ي به پاي خضرا چون او بيا يد، ا ينجا 

با او برفت و به سراي او شد، به كوي عبد اهللا به در پارس، و آ ن . مردي با سپر و شمشيرآنجا بود. يگر شب آ مدآ ن شب نيا مد، د. مرد برفت      

آ ب بخورد، . آبم ده: چون بفروخت، گفت. چراغي بفروز: يكي شمشيربر تاركش بزد و به دو نيم كرد و گفت. سرهنگ اندر سراي آ ن مرد بود



 . مرد نگاه كرد، يعقوب بود، خود به نفس خود. وردنان آ ورد و بخ. نان آ ور: گفت

با اهللا العظيم كه تا با من اين سخن بگفتي، نان و آ ب نخوردم و با خداي نذر كرده بودم كه هيچ نخورم، تا دل تو از اين : پس اين مرد را گفت      

: گفت. بيفكند. ببر تا به لب پارگين، بينداز: گفت. فت، بيرون آ وردمرد بر گر. برگير او را: اكنون اين را چه كنم؟ گفت: مرد گفت. شغل فارغ كنم

 . بامدادان فرمود كه منادا كنيد كه هر كه خواهد سزاي نا حفا ظان بيند، به لب پارگين شويد و آ ن مرد را نگاه كنيد . تو اكنون باز گرد

مرد به سيستا ن آ . ا بوركه به سيستان رو، احوال سيستان معلوم كن و بيا مرا بگوياما اندر دها، به آ ن جا يگاه بود كه مردي دبير فرستاد از نش      

هيچ كس از : گفت. بودم: به مظا لم بودي؟ گفتا: چون پيش وي شد، گفت. مدو همه حل و عقد سيستان معلوم كرد و نسخت ها كرد و باز گشت

: گفت. نه: كودكان بودند آ نجا؟ گفت: گفت. گذ شتم: عمار گذشتي؟ گفتا گفت به پاي چوب. الحمد هللا: گفت. امير آ ب گله كرد؟ گفت، نه

 . الحمد هللا: گفت. نه: روستا ييان بودند؟ گفت: گفت. بودم: به پاي مناره كهن بودي؟ گفتا: گفت. الحمد هللا

قصه . شد) شا هين بتو(بر خاست، پيش  مرد. دانستم، بيش نبا يد: يعقوب گفت. پس مرد خواست كه سخن آ غاز كند و نسخت ها عرضه كند      

كار سيستان اندر . همه بگفت و شنيدم: گفتا. اين مرد خبر ها آ ورده است، بايد كه بگويد: پيش امير شد، گفت. تا بر رسيم: شاهين گفت. باز گفت

 ... هر سه بر رسيدم. عمارت و الفت و معاملت: سه چيز بسته است

ز اهل تهليل كه قصد او نكرد، شمشير نكشيد و پيش تا حرب آ غاز كردي، حجت ها بسيار بر گرفتي و خداي را و ديگر هر گز بر هيچ كس ا      

حرب نكردي، و چون كسي اسالم آ وردي، مال و فرزند او نگرفتي و اگر پس از آ ن مسلمان گشتي، خلعت دادي و ما   گواه گرفتي و به دار الكفر

  )۱. (كه اندر وال يت خويش هر كه را كم از پانصد درم وسعت بودي، از او خراج نستد ي و او را صد قه دادي ديگر آ ن. ل و فرزند او باز دادي

 جوانمرد مهمان نواز: حكا يت سي و چهارم

شوهرزن حا . اندر با ديه، نزديك پير زني فرو آ مدم. ديدم: هيچكس را ديدي از خويشتن سخي تر؟ گفت: قيس بن سعد بن عباده را گفتند       

 . شما دانيد: مرد اشتري آ ورد و بكشت و ما را گفت. مهمانان آ مده است: زن او را گفت. ضر آ مد

ما مهمانان : شما دانيد، با اين ما گفتيم از آ نكه دي كشته بود، اندكي خورده شدست، گفت: ديگر روز اشتري ديگر آ ورد و بكشت و گفت       

چون بخواستيم آ مدن، صد دينار . دو روز نزديك وي بوديم يا سه روز و باران مي باريد و وي همچنان ميكرد. يمخويش را گوشت باز مانده نده

 . اندرخانه وي نها ديم، و آ ن زن را گفتيم، عذر ما اندرو بخواه و ما برفتيم

بهأ ميزباني ميدهيد ما را، ! كرد كه باز ايستيد، اي لئيمانچون روز بر آ مد، باز نگريستيم، مردي را ديديم كه از پي ما همي آ مد و بانگ مي       

  )۲.(زر باز داد و باز گشت. زر خويش بستانيد و االهمه را به نيزه تباه كنم: وگفت

 پيرزن جوانمرد: حكا يت سي و پنجم

بن ربيع وزير و ابراهيم بن مهدي عموي وي،  وقتي مأ مون خليفه عبا سي از خرا سان به بغداد آ مد و در مركزخال فت اسقرار يا فت، فضل       

مأ مون دستور داد، اعالن كنند كه هر كس ابراهيم بن مهدي را پيدا كند و به ما تسليم نما يد، صد هزار دينار طال به وي عطا خواهم . متواري شدند

 .ندي را مأ مور كرد تا به جستجوي آ نان بپردازدسپس شاهك بن س. كرد، و هر كس فضل بن ربيع را بيا ورد، صد هزار درهم نقره به اوميدهم



فضل بن ربيع براي آ زادي . شاهك بن سندي، پس از مدتي فضل بن ربيع را كه در خانه سوداگري پنهان شده بود، گرفته و به نزد مأ مون برد       

از كشتن تو گذشتم، اما بايد بگوئي كه در : نكه مأ مون گفتخود داستانها در فضيلت عفو و گذشت نقل كرد و نزد مأ مون التماس فراوان نمود؛ تا آ

 شد كه دستگير شدي؟   ايام پنها ني چگونه بسر ميبردي و چه

بعد از مدتي از خانه اي كه در آ ن پنهان بودم، بيرون آ مدم و خود را به شكل ساربانها در آ وردم و جوالي بدوش گرفته، بدون : فضل گفت       

 . به اين اميد كه آ شنا ئي پيدا كنم و به خانه او پناه برم  داشته باشم در كوچه ها و محله ها، به راه افتادم؛اين كه هد في 

من هم . سوار براي من اسب خود را به حركت در آ ورد. پيا ده مرا شنا خت و به سوار خبر داد. در آن اثنا، سواري و پيا ده به من بر خوردند       

من هم از فرصت استفا ده نمودم و با سرعت . وش داشتم به گردش در آ وردم، بر اثر اين كار، اسب او رميد و سوار را به زمين زدجوالي را كه بد

 . هرچه تما م تر، شروع به دويدن كردم

ه مرا در خا نه خود جا ي دهي؟ پير ميتواني يك لحظ! اي ما در: گفتم. پس از طي مسا فتي به در خانه رسيد م كه پير زني در آ نجا نشسته بود       

من هم وارد باال خا نه شدم، ولي هنوز ننشسته بودم كه سوار به در خا نه رسيد و از پير زن پرسيد، ! برو آ نجا: زن اشاره به باال خا نه كرد، و گفت

 شخصي با اين شكل از اين جا نگذشت؟ 

امروز فضل بن ربيع را كه خليفه براي دستگيريش، صد هزار ! اي مادر: هم كوبيد و گفتسوار دستها را ب. من كسي را نديدم: پير زن گفت       

 .بگريزددرهم نقره تعيين نموده است، در اين كوچه ها پيدا كردم، ولي موقعي كه ميخواستم او را دستگير سازم، اسب مرا به زمين زد و او توانست 

سوار صداي سرفه مرا شنيد و پرسيد، در اين باال خانه . راه يافت كه بي اختيارسرفه ام گرفت در اين موقع به قدري هول و هراس به دلم        

برادر زاده من است كه مدتي به سفر دريا ئي رفته بود و هنگام باز گشت دزدان او را غارت كرده اند؛ و اكنون در اين باال : كيست؟ پير زن گفت

سوار . دزدان به كلي او را لخت كرده اند و شرم ميكند كه برهنه نزد مردم ظا هر شود: پير زن گفت. به بينم بگو بيا يد تا او را: سوار گفت. خانه است

من كه در اينجا نشسته ام، . سه روز است كه او چيزي نخورده است! مادر: پير زن گفت! اين را بده بپوشد و بيا يد: جا مه خود را بيرون آورد گفت

اگر ميتواني انگشتر مرا بگير و به من منت نها ده، قدري غذا براي او خريده و بيا ور تا . قدري غذا خريده، براي او بيا ورد منتظرم كسي را پيدا كنم،

 . تو را به نزد او ببرم

: گفت. آ ري، منم: آ ن مرد گريخته تو نباشي؟ گفتم: پير زن هم آ مد به نزد من و گفت. سوار انگشتر پيرزن را گرفته و براي خريد غذا رفت       

سرانجام به در خانه . مد تي در كوچه ها بال هدف ميگشتم و نهانخانه اي نيافتم. من هم بر خاستم از خانه بيرون رفتم. برخيز و بال درنگ فرار كن

د را بر طرف سازم؛ آنگاه نمي بايد كسي مرا بشنا سد، چه بهتركه در اين دهليز بنشينم تا لحظه خستگي خو: با خود گفتم. بزرگ و مجلل رسيدم

 . بيرون آ مده، محل امني پيدا كنم و به آ نجا پناه ببرم

كه خليفه او را مأ مور دستگيري من نموده بود، در ) شاهك بن سندي(وقتي به دم در نگا ه كردم . لحظه نگذشت كه صداي سم اسبا ني شنيدم       

 . به آ نچه واهمه داشتم، رسيدم: دارد، از اينرو به خودگفتممعلوم شد، آن خا نه تعلق به او . مقا بل خود ديدم

چه شد كه به اينجا آ مدي؟ ! اي فضل: همين كه نظرش به من افتا د، گفت. وقتي شاهك به دهليز خانه رسيد، من پشت به ديوار ايستا ده بودم       

روز چهارم . سپس مرا به خا نه برد و سه روز نگاه داشت و پذيرائي كرد !رسيد ن به خير. آ فرين، خوش آ مدي: گفت. پناه به تو آ ورده ام: گفتم

   !هر جا ميخواهي برو  آ زادي،! اي فضل: گفت



سپس مرا به . وقتي مرا ديد اظهار شادي نمود. من از خانه شاهك بيرون آ مدم، به سراغ سودا گري رفتم كه در ايام اعتبارمن، سودها برده بود       

 . رد و لحظه اي بعد از خا نه بيرون رفت و به شا هك خبر داده، او هم آ مد و مرا به نزد خليفه آ وردخا نه خود ب

شاهك را نيز به واسطه جوانمردي كه نشا ن داده بود، به نيكي نواخت و مقام او را باال . مأ مون دستور داد، هزاردرهم به آ ن پير زن عطا كنند       

  )۳. (شتاد تازيانه به سوداگر بزنند و ازبغداد بيرونش كنندآ نگاه حكم كرد، ه. برد

 ...ادامه دارد

 --------------------------------------------------------------

 : فهرست مآ خذ اين قسمت      

  .۱۴۲تا  ۱۳۸، صفحه هاي ۱۳۷۳سال : تا ريخ سيستان، ويرايش جعفر مدرس صا دقي، تهران - ۱ 

  .۴۰۷و ۴۰۶صفحه هاي ۱۳۷۴سال: ه رساله قشيريه، به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهرانترجم - ۲ 

  ۵۰صفحه  ۱۳۶۹سال: علي دواني، داستانهاي ما، جلد دوم، تهران - ۳ 

  

 قسمت بيست وسوم

 شواليه هاي اروپا

وره اسالمي است،مگرميپندارم كه اكثرنشانه هاواثرهاوويژه نميخواهم ادعا كنم كه شواليه هاي اروپا دنباله همان عياران وجوانمردان خراسان د

 .گيهاي اين گروه مردمدارومردم دوست را ميتوان دربرخي ازشواليه هاي مغرب زمين نيزبه خوبي مشاهده كرد

آئين جوانمردي به اين انديشه است كه اصول وقواعدي كه در شاهنامه فردوسي بازتاب يافته،درپيدايش » ديليك ليوز« پژوهشگرفرانسوي 

نيزمورد تأئيد وتصديق قرارگرفته » كاسي دي پيرسوال « درغرب تأ ثيرگذاربوده است كه اين پندارش باري ديگرتوسط خاورشناس فرانسوي به نام 

 .است

اي جوانمردي ظاهرأنخستين پژوهشگريست كه برخي ازداستانهاي شاهنامه فردوسي راباداستانه» جهانگيركايه جي «دانشمندوادب شناس هندي 

كه درداستان دراروپامقايسه نموده وبه اين نتيجه ميرسدكه عده يي ازسيماها،قهرمانان،پهلوانان وجوانمردان شاهنامه هم ماننديهاي دارد،با شخصيتهاي 



 . هومربازتاب يافته است» ايلياد واوديسه « 

ق زمين همچون درختي گشن بيخ بسيارشاخ توانسته است،درميان ملل ازگفته هاي يادشده ميتوان به اين نتيجه رسيدكه كه فرهنگ وادبيات مشر

 .ستجهان ازاهميت وارزشي خاص بر خوردداربوده ودردورترين نقاط جهان تأثيرگذارباشد،همچنانكه ازادبيات جهاني تاثيرات فراواني راپذيرفته ا

برميخوريم كه بازتاب دهنده اصول،ويژه گيهاوخصوصيات » اليه شو« دركتابهاي تاريخي وآثارداستاني وحماسي ورمانهاي ادب غرب مابه واژه 

 . جوانمردان وسلحشوران جامعه اروپايي دردرازاي تاريخ است

قهرمان،نجيب : يادميشود،به معناهاي مانند ) Cavalier(و) Shvalie،)Knight:((كه درزبان انگليسي به نامهاي » شواليه« واژه  

 رور،رشيدزاده،سلحشور،سواركار،شهسوار،مغ

 . ودالوربوده ويكي ازلقبهاودرجه هاي شايسته گي ولياقت دراموررزمي،شجاعت وخدمت گزاري است

شواليه گري دركشورهاي اروپاي شرقي وغربي به رسم وآئيني گفته ميشدكه جنگاوران زرهپوش وسواره،چه درميدانهاي نبردوچه درخارج     

 .تنظيم ميكردندازآن ميبايست رفتاروسلوك خود را براساس آن 

بنيادگداري شدكه درحقيقت » اگوستوس« به روايت تاريخ درحدود بيست وهفت سال قبل ازميالد،نخستين حكومت امپراتوري روم توسط    

دراين مدت اين امپراتورروم است كه درقسمتهاي . دوران ثبات سياسي وشكوه وجالل فراوان بوده وتقريبأ به مدت دوصد سال طول كشيده است

شهروندان رومي ازيك قانون وفرهنگ مشترك برخورداربوده وزبان مشترك تمامي شان زبان .مديترانه وبخش اعظم اروپاي غربي حكومت ميكند

 .التين است

ين ا.ميالدي روميان باستان سرزمين انگلستان را ترك كردندودرعوض آنهاتعدادزيادي ازمردم شمال اروپادرآنجااقامت گزيدند۴۵۰درحدودسال    

ياد » انگلوساكسونها« تعلق داشتندكه بعدهاساكنان آنجا رابه نام» آنگلها،يوتها،فرزينها،وساكسونها« :مردم به گونه عموم به چهار قبيله بزرگ،مانند

 .نمودند

« م مييابد،به نام عصربعدازميالد دوا۱۵۰۰ميالدي كه سقوط امپراتوري روم است وتاسالهاي  ۵۰۰راكه ازسالهاي» قرون وسطي« دراروپاي غربي    



 دراين دوره كاري كه انسانهاومردم انجام ميدهند ولباسي راكه مي پوشندو.يادميكنند» شواليه گري « ياعهد» فئوداليسم

 به اين .منطقه ومحل زيست شان همه وهمه بسته گي به جايگاه وموقعيعت اجتماعي آنهاست

ضاعت جامعه درسطح پائين اجتماعي زنده گي بخورونميري داشتند وبالعموم درقريه معناكه درمجموع تمام دهقانان وافراد كم زمين وبي ب

مزدزحمتكشي اين افراد واشخاص نيزبه .ياد ميشدند،كارميكردند» تيول« هاوروستاها بسرميبردندودرروي زمينهاي اربابان وصاحبان زمين كه به نام 

 .او،موئي به دهقانان داده ميشدجيب افرادپرقدرت وتوانمند ميرفت وبه اصطالح امروزي ازگ

اينگونه مردم لباسهاي .دهقانان كم زمين درلباس وپوشاك ومسكن وطرززنده گي وديگرآداب اجتماعي هم از پولداران وثروتمندان فرق داشتند    

با فالكت و تنگدستي زنده گي آنهاباخوردن شلغم،شوربا،لوبيا،ونانهاي سياه ونوشيدن بيررقيق و.خشن پوشيده وكفشهاي چوبي در پاي ميكردند

مگربرعكس اربابان و اشراف زاده گان وصاحبان زمين داراي قلعه ها وخانه هاي مجلل وبزرگ بوده .خودراادامه ميداند وحق انتقادوشكايت نداشتند

سپيد ميخوردندوبه جاي بيررقيق،  اين صاحبان زروزور،نان.ولباسهاي گران قيمت كه ازپارچه هاي نفيس ابريشم ويامخمل تهيه شده بود،مي پوشيدند

 . انواع شرابهاي مدهوش كننده مينوشيدند

« يادكرده اندوتاسده چهاردهم » ظلمت وتاريكي«       :درقرون وسطي كه بيشترپژوهشگران ومحققان وعالمان تاريخ ازآن به نام دوران     

 ادامه يافت، دوران » آغازعهدرنسانس

مه گي، بي ايماني وزورگويي بوده،وجامعه انساني اين منطقه كره خاكي به انواع شرارتهاوخودسريها ظلم،بيدادگري،چوروچپاول،خودكا

 .وفساداجتماعي واخالقي دست وپاميزده و افراد زورگوي وقدرتمند داراي تمام نعمتهاي مادي ومعنوي بودند

بوده وبه گونه هاي مختلفي،تهيدستان وبينوايان رابه خدمت دراين دوران دين،مذهب،كليسا وراهبان عيسوي تمامي به خدمت غول سرمايه     

مسيحت بساط علم،حكمت وفلسفه رادرتمام اروپا برچيد ودرنتيجه تمدن غرب به تدريج دچارانحطاط فراوان شد واين حالت . خويش اجيرميگيرند

 .به مدت ده قرن تمام عالمان،فيلسوفان ودانشمندان را به انزوا كشانيد

نخست آنكه امپراتوري روم بافعاليت فالسفه : ذاشتن اروپاي غربي به دوران قرون وسطي را ميتوان دردوعامل جستجو و خالصه كردعلت پا گ    

 مسيحت : دوديگر. ودانشمندان علوم عقلي سرناساز گاري داشت وهواخواهان دربارنميخواستند كه حكمت وفلسفه رشد كند



 ،همه چيزرادردست گرفته ودرتمام امورديني ،  وكليساي متحجرومراكزديني وابسته به آن

 .اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي دخالت كردوجامعه راازرشد طبيعي آن بازداشت

دراين جنگها،كليسا رول مهم داشت .سال طول كشيد ۲۰۰يكي ازحادثات وواقعه هاي مهم قرون وسطي بروزجنگهاي صليبي است كه مدت     

كرد،وهمين امرباعث آن شد كه مردم ازكليساودين رويگردان شده ودرنتيجه اروپارا به سوي عصرروشنگري  ومردم رادرجنگ تشويق وترغيب مي

 .سوق داد

قابل يادكرداست كه درهمين زمانيكه دراروپا دوران افول فرهنگ،علم وفلسفه بوده در كشورهاي مشرق زمين وبه ويژه دربالداسالمي روندي    

رياضي، نجوم،ستاره شناسي ادبيات،فلسفه وعلوم :معناكه دراين كشورهازمينه هاي علوم عقلي ومعرفتي مانندمعكوس درجريان بوده است؛بدين 

 پزشكي موجود بوده ودانشمندان وشاعران بزرگي همچون شمس الدين 

همه،عصرقرون وسطي درسال  بااين.معاصروهمزمان بوده است» دانته « و» بوكاچيو« :محمدحافظ زنده گي ميكرده اند كه با دودانشمند غرب چون

به اين ترتيب دست غرب موقتاازسلطه مستقيم .، پايان يافت»فاتح«هجري وبا فتح قسطنطنيه،به دست سلطان محمد دوم عثماني ومعروف به  ۸۳۲

شه كوچكي ازآناتولي در حالي پايان يافت،كه قلمرو آن تنها به چند سرزمين دربالكان وگو) بيزانس(عمرامپراتوري روم شرقي .برشرق كوتاه شد

محمد فاتح، پس ازتصرف قسطنطنيه، به پيروان همه اديان آزادي كامل داد و دستورداد كه انجيل را به زبان تركي ترجمه كنند . محدود بود

همت  وحكومت شهرهاي متصرفه دربالكان و آناتولي غربي را به حكام محلي سابق سپردوبه تأسيس مدرسه ودانشگاه وتأليف وترجمه كتاب

 .به اين شهربازگرداند» در جريان محاصره« گماشت و تالش بسياركرد كه اديبان ودانشمندان فراركرده ازقسطنطنيه را 

وروشنگري دراروپا ) تجديد حيات علوم وادبيات وفلسفه وهنر(قرن طول كشيد و سپس قرني جديد آغازشد كه عصررنسانس  ۱۰قرون وسطي     

« .درجريان محاصره قسطنطنيه باخود به ايتاليابرده بودند،عامل عمده آغاز رنسانس شناخته شده است» بيزانتيوم«   نشمندان انتشاركتابهايي كه دا.بود

 براي معلومات بيشردراين زمينه، رجوع شود به، شبكه پيام 

 ».خورشيدي۱۳۸۴ -۳-۸مورخ سه شنبه،

 م بوده وكوشش ميكردندتا درقرون وسطي شواليه هاي جوانمردابتدا به خدمت عامه مرد    



اين شواليه ها مردمي بودند آزاده،خوش پوش،بامعاشرت،مردمدار،جوانمردوسخت پايبند نام . بتوانندبراي همنوعان خويش كمك وياري رسانند

كردندوازمردم ونشان،كه درپيمانداري ونيك عهدي وراستگويي درميان عامه مردم مشهورومعروف بوده وآنچه را كه ميگفتند،درعمل پياده مي

 . آزاري ودروغگويي وآسيب رساندن به ديگران دوري مي جستند

يكي ازخصايل شاخص شواليه هاروحيه سلحشوري ورزم جويي آنهاست،كه ازاين نگاه باجوانمردان وعياران خراسان دوره اسالمي درمشرق     

شواليه .ميس ملي وارضي ازجمله اهداف عمده شواليه ها به شمارمي آمدجنگيدن به خاطربه دست آوردن افتخارات ودفاع ازنوا.زمين،هم مانندبودند

 ۱۱۸۰هاي قرون وسطي دراروپا به خاطرنگهداري آماده گيهاي رزمي خود بعضي اوقات به پيكارهاي نمايشي وتمثيلي ميپرداختند؛ چنانكه درسال 

تعداد سه هزارازشواليه كه براسپهاي تيزروسواربودند،دريك پيكارنمايشي كه درفرانسه موقيعت دارد؛ به » ليني سورمارنه« ميالدي درمنطقه به نام 

 .بايكديگربه مبارزه تن به تن، پرداختند

  شواليه هاي اروپا،مانند جوانمردان آرياناي كهن درمسابقات رزمي وجنگهاي تن به تن نيزازخود داراي آداب،اصول وقوانيني اند كه همه شان   

درمسابقات شمشيرزني كه ازهنرهاي اصلي هرشواليه بود،بايد ازشمشيرهاي بسياركند استفاده ميشد؛ وديگراينكه   ل بودندمكلف به پيروي ازآن اصو

 .اگردراثناي جنگ، كاله يك شواليه به زمين مي افتاد،شواليه غالب حق نداشت كه بررقيب خود حمله نمايد

 عامه وكم درآمد جامعه ضعيف ميالدي عاليق ورابطه شواليه ها كم كم ازمردم ۱۳درقرن   

مجلل  شده رفت ودرنتيجه كارشواليه ها چنان باالگرفت كه آنهانيزازجمله طبقه اشراف واعيان جامعه اروپا قرارگرفتند؛چنانكه قلعه هاوخانه هاي

بعدها كار شان به جايي رسيد كه دراين دوران شواليه هاداراي زنده گي مرفه وعالي بودندو. شواليه ها تاامروزنيزدرسرتاسر اروپا موجود است

كوشش فراوان » سيمون دومونت فوت« انگليسي به نام »ارد« ميالدي يك  ۱۲۶۵درپارلمانها ومجلس اعيان نيزراه يافتند، چنانكه درحدودسال

ارا دورهم جمع كند وآنهارا نمودتاتوانست كه تمام نماينده گان شهرهارا كه متشكل ازثروتمندان،روحانيون پرقدرت وبه ويژه نماينده شواليه ه

 .درمجلس قانون گذاري وپارلمان فرا بخواند

  

 آموزشهاي رزمي ودرجه هاي شواليه ها

 شواليه هاي اروپا نيزمانند جوانمردان مشرق زمين،ازخودداراي تمرينها درجه ها،القاب ومراتبي بودندودرمجموع به سه درجه تقسيم ميشدند؛   



     :مانند

 نوآموز -۱

 » Squire« ره دارز -۲

 شواليه -۳

دراين زمان رسم . پسريك شواليه كه درحقيقت ازجمله طبقه اشراف به حساب ميآمد،آموزش شواليه گري را ازسن هفت ساله گي آغازميكرد    

آئين شمشيرزني،نيزه زني، چنان بود كه اين پسرنوجوان براي ياد گرفتن آداب واصول شواليه گري بايد به قلعه شواليه ديگرميرفت ودرآنجا رسم و

شكارواسپ سواري وسواركاري را ميآموخت وازآن گذشته درآن قلعه،رسم ورسوم مهمانداري ومهمان نواري را ياد ميگرفت،كه همين 

 . بود» نو آموزي « دوره،مرحله

ه وارد،حق داشت كه به خدمت يك شواليه نام دراين زمان جوان تاز.داده ميشد» زره دار« ساله گي ميرسيد،برايش درجه ۱۴هرگاه نوجوان به سن    

 . آورقراربگيردودرمجالس ومحافل اوشركت كند

ارتقاپيداميكردواين آزمايش چنان بودكه با تيغه شمشيربرروي شانه هاي آن »شواليه « ساله گي زره دارطي آزمايشهاي سختي به مرحله ۲۱درسن 

 . ري نشان ميدادوآنگه شواليه شناخته ميشدشخص زره داركوبيده ميشدواو بايدازخودمقاومت وپايدا

سواركاري واسپ سواري بياموزند،به دليل آنكه گاهي اتفاق مي افتاد كه شوهرش : زنان شواليه نيزمجبورومكلف بودند تامهارتهاي را چون 

دخترهابالعموم .تگاه شوهرش دفاع كندبراي به دست آوردن افتخاري به سفرطوالني ميرفت ودراين وقت ضرورت بود تا خانم خانه ازقلعه ودم ودس

 . ساله گي ازدواج ميكردندوهريك ازدخترخانمها كوشش ميكرد، تاشوهرش، شواليه نام آورباشد،واين مايه افتخارش شمرده ميشد۱۶تا۱۴درسن 

  

 نشانهاوسرگرميهاي شواليه ها

 » خود«  شواليه ها به صورت عموم درهنگام رزم وپيكار،چهره خود را درزيركاله آهني  



 دراين وقت براي آنكه درجه ومقام آنهابراي ديگران معلوم شود،ازنشان .پهنان ميكردند

اين نشانهادرروي رداي كه مانندزره بود،دوخته شده كه درميدان جنگ بسيارمهم .مخصوصي كه بيانگرموقف اجتماعي شان بود،استفاده مينمودند

براي اشخاص وافرادصاحب » نشان شواليه ملي لياقت« كاربردزياد دارد،چنانكه درفرانسه وانگلستان  امروزدركشورهاي اروپايي اين نشانهاموردبه.بود

 . نام درعرصه هاي مختلف فرهنگي داده ميشود

بودكه درمراسم ويژه ودرحهضور شواليه هاي ديگرصورت ميگرفت ومردم به تشويق وترغيب » باشه«يكي ازسرگرميهاوتمرينهاي شواليه ها شكار   

درشكاركردن اين پرنده چنان رسم بودكه بايد دراثناي پروازصيدميشدوهريك ازشواليه ها كه درشكار كردن مؤفق .آنهاميپرداختند

شواليه ها درشمشيرزني،اسپ سواري و سواركاري ونيزه زني وجنگهاي تن به تن مهارت زيادداشتندودراين .بود،جزافتخاراتش به حساب ميآمد

گان واعيان وطي مراسم خاص صورت   اين نمايشات رزمي درحهضورمردم وبه اشتراك اشرافزاده.سابقات رزمي دست ميزدندموارد به نمايشها و م

جايزه كه براي قهرمان غالب داده ميشد يااسپ ويا شمشير طالكاري .ميگرفت وهرشواليه كه برنده ميشد،ازطرف دربار برايش جايزه تعيين ميگرديد

 .رباربه لقبي مفتخرميگرديد واين لقب افتخاري موقيعت وپايگاه اجتماعي اورا تعيين ميكردشده بودويااينكه ازطرف د

 عشق درميان شواليه ها

كه درحقيقت نوارياروسري » روبان قرمز« يكي ازخصوصيات ديگرشواليه هاي كه درجنگهاشركت ميكردند،آن بودكه شواليه در هنگام سفر   

دراين .يداشت،كه اين نشانه درروحيه رزمي وجنگي وي زيادمؤثربودوشواليه هابدان حرمت تمام ميگذاشتندمعشوقش بودبه رسم يادگاري با خودم

گاهي نيزچنان اتفاق مي .زمان دختران دم بخت كه ازجذابيت وزيبايي برخورداربودند كوشش ميكردند، تاتوجه شواليه هارا به خود معطوف سازند

دل ببند وبه خاطربه دست آوردن وي با مشكالت زيادي دست وپنجه نرم كند وبارقيبان خويش تا سرحد  افتاد، كه شواليه اي به دختري زيباروي

اگراين شواليه به رقيب خودپيروزميشد،درآن صورت دخترموردنظرش مجبورومكلف بودتابه عاشق دلسخوته اش جواب مثبت .مرگ مبارزه كند

   يك« : يگوينددراين مورد ضرب المثل مشهورومعروفي است كه م. بدهد

 » .شواليه نميتواند بدون معشوق باشد

 شواليه ها بنابه عادت درتمام مجالس ومحافل سروروخوشي وچشنها واعياد وسالگره ها وعروسيهاي دختران اشراف واعيان شركت ميجستندودرآنجا

ا مي يافتند،با وي عروسي ميكردندويااينكه به گونه ازطرف زيبارويان به رقص وپايكوبي دعوت ميشدندوبعدازآنكه دختردلخواه ومورد نظرخويش ر



بعضي وقتها نيزچنان اتفاق مي . معشوقه باوي دوست ورفيق ميشدند وگويا داشتن محبوب ومعشوق يكي ازجمله افتخارات هرشواليه محسوب ميشد

ي روستائي ناداروفقيرازدواج نمايد وتاآخرعمربا وي افتاد كه شواليه يي ازيك دختر خانم اشرافي كه قبأل معشوق وي بوده،رويگردان شده وبه دختر

باقي بماند؛وبه همين دليل است كه دراروپا بعدها نوشتن پيرامون عشقهاي شواليه ها رونقي تمام يافت   زنده گي كند وبا آن دختروفادار

وماندگاري زدند وسينماگران اروپا برخي ازاين وپژوهشگران وداستان نويسان ومحققان عرصه هنروادبيات دست به نوشتن اثر هاي جالب پرمحتوا 

 . داستانهاي عاشقانه ويا حماسي ورزمي شواليه هارا كارگرداني وبه روي پرده سينما آوردند

به ترجمه نوشته الكساندردوما ،» شواليه دارمانتال « : چون   ازداستانها ورمانهاي مهمي كه درمورد شواليه ها به نگارش آمده،ميتوان ازكتابهاي     

« ميالدي نوشته شد،و۱۸۳۰ازالكساندرپوشكين كه د ر سال» شواليه خسيس « خورشيدي ازانتشارات گوتنبرگ؛۱۳۷۱    حبيب شوقي ، چاپ سال

مان وصدها رو  »دون كيشوت   «ازاميل زوال؛ ورمان پرآوازه ميگوئيل دوسروانتس زيرنام » عشق روستايي«نوشته ايتالوكالوينو،و» شواليه ناموجود

ن گونه اي وداستانهاي ازمبارزات وقهرمانيهاي شواليه ها،نام برد؛ به گونه نمونه ميپردازم به معرفي محتوا يك فيلمنامه درمورد شواليه ها وداستا

ان آئين واميداست كه مورد طبع صاحب نظران ودلبسته گان وهواخواه» دون كيشوت « عشقهاي نوع عشقهاي شواليه يي وفشرده رمان  ازچگونه گي

 .شواليه گري قراربگيرد

  

 خال صه فيلم شواليه هاي قرون وسطي

قصه فيلم درسده دوازدهم ميالدي   فيلمسازمشهوردنياي سينماازاهل اسكاتلنداست وگويا موضوع» پلمك گيالن « اين فيلم ازساخته هاي     

رهاي كه رول مهم دارند،چهارنفراند كه هرچهارشان ازتيپ شواليه دراين فيلم قهرمانان،اشخاص وكركت. درقلمروحاكميت انگلستان رخ داده است

دراين فيلم ديده ميشودكه قهرمانان درهرجنگي كه شركت ميكنند، فاتح بوده وهميشه درخط مقدم جبه جنگ قراردارند وپيروزمندانه . هاهستند

 .وباافتخاربرميگردند

اين چهارشواليه هدايت ميدهد كه برخالف گذشته،قهرمانان به ماموريت صلح بروند  پادشاه مقتدرانگليس براي» هنري« دراين زمان است كه    

 .وبااسقف مشهورومعروف، كه با پادشاه انگليس سرناسازگاري دارد، قرارداد صلح امضانمايند

بلكه اسقف شورشي  شواليه ها به سوي هدف مقدس خويش حركت ميكنند،مگرخالف ميل وتوقع شان،نه تنها كه قرارداد صلح امضانميشود،



شواليه ها بعد ازاين واقعه مجبورميشوند كه ازنزد هنري پادشاه انگليس فرار نمايند وبه سمت قلعه .ازدست شواليه ها به گونه اتفاقي كشته مي شود

آنهارا به قتل رسانند كه دورافتاده حركت كنند،ولي مردم كه اسقف سرشناس را حرمت مي گذارند،اين چهارشواليه را تعقيب نموده وميخواهند كه 

 ...درحقيقت بخش اساسي اين فيلم چگونه گي فرارهمين چهارشواليه است وعاقبت كارايشان

  

 عشق روستايي

عشق « قبأل يادكردم كه درمورد چگونه گي عشق شواليه ها داستانهاي زيادي توسط داستان نويسان غربي به رشته تحريردرآمده است؛ كه داستان    

اين داستان اصأل به زبان انگليسي نوشته شده و به زبان فارسي نيزترجمه گرديده . نويسنده سرشناس ازآنجمله است» اميل زوال « نوشته  »روستايي 

 :است ؛ داستان اينگونه آغازمي يابد

* * * 

ناگهان . يزهمراهش بودندروزي در فصل خرمن، شواليه اي نجيب زاده بقصد شكاردردشتهاي وسيع اسپ مي تاخت ودوسگ تازي وي ن    

 .چشمش برخرگوشي افتاده وسگها را رها كرد،اماخرگوش وحشتزده بطرف خرمني گريخت و زارعي حيوان را گرفت

مرد زارع اطاعت كرد، وشواليه دستي برسرخر گوش كشيد وبا خود فكركرد، بهترآن خواهد بود كه آن . زود خرگوش را بده بمن: شواليه گفت 

 .ه خانمي نجيب زاده كه مدتها روي خوش به وي نشان نداده ومرحمتي نكرده بود، تقديم نمايدحيوان زيبا را ب

شواليه اسپ خود را متوقف ساخت . درطول راه به دهي رسيد وچشمش بردختري روستائي افتاد كه نزديك به جاده در آالچيقي نشسته بود    

آيا آنرا . راازكجابدست آورده ايد؟ چقدردلم ميخواست كه يك خرگوش داشته باشم آن خرگوش! عاليجناب : ومؤدبانه سالم كردوآن دخترگفت 

 ميفروشيد؟

: دخترك مشتاقانه گفت . اگرواقعاً طالب آن هستي،مال توست! دخترزيبا : شواليه مكثي كرد،وبه وجاهت زياده ازحد آن دخترانديشيد وگفت     

من اين خرگوش را درازاي عشق تو، تقديم : شواليه بيدرنگ گفت . دايمي خواهم پنداشت اگربتوانم قيمت آنرا بپردازم،امروز را، روزخوش 

 .خواهم كرد



 عشق من؟ اين ديگرچيست؟: دخترك متحيرانه گفت 

بريشمي من سه انگشتر طالوچند قطعه جواهرويك كمربند سرخ وسفيد ا! قربان : لحظه اي ابروان خود را به هم گره كرد،آنگاه بااميدواري گفت     

 .دارم واگرشما حقيقت را ميگوئيد وواقعاًمايل به فروش خرگوش خود تان هستيد،من تمام آنها را بشماخواهم داد

 .هيچكدام ازاينها را نميخواهد، بجزعشق وي: شواليه جواب داد كه 

 .اين چيزي است كه من ندارم: دخترك گفت 

 .ــ اجازه بدهيد كه جستجو كنم، تا شايد آنرا بيابم

 :دخترك لحظه اي مردد ماندوبعد خنده كنان گفت 

 شواليه نگاهي به اطراف انداخته وپرسيد كه آيا كسي درآن حوالي هست يا خير؟. پس خرگوش را بدهيد ودنبال عشق من بگرديد. خوب، خوب

 .رفته اندآه نه، مادرم وتمام خدمه براي عبادت به كليسا : دخترك كه چون كبوتري پاك وعفيف وساده بود، گفت 

آنگاه دخترك را داخل آالچيق نموده . شواليه بشنيدن اين حرف، ازاسپ پياده شده و افسارحيوان را بست وشاهين خود را بر زمين نهاد    

 .ريدواينك بايد عشق مرا بگي: آنگاه متبسمانه گفت . دخترساده لوح خرگوش را بسينه فشرد وفريادي ازروي شادي برآورد. وخرگوش را بوي داد

شواليه پيش رفت و لبهاي وي را بوسيد وديري نگذشت كه مزد خود را دريافت كرد و چون ازجابرخاست تا برود،چشمهاي دخترازفرط حيرت     

 :فراخ شدندوگفت 

 آخردرست نيست كه شما بدون پيدا كردن چيزي كه ميخواستيد برويد، آخردر ! آه سرورمن 

 .مطمين شويد؟ لطفاً بيشتربگرديد؛ زيرا من طالب معامله اي عادالنه هستممدتي چنين كوتاه چگونه ميتوانيد   

آخراگرپيش . بااين زودي نرويد: مردجوان اطاعت امركرد،اماچون وقت جدائي رسيد، دخترك دست دورگردنش انداخت وبه آرامي گفت    



 .ازيافتن عشق من ازاينجابرويد گناه خواهد بود

 .ازهم بگرديدتمنا ميكنم ب! اي سرورگرامي 

آخرچرا چيزي با خودتان نمي بريد؟ چرا عشق : دخترك بدنبال اونگريسته و فرياد زد. شواليه بارديگراطاعت كردوآنگاه سواربراسپ خود شد    

 مرا نمي بريد؟

 .شواليه خنده سرداده ودورشد

 .موقعيكه مادرآن دختربه خانه برگشت، دخترك پيش دويده وخرگوش را نشان داد

 پرسيد،اينرا ازكجا پيدا كرده اي؟ مادرش

پيرزن سپس چنگ به موهاي دخترزده ودومشت . دخترك حكايت معامله خود را تعريف كردوبا حيرت متوجه شد كه مادرش جيغ مي كشد    

 !خودش برده پس شواليه عشق مرا با: دخترك برگشته ودرحاليكه ميگريست،ازخانه گريخت وزيرلب گفت . برسرش كوبيد وگيسوهايش را كند

روزسوم آن مرد پديدارشدودخترك ويرا صدا زد . دخترك همه روزه كنارآالچيق مي ايستاد واميدواربود كه بازهم گذرشواليه ازآن حوالي بيفتد  

خواهش . مادرم موهايم را مي كند وصورتم را مي خراشد. ازوقتي كه عشق مرا برده ايد،روزگارم سياه شد. قربان عشق مرا پس بدهبد: وگفت 

 .ميكنم خرگوش خودتان را برداريد وعشق مرا پس بدهيد

شواليه كه جزاين چيزي نميخواست،واردآالچيق شد ويك بارديگرعشق دخترك را پس داد وهنگام رفتن خرگوش را هم به رايگان به اوبخشيد؛     

مژده اين كاررا بدهدومجدداً بالت وكوب هاي مادرمواجه دخترك نزد مادرش رفت تا . تا مبادا دراين معامله مغبون شده و احساس زيركي كند

 .شدوسخت حيرت كرد

مراسم عروسي . يك سال گذشت وشواليه تصميم گرفت كه ازدواج كند،ودخترنجيب زاده وزيباوباهوشي را پيدا كرد ،كه ثروت هنگفتي داشت

 مجلل برپاگشته ، وتمام بزرگان بدانجا

  



 .پيشين را ازياد نبرده،تصميم گرفت كه دخترك نيزبه عروسي خود دعوت كند شواليه هنوزهم ماجراي. دعوت شدند

روزعروسي،شواليه درصدرمجلس عروس نشسته بودكه ناگهان همان دختردرحاليكه خرگوش را برسينه ميفشرد،وارد شد وشواليه با ياد آوري     

 .معامله،خنده سرداد

 كسي لطيفه اي گفته كه خاطرمبارك چنين شاد شده؟سبب خنده شماچيست وآيا! عاليجناب:تمام حضارگفتند

اگرسبب خنده بيموقع خودت را : سرانجام عروس باعصبانيت گفت. شواليه ازپاسخ دادن طفره رفت،اما عروس اصرارنمود وشواليه انكار    

 !نگوئي،هيچوقت مرا چون همسرنخواهي شناخت

عجب دخترساده ! آه : وچون سخن به آخررسيد،آن دختر خنده سرداد وباغروروتكبرگفت  شواليه با شنيدن اين حرف تمام وقايع را تعريف كرد    

 !من كه هيچوقت خودم را پيش مادرم لونميدادم وميرشكارهم خيلي خوب واقف است. اين چيزها را كه نبايدبه مادربگويند! لوح وابلهي بوده 

ال كه اين چنين شدواين دختربا ميرشكارخود روابطي داشت،خوبست كه نقشه شواليه با شنيدن اين حرف غضبناك شده وباخود انديشيد؛ح    

 .عروسي من تغيريابد

مهمانان متحيرشده وگفتند كه . آنگاه ازجاي برخاست وبطرف دخترك كه مورد تمسخرقرارگرفته بود رفته واو را در كنارخود جاي داد    

اماشواليه برجاي مانده وازهمه خواست تاسكوت رارعايت كنند آنگاه مجدداً .بنشينداينكاربرازنده نيست وبهترآنست كه برود وكنارعروس خود

حكايت خرگوش راتعريف كردوسخنان همسرش رانيزبازگونمودوسرانجام از دوستان خودخواهش كردكه بگويند كداميك ازآن دوزن 

 .تراست وهمگي متفق الراي شدند كه دخترساده لوح مناسب. بيشتربرازنده همسري وي ميباشد

* * * 

 گفت كه درباره جوانمردي ، شجاعت،مردانه گي،سلحشوري وپارسايي شواليه هاي  بايد    

 اروپادرميان مردم مغربزمين،حكايتهاي فراوان موجوداست كه بيانگرمردي ومردمدوستي 



 :ودليري ونيك انديشي آنهاست وازآنجمله است

مي خواهم ثابت كنم كه،خداوند فقط بلداست كه ازماچيزي . ويم كه خداوند درآنجاسكني داردبيابه كوهستاني بر: شواليه اي به دوستش گفت    

 .بخواهد،درحاليكه خودش براي سبك كردن بارماكاري نميكند

ي روي سنگها: و ازدرون تاريكي آوايي را شنيدند ... همان شب به قله كوه رسيدند.خوب،من هم ميآيم تاايمانم را نشان دهم: ديگري گفت     

 .زمين را برپشت اسبان تان بگذاريد

 .من كه اطاعت نميكنم! بعدازاين كوهنوردي،ميخواهد بارسنگين تري را هم باخود ببريم! ديدي؟: شواليه اول گفت    

الماس . وقتي پاي كوه رسيد،سپيده دم بود،ونخستين پرتوهاي آفتاب برسنگهاي شواليه پارسا تابيد. شواليه دوم به دستورآواعمل كرد 

 .ناب،الماسهابودند

 سايت انترنيتي پرژين « .تصميمهاي خداونداسرارآميزاماهمواره به سودماست: استادميگويد

  

 فشرده رمان دون كيشوت

داستان نويس مشهورومعروف هسپانيايي تباراست،كه » ميگوئيل دوسروانتس « نويسنده اين داستان كه مربوط به يك شواليه سرگردان است،    

ميالدي وبه مدت  ۱۶۱۵تا  ۱۶۰۵نوشتن اين داستان دربين سالهاي.آنزمان رمانهاي شواليه اي وسوار كاران جنگجودراروپاطرفداران زيادي داشتدر

 :دراين داستان آمده است كه .ده سال طول كشيد

ه است؛ چنان تحت تأثيراين داستانها قرارميگيردكه خواند   كه داستانهاي زيادي را درمورد قهرمانان ودليران» المانچا«نجيب زاده كهن سال ازشهر 

ودوبه تصورميكند،كه تمام داستانها حقيقت دارد؛وبه همين دليل خودش را به گونه يك شواليه اي سرگردان درميآوردوبه دنبال خوبيهاوزيبايها مير

 . ي بردارداين فكراست كه ميتواند زشتيهاوپليديهارا نابودسازدوجوروستم را ازميان جامعه انسان

 اواين دختررا به حيث معشوقه و.آشنااست» دولسيني « قهرمان داستان با دختري به نام   



 كه اورا ياري ميرساند به » سانچو« همكاربرميگزيند وبايكتن ازدهاتيهاي خوش باوربنام 

 قهرمان داستان باخود شمشيري چوبين دارد،كه باهمين اسلحه .سفردورودرازش ادامه ميدهد

« جنگ پلشتيهاوكاستيها برخاسته وبراي به دست آوردن آرزوهاي نيك وانسان منشانه اش چه زحمتها ورنجهارا كه تحمل ميكندوسرانجام به لقببه 

 ...مفتخرميشود» شواليه

خواننده وشنونده  درپيكارهاي خيالي قهرمان داستانش،چنان داد سخن داده وچنان صادقانه عمل كرده است،كه» دوسروانتس« دراين داستان     

 داستان،تصورميكند كه با يك حماسه واقعي سروكاردارد؛وبه همين دليل است كه اين داستان يكي ازجمله بهترين وزيباترين شاهكارهاي ادبيات

 .درآنزمان شناخته شده است

يي پرداخت وهمه شكوه وجالل شواليه ها نويسنده ازيكطرف بامهارت تمام به تمسخرحاكميت ودربار ورمانهاي شواليه » دون كيشوت « دررمان 

اودراين اثرنشان دادكه بازگشت به سوي گذشته امكان ناپذيراست ودرحقيقت به ريش كساني خنديد،كه به آرزوي گذشته زنده گي .را برباد داد

داستان مدرن ادبيات جهان را خلق  ، شاهكارترينمانده نسل شواليه هاي مغربزمين برآخرين بازميكنندوازطرف ديگرسروانتس بانوشتن اين رمان 

 . نمود

  

 مقايسه جوا نمردان مشرق زمين باشواليه هاي اروپا

دراين موردبايد گفت كه درميان جوانمردان آرياناي كهن وشواليه هاي اروپا وجوه مشترك وهمجنان اختالفهاي ديده ميشود؛كه به گونه     

 :مختصروفهرست وارميتوان به اين مطالب اشاره كرد

 وجوه مشترك جوانمردان خراسان وشواليه هاي اروپا: اول 

 .وفا كردن به عهدوپيمان وتنفرازپيمان شكني درميان هردوگروه مهم وعمده است -۱

 .داشتن روحيه سلحشوري ورزمي ونهراسيدن ازپيش آمدهاوسختيهاوحوادث روزمره زنده گي -۲



 .دم دربين هردوتيپ اجتماعي معمول ومروج بوده استدفاع ازنواميس ملي وارضي وحل نمودن مشكالت مر -۳

 .تحمل رنجها وسختيها وپايمردي نشان دادن درمقابل زورگويان ومستكبران -۴

 آماده گيهاي رزمي،چون جنگهاي تن به تن واسپ سواري وسواركاري ونيزه زني و -۵

 .ه استكشتيگيري وشمشيرزني وكاردزني هم درشواليه هاوهم درجوانمردان موجود بود

 خنجر،اسپ، تيروكمان،نيزه،شمشير،كارد،ولباسهاي ويژه : داشتن وسايل جنگي،مانند -۶

 .جنگ وسپروكالههاي مخصوص كه مورداستفاده قرارميدادند

 هم شواليه ها وهم جوانمردن به استاد ويا پيش كسوت بسيارحرمت واحترام داشتندوهيچ  -۷

 . وقت ازاوامرآموزگارسرپيچي نميكردند

وانمردان وشواليه ها درمجموع تمام مسووليت حفظ جان،مال، ننگ وناموس وشرف مردماني كه درساحه شان زيست ميكردند،به دوش داشتند ج -۸

 .وازمنافع همان منطقه بادل وجان دفاع مينمودند

 . وه بوده استپياده گردي،كوهنوردي وپيمودن راه هاي صعب العبوروچاره انديشيهاي باموقع از ويژه گيهاي هردوگر -۹

براي رسيدن به مرحله استادي وپيشكسوتي هردو گروه بايد درجه ها ومراتبي را طي ميكردند وبعدازدادن امتحانهاي سخت ومشكل ازيك  -۱۰

 . درجه به درجه ديگرارتقا مي يافتند

 .ند بوده وازمكروغدروخيانت سخت متنفربودندجوانمردان مغرب زمين وشواليه هاي اروپا به تمام اصول وقوانين رفاقت ودوستي بسيارپايب -۱۱

 وجوه اختال ف جوانمردان خراسان وشواليه هاي اروپا: دوم 

جوانمردان ازآغازتشكيل تا امروز،هميشه به خدمت بينوايان وتهيدستان بوده وازحقوق دردمندان وبيچاره گان دفاع ميكردند؛ مگرشواليه ها  -۱



وبعدها به خدمت دربارواشراف زاده گان قرارگرفتند وحتي پسانترها خود شان ازجمله اهل درباروجزؤاشراف درابتداي امرداراي چنين خصلت بوده 

 .زاده گان شدند

بيشترجوانمردان مجردزنده گي ميكردند وبه تشكيل خانواده زيادعالقمند نبودند؛ بر عكس شواليه ها بسيارزن دوست،معشوقه بازوعشرت طلب  -۲

 . عيش ونوش اشراف واعيان شركت ميكردند بوده ودرمحافل ومجالس

 اكثرشواليه ها بالعموم درقلعه ها،برج وباروها وخانه هاي مجلل وبادم ودستگاه اشرافي  -۳

 .زنده گي ميكردند؛ وكمتردرانظارمردم ظاهرميشدند؛ مگرجوانمردان دربين مردم ودرخانه هاي محقرودرروستاها وقريه ها زنده گي مينمودند

 ،القاب ومراتب شواليه ها ازطرف دربارهاوطي مراسم پرشكوه صورت مي درجه ها -۴

 گرفت؛امالياقت وشايسته گي جوانمردان را مردم عامه تعيين ميكردندوطي مراسم عادي و

 .درحهضورتمام بزرگان وموسفيدان برگذارميگرديد

 يك، آنها به صورت عموم لباس ش.لباس شواليه ها بيانگرموقيعت اجتماعي شان بود -۵

ابق به مدرن ، گران قيمت ميپوشيدند وبه داشتن چنين لباسهاي افتخارميكردند؛درصورتيكه لباس جوانمردان ارزان، فقيرانه وازپارچه هاي عادي ومط

 .ذوق مردم عامه بود،مگر نظافت وپاكي درآن مراعات ميشد

اين لباس مخصوص عبارت بودازرداي زره اي .ده مي كردندشواليه ها درهنگام جنگ وپيكارهميشه ازلباس ووسايل مخصوص رزمي استفا -۶

وهمجنان اسپ هاي جلد،چابك وتيزرو؛ مگرجوانمردان باهمان لباس عادي وساده وپياده دررزمهاوبزمها ومسابقات جنگي » خود« وكاله آهني 

 .شركت مينمودند

رحاليكه جوانمردان به گردكردن دارائي عالقمند نبوده ودرزنده جنگهاونبردهاي شواليه هابه منظوركسب نام نيك،قدرت وثروتمندشدن بوده د -۷

 .گي فقيرانه خود فخرميكردند



  

 نتيجه 

به گفته برادرگرانقدرم جناب داكتراكرم عثمان داستان نويس خوب هموطنم ، شواليه به معناي سواركاروهم مترادف جوانمرداست؛ وازاين      

وشباهتهاي داشته   ه كاركرد،طرزانديشه،مردمدوستي،وفابه عهد،پيمانداري،شجاعت،مردانه گي همانندينظرميتواند،باجوانمردان خراسان از نگا

 .باشد

د محمدحجازي دانشمند شناخته شده ايران معتقداست كه انگارشواليه هاوجوانمردان به تمام معنا مرامهاي واحد ونانوشته دارندوازنگاه عملكر

جوانمردي آن غريزه است كه انسان را ازديدن بدبختي وبيدادگري به جان « : آنجا كه نوشته است . ندارندونوعدوستي ومردمداري ازهمديگر فرق 

به فرمان اين غريزه، مرداني به وجودآمده اند، كه دراروپا به اسم شواليه ، ودرايران به نام . ميآورد،وبراي هرگونه ازخودگذ شتن،آماده ميكند

به همين دليل .» رشان دربيابانها،دادگستري ورفع ظلم وحمايت اززنان وكودكان ودست گيري درماندگان بوده استكا.ميشدند     جوانمرد، خوانده

ميتوان گفت كه شواليه هانيزبه تمام اصول ومقررات آئين جوانمردي پايبند بوده ودفاع ازنواميس ملي ومنافع مردم را ازوظايف خود مي 

» جنتلمن Gentleman«دنباله شواليه ها را امروزدركشورهاي اروپايي ، به نام .ا بهترازگنج وگوهرميدانستندشمردند،ودرنتيجه هردوگروه نام نيك ر

 .ياد ميكنند، كه نشانه واثرهاي ازشواليه هاي قديم را دارا ميباشند» راد مرد«     به معناي آقا،مردمعقول و

   

 كرم وجوانمردي جعفربرمكي: حكايت سي وهفتم

 گذشتهپيوسته به 

هركس ازبراي جعفرگريه كندويامرثيه گويد،اورا : وازجمله حكايتها اين است كه خليفه هرون الرشيد،چون جعفربرمكي رابكشت؛ فرمود   

 .پس مردمان خود را ازآن كار بازداشتند. نيزبكشد

ت او ميآمد، وهزاردينارازجعفرگرفته، بازميگشت؛ وتا اتفاقآ عربي باديه نشين را عادت اين بود كه درهرسال قصيده درمدح جعفر گفته، به زيار    

 . آخرسال آن هزارديناررا صرف كرده و بازبا قصيده ديگرميآمد

به همان مكان كه اوراكشته بودند،بيامد واشتردرآنجا   درآن سال به عاد ت معهود با قصيده بيامد؛ چون به بغداد رسيد، جعفرراكشته يافت    

 .را انشا كرده، بخفت  قصيده. واندوهناك شد بخوابانيد وسخت بگريست

توخود رابه تعب درانداختي كه قصيده گفته، و پيش من آوردي ومراكشته يافتي؛ : كه به آن بدوي ميگويد كه.جعفربرمكي را درخواب د يد     

برمكي تورا سالم ميرساند وميگويد، هزاردينار جعفر: بگو. چون به او برسي. ولكن اكنون به بصره روان شو واز مردي كه فالن نام دارد، جويا شو



 .ازامارت باقال بده

پس آن بازرگان بگريست وچنان . پس چون اعرابي به سوي بصره روان شد آن بازرگان را پرسيد وبا اوجمع آمدوگفت جعفروزيررا تبليغ كرد    

ا شت ودرپهلوي خود بنشانيد وسه روز در اداي رسوم مهماني او پس از آن، بدوي را گرامي بد. فرياد زد كه نزديك شد روانش ازتنش به درآيد

يكهزارديناررا به حكم : پس ازسه روزبدوي خواست ازنزد اوبازگردد؛ آن مرد بازرگان هزاروپانصد ديناربه بدوي بداد وبه اوگفت. فرونگذاشت

چون آخرسال شود، بيا و زرها از نزد من . رهزارديناردرنزد منستجعفردادني بودم، و پانصد دينارد يگرخود به تودادم و تو را درهرسال به استمرا

 !تو را به خدا سوگند ميدهم، مرا ازحكايت باقال آ گاه كن: آنگاه بدوي به بازرگان گفت. بستان

 .سيله معاش ميكردمباقال پخته دركوچه هاي بغداد ميگردانيدم و او را فروخته، و. من درآغازكاربينوا وپريشان حال بودم: بازرگان گفت    

گاهي ازشدت سرما . درآن روزهوا سرد بود وباران ميباريد ومراجامه كه از سرما وباران نگاهدارد نبود.اتفاقآ روزي ديگ باقال برداشته بيرون رفتم    

 .ميلرزيدم وگاهي به آب باران مي افتادم و بدان حالت ازپاي قصرجعفر وزيرميگذشتم

خادمي به سوي من بفرستادومرا به سوي جعفربرد ودرآن هنگام زنان .قصرچشم برمن افتاد وبه حالت من رحمت آورد ناگاه جعفررا ازمنظره    

من پيمانه بگرفتم وبه هريك . هرچه باقال تو راهست به حاضران بفروش: وخاصگان جعفردرنزد اونشسته بودند؛چون جعفرمرا بديد به من گفت

 . س هريك ازايشان پيمانه مرا پرزركردند و به من ميدادند؛ تا اينكه هرچه باقال داشتم، بفروختم و زرها جمع كردمپ.ازحاضران پيمانه ازباقال پيمودم

پس ديگ را جستجو كرد م ويكدانه باقال . نميدانم: آيا ازبا قال چيزي به ديك اندرمانده است يا نه؟ من گفتم: آنگاه جعفر برمكي به من گفت    

اين باقال : يك دانه باقال را ازمن بگرفت و اورا دو نيمه شكست، نيمه خود برداشته ونيمه به يكي از زنان خود بداد و به اوگفتجعفروزير. بدرآوردم

 به چند ميخري؟ 

 .به دو برابر اين زرها كه مرد باقال فروش جمع آورده است، بخرم: آن زن گفت

من درعجب بودم وسردرگريبان فكرت داشتم، كه ناگاه آن زن خدمه .محال است چنين كاري: مرا ازاين سخن عقل حيران گشت وباخود گفتم  

من زرها را برداشته وبازگشتم وبه بصره آمدم وبا آن مال به . خودرا فرمود وبرابرهمه آن زرها كه من داشتم، حاضرآورد و ديگ مرا پراززركرد

يناربه احسان جعفربرمكي تو را بدهم، زيان به من نخواهد رسيد كه رحمت حق بازگاني نشستم و ازآن مال بسياراندوخته،هرگاه درهرسال، هزار د

 ».۷۹۳هزارويك شب،جلد اول، صفحه « . برروان جعفرباد

 جوانمردي سپاهي فقيربه كنيزك: حكايت سي وهشتم

رسيدن عياران بر اثرتردستيهاي كه كرد،  كه سخت لخت وبرهنه بود، اما پس از به قدرت» زبد « سپاهي فقيري درميان اين عياران بود به نام     

با ثروتي يافت وكارش بدانجا رسيد كه توانست كنيزكي را كه بدوعاشق شده بود به هزاردينار بخرد وقتيكه خواست با كنيزك در آميزد، كنيزك ا

 .كرد

 موجب اين بي مهري چيست؟: عيارپرسيد

 . هيچ، جزاينكه ازتوخوشم نميآيد: كنيزگفت



 علت اين خوش نيامد ن چيست؟ : دعيارپرسي

 . من ازهمه سياه پوستان نفرت دارم: كنيزگفت

 آرزوي تو چيست؟ : عياربدون اينكه ازاين سخن درشت خشمگين شود، دست ازاوبرداشت، وسپس گفت  

 . اينكه من را به ديگري بفروشي و پولي كه داده اي، حتي بيشترازآن بدست بياوري: كنيزك گفت

 . ه بهترازاين خواهم كردن: عيارگفت

 .پس او را نفروخت، بلكه او را به نزد قاضي برد و درحضور قاضي بي هيچ قيد و شرطي آزاد كرد و يكهزار دينار نيز به او بخشيد    

 .گذشتاما خود زيد عاشق ناكام از بغداد به شام مهاجرت كرد و در آنجا در. مردم از اين سعه صدر و بخشنده گي او درعجب ماندند

* * * 

 جوانمردي دالك وپيرزن جوانمرد: حكايت سي ونهم

  

 و نيز از جمله حكايات نغز اين است كه چون دور خالفت به مأمون بن هارون الرشيد رسيد عم او ابراهيم بن مهدي او را بيعت نكرد وبه سوي    

ين منوال گذرانيد و برادرزاده او مأمون از او خواهش كرد كه به مملكت ري روان گشته؛ درآنجا مدعي خالفت شد و يك سال و يازده ماه حال بد

 .ولي ابراهيم خواهش مأمون را نپذيرفت و طاعت نميكرد. طاعت باز گردد و از جماعت تخلف نكند

كشته شدن به بغداد  چون خبر به ابراهيم رسيد؛ طاقت نياورده ازبيم. چون مأمون ازبازگشتن اونوميد شد،لشكربرداشت وبه سوي ري روان گشت    

 .هركس مرا به ابراهيم داللت كند؛ يك صد هزاردينارش بدهم:مأمون فرمود. گريخت

هنگام ظهرازخانه خود به درآمده ونميدا نستم كه . چون من اين سخن بشنيدم، برخود بترسيدم ودركارخود به حيرت اندر ماندم: ابراهيم ميگويد    

آيا تورا جائي هست كه من : پيش رفتم وبه اوگفتم. مدم ودرسركوچه دالكي ديدم كه بردرخانه ايستاده بودپس به كوچه در آ. به كدام سوي روم

 ساعتي درآنجا پنهان شوم؟

شايداين مرد وعده زرومال شنيده : من به هراس اندرشدم وباخودگفتم. دربگشود ومرابه خانه نظيف برد ودرببست؛ ودرحال برفت. آري: گفت    

پس محزون بنشستم وچون ديگ برآتش همي جوشيدم ودركارخويش به فكرت اندربودم؛ كه . يرون رفت كه خليفه را داللت كنداست،اكنون ب

فداي توشوم، مرا چون : ناگاه دالك درآمد وحمالي با خود بياورد كه حمال همه اسباب تعيش از ظروف وخوردني دردوش داشت وبه من گفت

درآن حال من بسي حاجت به : ابراهيم گفت. است؛ نخواستم كه ازظروف من ود ست من چيزي خورده باشيپيوسته دست به خون مردم آ لوده 

 .خوردني داشتم، به خورد ن بنشستم ومرا هيچ گاه چنان ياد نمي آيد

خواهي كه بنده خود باتوحديث گويم؛ ولي اگرتو ب  من آنقدررتبت ندارم كه! يا سيد: پس چون حاجت ازخوردن روا كردم، دالك به من گفت  



 .را بنوازي، اين ازبلندي رأي تو،خواهد بود

. خواجه راشهرت بيش ازاينست. سبحان اهللا: گفت. توازكجايافتي كه من حديث دوست دارم.به اوگفتم وگمان من اين بود كه مرا نمي شناسد    

 .عده دادهتوسيد من ابراهيم بن مهدي هستي كه مأمون سراغ دهنده تو را يكصد هزاردينارو

ابراهيم ميگويد؛ چون من اين سخن ازاو بشنيدم، مروت او به من آشكارشد ورتبت اونزد من افزون گشت، وتمناي ا و را درحديث گفتن موافقت     

 ...كردم

 بدره اي كه زربسياردراو داشتم، در پيش او بنهادم واو را وداع كردم وبه : ابراهيم ميگويد

 .كه اين زرها درمهمات خود صرف كني،هركاه من ازاين ورطه خالص شوم، تو را پيش ازاينها پاداش دهم خواهش من اين است: اوگفتم

اگرمارادر نزدشما منتي نيست،والكن ازمروت وجوانمردي است كه چون تو ! ياسيد: دالك بدره زربرداشته وخشمناك به سوي من بينداخت وگفت

به خدا سوگند،اگراين سخن .د ساخته، من درعوض خدمتي كه مرا فرض بوده است، ازتو زر بستانمبزرگي مرا نواخته، به فدوم مبارك مرا سربلن

 .دوباره گوئي،وبدره راپيش اندازي،خودرا خواهم كشت

 : چون به درخانه او برسيدم؛ به من گفت.پس بدره زربگرفتم وبازگشتم: ابراهيم ميگويد

 .ودرهمين جاي اقامت كن تا پروردگارتورا فرج عطافرمايدت. اين مكان ازبراي توازهمه جاامن تراست! ياسيد

پس من درخانه اوچند . اوبه من چنان بنمود كه شرط مرا پذيرفت.من به اوگفتم، سخن تو را پذيرفتم، ولي به شرط آنكه از اين بدره صرف كني    

 .روزي بماندم، ولي ازبدره صرف نميكرد

ونقاب از رخ بياويختم وچادربسرگرفته، ازخانه او بدرآمدم وسخت همي ترسيدم، تا ا ينكه به  آنگاه من چون زنان موزه برپاي كرد م    

همين : فرياد برآورد وگفت. كنارجسربرسيدم وخواستم كه ازجسربگذرم ناگاه سواري را كه پيشترازغالمان من بود، برمن نظرافتاد ومرابشناخت

مرمان . اورا با اسب به دجله در افكند م. من مشتي به دهان اسب اوزدم. ودرمن بياويخت اين بگفت. است آنكه خليفه مأمون اورا جويان است

آنگاه من به رفتن بشتابيدم، تااينكه ازجسردرگذشتم وبه درخانه برسيدم كه زني دردهليزخانه ايستاده . بدوگردآمدندوبه خالصي اومشغول گشتند

 .ازخليفه گريزانماي خاتون خون مرانگاه داركه : من به اوگفتم. بود

. آيا بيم ازتوبرفت: خوردني و نوشيدني ازبراي من حاضرآوردوگفت. درحال مرا به غرفه بردوبا من مالطفت كرد. برتوباكي نيست: آن زن گفت    

داست كه من اورا به ديدم كه خداوند خانه همان مر. آن زن بيرون رفته ودربگشود.پس اودراين سخن بود كه ناگاه درخانه را به درشتي بكوبيدند

 .اوراسروجبين شكسته وخون هميرفت و ا سب باخود نداشت.بحرانداخته بودم

 چه حادثه روي داده؟ : زن به او گفت    

پس ازآن زن . به حكم خليفه كسي را جويا بودم، ازقضا براوظفر يافتم؛ ولي اومشتي به دهان اسب من زدومرابه د جله درافكند وبگريخت: مرد گفت

 .ارچه به درآورد وسروجبين او را ببست ودربسترش بخوابانيددست



پس آن زن مرا . آري منش به دجله افكندم: من به او گفتم! گمان من ا ينست كه فضيه قضيه توباشد: به نزد من درآمده وبه من گفت  آنگاه    

بهتراين است كه خويشتن را ! ع يابد، برآنچه بيم ازاوداشتي،گرفتارآئياگربرتواطال.از اين مرد برتو بيم دارم: بنواخت وبه مهرباني بيفزودوبه من گفت

 . چون شب درآمد، جامه پوشيدم واز نزد ا و به درآمدم. مضايقه نكنم: گفت. پس من ازاو تاشامگاه مهلت خواستم. نجات دهي

المت من شكرها بگذاشت ودرحال ازخانه بيرون رفت وچنان چون مرا ديد، به حال من بگريست وبناليد وبه س. مرا كنيزكي بود به خانه اودرآمدم    

 .من ازهيچ جائي آگاهي نداشتم. بنمود كه ازبهرسازوبرگ ضيافت هميرود

چون نيك بديدم، همان كنيزك بود، ومرابه دست . ناگاه ديدم كه ابراهيم موصلي با غالمان وزيردستان همي آيد وزني در پيش روي ايشان است    

 . ايشان مراباجامه زنان كه دربرداشتم، به سوي مأمون بردند.ايشان بسپرد

 . الستملك: مأمون گفت.چون به مجلس درآمدم اورا خليفه خوانده، سالم دادم. پس مأمون مرا درمجلس عام بخواست    

 ...ولكن درعفو لذتيست كه درانتقام نيست. يابكش وياببخشاي. فرمان تراست! ايهاالخليفه: من به اوگفتم   

 چه ميگوئي؟ : آ نگاه مأمون به احمد بن خالد گفت   

هزارويك « .اگرتواورا بكشي تورامثل اوخواهيم يافت؛ واگربروببخشائي، مثل تورانخواهيم ديد كه به مثل او به ببخشايد! ايهاالخليفه: احمد گفت

 ».۷۵۵شب،جلد اول، صفحه

* * * 

 جوانمردي جوان عرب: حكايت چهلم

  

ان عرب حكايت كردكه وقتي دربيابان عربستان به خيمه يكي ازقبايل وارد شدم، درآن خيمه مردي بود درنهايت شجاعت وسخاوت يكي ازدزد    

 .چون ديد قصد ماندن دارم، فوراً اشتري به جهت من قربان كرد

 براي من يكنفرچراشتري كشتي؟: گفتم

وزي كه درآنجا بودم هر روزبراي من شتري ميكشت وگوشت تازه برايم كباب چند ر. قاعدهء من اينست كه به مهمان گوشت مانده،ندهم: گفت

آ ذان صبح .طمع مرابرآن داشت كه درسرفرصت شتران اورا بدزدم.وقتي ديدم اوداراي اينهمه شتراست كه ميتواندهرروزيكي ازآنهارابكشد. ميكرد

چوان اعرابي باخبرشد،به سرعت براثرمن بيامد وسرراه برمن گرفت، .اندم وبردمقبل ازاينكه ميزبان من ازخواب بيدار شود،برخواستم وگله شتراو رابر

تيررا بزد ودم سوسماررا برزمين . سوسماري درآنجاخفته است آيا اورامي بيني؟ اين تيررابر،دم اوخواهم زد:چندانكه مرابديد،تيردركمان نهاد وگفت

 .ء پشت سوسمارخواهم زد وچنان كرد كه گفته بوداين تيردوم را برمهره: تيرديگري دركمان گذاردوگفت.دوخت

 . دست ازمن برداروازمن بگذر.شتران را به تو بازگذاشتم.نزن: گفتم.اين تيربراي سينه توست: تيرسوم را درچله كمان گذاردوگفت    



 .براندم وبه جايگاه مخصوص رساندم پس شترهاي وي را. دست ازتوبرنميدارم،مگراينكه شتران مرا به جاي اوليه خودشان بازگرداني: گفت    

چه چيزترا برآن داشت بااينكه مهمان من بودي ومن چندين روزازتوبخوبي پذيرايي كردم؟ شتران مرا بدزدي : آن مرد عرب بدوي به من گفت    

 ! وبا خود ببري

ه ازدزدي امرارمعاش كنم،ازطرفي ديدم كه شتران احتياج مرا وسوسه كرد كه به اين عمل دست بزنم وآنگهي كاروشغل من اين بوده است ك: گفتم

 .درنظرتوآنقدربي ارزشند كه حاضري هرروزيكي ازآنهارا براي يك مهمان قربان كني

ومن بيست شتراختياركردم وباخود . حال كه چنين ميگويي ونيازداري؛چون حق نان ونمك درميان است، بيست شتر اختياركن وباخود ببر: گفت    

 »ويكشب،جلددومهزار« .ببردم

* * * 

 الالآخرين عياروجوانمردكابل: حكايت چهل ويكم

هاي عياران سيستان راميخواند وهمه  وهفده غزل وقصه درشبهاي زمستان مردم به مسجد جمع ميشدند،ويك ميرزا داستانهاي شاهنامه : پردل گفت   

 . ها دلباخته بود بسيارتربه اين قصه» يب اهللا كلكاني است منظوراميرحب -«سراپاگوش ميكرديم وبه وجد مي آمديم ودربين ما،الال

 پس ازسقوط دولت : يك شب خواجه با اوحكايتي ازجوانمردي سيستانيان را چنين بيان كرد

 صفاري، احمد ساماني درسيستان يكي ازفرزندان نيمروزرابنام اميربوجعفرسيستاني والي 

 . تعيين كرد

هدايا بخدمت اميرخراسان دربخارا فرستاد ودو نفر از سرداران لشكرخودرا كه بنام طاهربوعلي ومحمد حمدون اميربوجعفرپس ازچندي تحفه و    

 . بود بدانجا اعزام داشت

اميرخراسان حاجبي را .طاهربوعلي و محمدحمدون لشگري نيزحاضربودند.روزي اميربخارا درريگستان دوازده سوارجرارجمع كرد تاگوي زنند    

طاهربوعلي ومحمد حمدون خدمت كردند وگوي .حاجب دستورشاه را به آنها گفت. كه به ميركان سگزي بگوي تا آنها هم گوي زنندفرمان داد؛ 

 .! آباد باد شهري كه چنين مردمي دارد: ساالرخراسان كه مرد عرب بود به پارسي گفت  سپه. زدند، چندانكه از دوازده هزارسوارخراساني گوي بردند

ازجواب آن اميرخراسان . كمينه سواران آن شهرمائيم وما را ياراي آن نباشد كه پيش سواران ملك نيمروز به ميدان برويم: ون گفتمحمد حمد    

 . اندازه داد و فتيك خادم را به طاهربوعلي بخشيد خشنود گشت وهردو را خلعت ومال بي

اميرطوسي و عبداهللا فرغاني را . سان اورا بجنگ امير ماكان به گرگان فرستادليث از آنجا باال گرفت واميرخرا علي بن بن كارطاهربن حسين     

 . طاهربوعلي با سپاه خويش روان شد وجنگ سخت كرد تا ماكان شكست يافت. بزيردست اوداد

ه طبرستان رفت وازآنجا به اميرماكان ب. بلكه ضرورت آن هارا بيشترساخت. اميرطاهر كسي را اجازه نداد كه به سراي اميرماكان تجاوزنمايد    



اميرك طوسي وعبداهللا فرغاني وفتيك خادم وابوالحسن كشني . سواران زياد گرد آورد وناگهاني دشمن را غافلگيركردوشبيخون زد. تركستان شد

اميرماكان اسرا را .رفتند اماطاهربوعلي باتني چند ازمردان سيستان خويش مقاومت كرد تابه اسارت.كه حاجب الحجاب بود با سپاه خويش فراركردند

 . اماسخت متأسف بود كه اگرمن بوطاهررا ميديدم، به اوخدمت ميكردم.در قفس آهنين كرده به زندان انداخت

 . طاهردربند تست: اميرطاهررا بديد وبشناخت وشتابان به نزد امير ماكان آمد وگفت. روزي خادم ماكان به زندان ا ندرشد    

 بزندان رفت واميرطاهربوعلي را زمين بوسه كرد وعذرها  اميرماكان به نفس خويش

 .ساالرت تو اميرباش ومن سپه : ازاميرطاهرخواهش كرد. اورا بياورد وبجاي خويش بنشاند وخود بخدمت بايستاد. خواست كه ازبند تو اطالع نداشتم

م، اين ميراثي بوده كه ازاجداد من به من رسيده، چه آنها كه نيكوگفتي كاري كه من در حق تو كردم و بسراي تو بجا آورد: طاهربوعلي گفت     

تو نبايد كسي را كه نپروريده . اين عادتي بودكه من ازنياكان خويش نگهداشتم. جهان گرفتند، هرجا كه به سراي آزاد مردان رسيدند،همان كردند

 .يي به او اعتماد كني

 . فرمان تراست: اميرماكان گفت 

اميرخراسان خود به پذيرايي او برآمد واورا سخت . به يك منزل بخارا چون رسيد به اميرنامه كرد. وبه خراسان رفت اميرطاهررخصت يافت 

 . اي كاش او زنده بود تا اورا ميديدم: محمود زابلي كه اين حديث شنيده بود گفت. نيكوداشت

ازآواني كه به شهرت   حبيب اهللا. پدراني داشتيم همه جوانمرد وكاكه چه: الال ازشنيدن اين قصه چنان به وجد آمده بود كه فرياد زده گفت    

 . نرسيده بود يك جوانمرد وعياربود

سال نزديك شد واورا نفرين كرد كه توخود را مسلمان ميداني، ولي  روزيكه قدرت را به دست گرفت و دربازارسركشي ميكرد، مردي كهن     

با اين پدرمن برويد و فرزند : الال سخت متاثرشد وبه محافظين خود گفت. نيست بخاطرزيبايي او، او را بردندمردان تو، امروزپسرمرا كه جوان مسلما

 .اورا با هركسي كه چنين كاركرده است بياوريد

سازوآوازمشغول سفيد را از اتاق چند نفرعسكر كه به  محافظين او فرزند آن ريش . اهللا ازشنيدن اين سخن گردش را قطع كرده وبرگشت حبيب    

 مملكت را گرفتم تا مردم آرام زنده : الال كه ازشدت خشم ميلرزيد، آنها را دشنام داده گفت. بودند گرفتاركرده، نزد اوآوردند

 ايد؟  گي كنند وشما برخالف امرخدا ورسول چرا چنين كرده

پدر تومرا ببخش كه چرا پادشاهي : الال گفت. مرد درپايش افتاد. بست اهللا هرپنج آنرا به گلوله حبيب.سرهاي عسكرها پائين افتيده وچيزي نگفتند    

 . كنم و ازحال ملت خود بيخبر باشم

كسانيكه به خدمت اميرميآمدند .  گي ميكرد ودرمجالس ميبود احمداهللا پدرالال كه سقاي غازيان بود بعد ازرسيدن قدرت پسرش درارگ زنده    

الال كمي . يكروزهرقدراشخاص كه بدربارآمدند، احمداهللا ازجايش برنخاست. يشد و ازمهمان پذيرايي ميكرداحمداهللا به احترام ازجايش بلند م

 .اعتنا بودي و ازجايت شورنخوردي متأثرشد وبه پدرش گفت كه هميشه تو ازمردم پذيرايي ميكردي، اما امروز در مقابل مردم بي 



آخرپدرش شال ازدورش دوركرد ونشان داد كه .  به آن سوي نظركرد، چيزي نديد و باز تكراركرداحمداهللا به بيرون اتاق اشاره كرد وحبيب اهللا    

 . اهللا از اين حركت خويش، پشيمان شد حبيب. لخت وعريان است و ايزار خودرا شسته، وباالي بته انداخته است، تا خشك شود

 . راي پدرت تياركنكه يك، دو دست كرته و ايزارب: شيرجان وزيردرهمين اثنا، گفت    

 ام كه ازحق مردم به پدرم كرته و  كه تخت را براي اين نگرفتة: اهللا درجواب گفت حبيب

 . ايزاربسازم

 الال تمام زمينهاي داخل ارگ را گندم وتركاري كشته بود تا مردمانش بيكارنبوده و در     

 .رج ارگ برسدوقت تفريح و استراحت باالي آن كار كنند و حاصلش را بردارند تا خ

ساالران او بنام اكرم پغماني به تحت تاثيرشاه وليخان قرارگرفته   روزيكه سردارشاه ولي خان به كابل آمد وارگ محاصره گرديد، يكي ازنايب    

د ومحافظ در را برويش همينكه به دروازه كه بنام كلكين ياد ميشود، رسيد، خودرا معرفي كر. اهللا را داده و به طرف ارگ روان شد وعده قتل حبيب

وخواهرزاده الال برآمد، ديد كه اكرم است وبه . اهللا صدا كرد اكرم پغماني هم كه ازمردمان نامي بود ازدهن دروازه كلكين باالي حبيب. بازكرد

اهللا  ولي به حبيب. ركرداكرم في. اهللا شنيد وسراسيمه برآمد حبيب. بگو كه خودش برآيد: اكرم خطاب به خواهرزاده الال گفت. جنگ آمده است

 . اصابت نكرد و بازوي خواهرزاده اورا خراشيد

 . اهللا واپس برگشت اكرم بگيروتيراو را دوخت وحبيب : اهللا ديگرموقع فيربه اكرم نداده، صدا كرد  حبيب     

اهللا دزداني كه  حبيب. د كه مورد پاداش گرديداهللا درجنگهايي كه بخارائيان باروسها كردند، اشتراك داشت ورشادتهايي ازخود نشان دا حبيب     

اهللا بودند به نام او  اهللا عناصرخائن به وطن كه برضد امان حبيب . اما عوض اينكه اورا پاداش بدهند،زنداني نمودند. برضد دولت اماني بودند، نابود كرد

 .كه كافرشده است تحريك كردند

يادداشتهاوبرداشتهاي « .ها وداستانهاي جوانمردي اوزياد است ين كاكه كابل وياعيارسيستان است وقصهاهللا اززمره عياران و جوانمردان و آخر حبيب 

 ».۱۳۸۴ازكابل قديم، نوشته محمدآصف آهنگ، چاپ آلمان، سال

 قسمت بيست وپنجم 

 ديدگاهها

 گربرسرنفس خود اميري مردي

 بركوروكرارنكته نگيري مردي



 زدن مردي نبود فتا ده را پاي 

 دست فتا ده رابگيري مرديگر

 »رودكي «            

 .شيخ ابوعلي دقاق راگفتندكه درسخن مردان شنيدن هيچ فايده هست،چون برآن كارنمي توانيم كرد 

 :دروي دوفايده هست .بلي: گفت 

 .آنكه اگرمردطالب بود،قوي همت گرددوطلبش زيادت شود :اول 

شيخ فريدالدين « .وشكندودعوي ازسربيرون كندونيك اوبد نمايد،واگركورنيست،خودمشاهده كندآنكه اگردرخوددماغي بيند،آن دماغ فر :دوم 

 »عطار، تذكرة االوليا

 :وامابعد   

درهنگام پژوهش درباره آئين عياري وجوانمردي به تعريفهاي ديگري درمورد،فتيان عياران وجوانمردان درآثار كالسيك ادب فارسي ومتنهاي    

وهمچنان عده ازدوستداران اين آئين مردمي كه نويسنده گان سرشناس و شناخته شده معاصركشورهاي،فارسي زبان هستند عربي برخوردم؛

 .عقايدونظريات خويشراپيرامون اين موضوع ابرازداشته اند

ين دليل به اين نتيجه رسيدم كه ونيزتعدادي ازنويسندگان ودانشمندان گرانقدرلطف نمودندونوشته هاي رادراين زمينه،برايم فرستادند؛به هم   

دركتاب عالوه نمايم تاازيكطرف ازآن اشخاص وافراديادكرده باشم وازطرف » ديدگاها« خالصه وفشرده اين انديشه ها وعقايدرازيرعنوان 

 .ديگرازخوانش نظريات شان آگاهيهاي حاصل شود

ت خويشرابامن درميان گذاشتندابرازسپاسگذاري مينمايم واميدوارم كه به اين وسيله ازتمام دوستان وعزيزاني كه لطف فرمودندوعقايدونظريا 

 .تاچاپ شدن اصل متن كتاب،هرگاه به ارتباط اين موضوع نظري وانتقادي داشته باشند،برايم بفرستند



افغانستان وهم چنان  ونيزازخوانندگان ارجمندآرزودارم تادرزمينه معرفي وزنده گينامه وعكسهاي كاكه هاوجوانمردان كابل وديگرواليات 

مطالب وعكسهاي ارسالي شماباكمال امانت نگهداري . داشهاولوطيهاي ايران ونيزآلوفته هاوجوانمردان كشورهاي آسياي ميانه،من راياري رسانند

 :به اين ايميل آدرس ميتوانيدعكسها ونوشته هاي خويش رابرايم ارسال نمائيد. باذكرمأخذ دركتاب بازتاب خواهديافت

dr_yaqin@hotmail.com 

  

  

* * * 

 خواجه عبداهللا انصاري: اول 

قسم حق آنستكه به توان خود .مي باخود، وقسمي باخلق،وقسمي باحققس: فتوت سه قسم است . فتوت به جوانمردي وآزاده گي زيستن است    

آنستكه به عيبي كه ازخود داني، ايشان را نيفكني ونگوئي، وقسم خود آنست كه تسويل نفس خود را وآرايش وي   دربنده گي بكوشي،وقسم خلق

 .  نپسندي

 ابوسعيد ابوالخير: دوم 

رخيزدوبه خسپد وبخرد وبفروشد ودربازاردر ميان خلق ستد وداد كند وزن خواهد وباخلق درآميزد ويك مرد آن بود كه درميان خلق به نشيند وب    

 .لحظه ازخداي غافل نباشد

 فرامرزبن خداداد: سوم 

نكته گوي باشد  وعياربايد درجنگ استاد بود و بسيار چاره باشد و.مردم عيار پيشه بايد كه عياري داند وجوانمرد باشد و به شبروي دست دارد    

مه وحا ظر جواب، سخن نرم گويد و پاسخ هركس تواند داد ودرنماند وديده نا ديده كند وعيب كسان نگويد وزبان نگاه دارد وكم گويد؛ با اين ه

خودنهادن و درميان ازاين همه كه گفتم، اگردرچيزي نماند، اورا مسلم است، نام عياري بر.درميدان داري عاجزنبود واگروقتي كاري افتد درنماند

 .جوانمردان دم زدن 
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 : وهمچنان از فرامرز بن خداداد است

بدان وآگاه باش كه درجهان هيچ چيز به ازراستي نيست،و راست گفتن بايد به هرجا كه باشد، درپيش خاص وعام،عاقل ونادان،خاصه كه ما     

ماخود جوانمرديم،اگرچه ماراعيارپيشه ميخوانند،وعيار پيشه سخن گوئيم،االراست نتوان گفتن كه نام مابه جوانمردي رفته است،و

 .االجوانمردنتواندبود

 عنصرالمعالي كيكاووس: چهارم 

يكي آنكه دلير ومردانه وشكيبا بود به هركاري وصادق الوعده و پاك عورت : بدانكه جوانمردي وعياري آن بود كه اورا ازآن چند گونه هنربود     

كسي به سود خويش نكند و زيان خود از دوستان روا دارد، وازاسيران دست بكشد واسيران وبيچا ره گان را ياري دهد و بد بد  و پاكدل بود وزيان

نكند  كنان از نيكان بازدارد وراست شنود؛ چنانكه راست گويد، و داد از تن خود بدهد وبر آن سفره كه نان خورد، بد نكند ونيكي را بدي مكافات

 .ند وبال راحت بي

 وهمچنان ازعنصرالمعالي كيكاوس

   ، بردباري ، رفتارمردانه دليري. هنربود اورا چند گونه  بود كه  ،آن عياران  جوانمردترين    

   سود حق  به  عهدخود وفادار، زبان  به  عورت  وپاك  دل  نرساند، پاك  زيان  كس  به.هركار  به

باشد، بد   خورده  نان  كه  سفره  برآن. شنود  گويد، راست  راست. بازدارد  را ازبد كرداري  بدان. باشد  بخشنده  را بنوازد، بربيچارگان اسيران . روا دارد

 :شرط باشد  براين سه  نبيند ودرحقيقت  بال را راحت. دارد  نگاه را نيك   زبان. نكند  مكافات  بدي  را به  نيكي. بداند نمك   حق ;نكند

 خرد   اول 

  تيراس  دوم

   مردمي سوم  

 شيخ شهاب الدين سهروردي: پنجم 



فرموده امرحق .فتوت آنست كه پاكي وپاكدامني پيشه گيردوامروطاعت حق را ميان بسته داردوقدم از جاده شريعت وطريقت وحقيقت نگرداند    

ماضي بوده است، وبه  يام نمودن، ازصفات جوانمردان را سمعآوطاعة، گردن بنهد، و پنج نمازبه وقت اداكند وتطوع ونافله وروزه داشتن، وبه شب ق

 رنج لقمه به دست آرد، ونصيبه ازآن به خرج عيال كند ويك نصيب به درويشان ومحتاجان، ايثاركند واگرمجردباشد،هيچ بند نكندوهرچه ازعالم

رمنكر برموجب وفرموده وا جب شريعت وطريقت امربه معروف ونهي ب. غيب درآيد ،همه ايثاركند وشفقت برخلق خداي ميبرد به قدروسع وطاقت

 .وحقيقت به جاي آرد وثابت قدم باشد وچشم ازعيب برادران مسلمان فرو بندد، سربه گريبان خود فروبردكردارخود را آئينه روزگار خود سازد 

 شيخ فريدالد ين عطار: ششم 

 بدانكه : ت؟ گفت جوانمرد به چه داند كه جوانمرداس: ابوالحسن خرقاني را پرسيدند كه 

 اگرخداوند هزاركرامت بابرادراوكند، وبا اويكي كرده بود، آن نيزببرد وبرسرآن نهدتا آن 

 .نيزبرادراورابود

مشتق شده است؛همانگونه كه رجولت ازرجل وابوت ازاب واخوت ازاخ وامومت ازام وانوثت از » فتي « فتوت درلغت عرب صفتي است كه ازكلمة 

 .نانثي ومانند آ

درفرهنگها ، فتوت به ضم . فتي نيزدرلغت عرب، تازه جوان وكسيراگويند كه پاي دردوران جواني نهاده وروزگار خوش شباب را آغازكرده است 

 »االرب منتهي« اند   معني كرده» جوانمردي« اول ودوم وتشديد وفتح سوم را 

فتي به كسراول جوانسال ازهرچيزوفتاء بروزن سماء جواني . د نيكوخوي استوفتي به فتح اول والف كوتاه درآخر، به معني جوان وجوانمر    

 .وجوانمردي نمودن است

 عبدالرزاق كاشي: هفتم 

 .فتوت عبارت است ازظهورنورفطرت واستيأل آن برظلمت نشأت، تاتمامت فضايل درنفس ظاهرشود ورذايل منتفي گردد: بدانكه     



ات وعوارض صفات و دواعي نفساني سالمت يابد، وازحجب غواثي طبيعي وقيودعال يق جسماني رهائي پذ چه فطرت انساني هرگاه كه ازآف     

ذمائيم اخالق اعراض    يرد، صافي ومنورگردد ومستعد ومشتا ق كمال شود وازمقاصد دني ومطالب خسيس استنكاف نمايد وازرذايل اوصاف و 

ي وشهوي كناره گيردوبه همت عالي ازامورفاني ترقي كندوبه سوي معالي ومكارم متوجه الزم شمرد، وازجفاي حطام دينوي ومالبس قواي غضب

   .شود وبراظهارآنچه درطبع اوست، ازفضائل وكماالت حريص ومشعوف گردد، واين حال را مروت خوانند

مت وعدالت بالفعل وچون مواظبت براين اموربه غايت رسد وتمام انواع عفت وشجاعت دراو راسخ شود وجميع اصناف حك    

 .است؛ چون شجاعت به كمال رسيد، فتوت تمام باشد  ازوظاهرگردد،آنرافتوت خوانند ومدارفتوت،شجاعت 

 :همچنان ازعبدالرزاق كاشي است 

 . وجوانمرد شخصي بود درفضائل خلقي كامل وادنا يا نفساني مجتنب. فتي، جوانمرد است  

 صاحب قدمي . ل خويش بربصيرتي الئحازمعرفت حق عزوعال بريقيني واضح، و ازحا

  

   راسخ، وطمانيتي متمكن، كه اجناس فضائل چهارگانه به انواع آن درنفس اوملكات باشند

به دقايق آفات وتفاريق عاهات عارف وبينا، ودرجزئيات نفاق ورياوعوارض . بروجهي كه تغيروتبدل بدان راه نيايد، وتلون وتكلف ازآن برنتابد

وطبعي مطواع  وبرحذروازشرف نفس ازرتبت وبهأخويش بركنار،وباخيرخداوند نفسي منقاد هرفعلي جميل بي تفكرورويت سهووخطا بيدار

 هرخصلتي جليل بي توقف وكلفت درسيرت 

 .فضيلت خبيروهشيارودرطريقت كمال بصير، وبركاربا حق به صدق، وبرخلق مشفق 

 :ونيزازعبدالرزاق كاشي است 

 د بود كه چون نيت رجوع از چيزي جزم كرد، وروي، و روي صاحب فتوت كسي توان    



رت دل را از آن بگردانيد، هرگز با آن معاودت ننمايد وخاطرامان عود، او رادردل نگذرد؛ چه ازضرورت ولوا زم فتوت، عزمة الرجال وقوت مصاب

 .براموروثبات است، وهيچ مقام از فتوت، بل هيچ قدم بي آن ممكن و درست نيايد 

 :مورد جوانمردي به اين عقيده است ودر

شهوت را تبعيد روا ندارد، ودرطلب لذت، هيچكس را مذلل نه نمايد، ونفس شريف را به طعمه ولقمه نفروشد، وجامه : جوانمردي آنست كه     

رنگردد، وبه داده حق دنائت وخساست نپوشد، ودرطلب حطام دنيابه جان نكوشد،ودرقيدوبند هوا اسيرنباشد، وجهت آرزوي نفس وقوا،حقي

خرسندي گزيند، وبه جستن چيزي كه نصيب او نيست، آبروي خود نريزد، وبرحظوظ ديگران حسد نبرد، وبه لذت بطن وفرج گرفتارنشود، وبه جمع 

ب، وحرئيت به ومنع مال در وبال نيفتد ومطيع ومنقادهيچ نفس نگردد؛ چه پرستنده نفس ازرجوليت به غايت دورباشد و به خنوثت وانوثت منسو

 .مروت منتهي شود 

 شمس الدين محمد آملي: هشتم 

 : وقيل » .استعمال الخلق مع الخلق «: فتوت چيست؟ گفت : ازفضيل بن عياض پرسيدند     

لشيطان والعمل ليست الفتوت بأ كل الحرام وارتكاب االثام، باللفتوت عبادت ا لرحمن ومخالفة ا« :وقيل »   الفتوت تعاضد في الطاعة والفظيلة« 

 ».بالقرأن

 :شعر

 موصوف بلخلق  اخو فطنة  اال                   علم الفتوت علم ليس به عرفه

 وكيف بعرفه ضؤالشمس مكفوف                  وكيف بعرفه من ليس بشهد ه

 .ه باشد، وجوانمرد را صاحب دل خوانند وفتي ازروي لغت، جوان است و ازروي معني آنك به كمال فطرت وانتها آنچه به كمال اوست، رسيد   

 قشيريه  ازترجمه رساله: نهم 

 : گفت : را ازفتوت پرسيد، شقيق   گويند شقيق بلخي، جعفربن محمد الصادق عليه السالم   



پس فتوت چيست؟  !يا ابن رسول اهللا : شقيق گفت  . سگان مدينه همين كنند: آن حضرت، گفت .اگردهند شكركنيم ؛ واگرمنع كنند، صبركنيم 

 .اگردهند، ايثاركنيم واگرندهند، صبركنيم : گفت 

 محمد حجازي: دهم 

به فرمان اين . جوانمردي آن غريزه است كه انسان را ازديدن بدبختي وبيدادگري به جان ميآوردو براي هرگونه ازخودگذ شتن، آماده ميكند    

كارشان در بيابانها، داد گستري ورفع ظلم . ودرايران به نام جوانمرد،خوانده ميشدند» شواليه « غريزه، مرداني به وجودآمده اند كه دراروپا به اسم 

 .وحمايت اززنان وكودكان ودستگيري درماندگان بوده است 

 داكترپرويزخانلري: يازدهم 

رسم خبري نداريم؛ اما با گمان نزديك به ازآغاز پيدايش اين راه و . عياري يكي ازسامانهاي مهم اجتماعي ايران درطي چند قرن بوده است    

 .سر چشمه آن را درتا ريخ پيش از اسالم بايد جستجو كرد : يقين،ميتوان گفت كه 

اگراين لفظ را عربي بگيريم، معا ني آن هيچ با . آمده است   مترادف) جوانمردي(دربيشترمنابعي كه به اين گروه اشاره شده، با » عياري«كلمه     

به صورت اسم خاص، يا صفت محبوب ومعشوق درشعرفا رسي » عيار«گذشته ازاين ازقديم ترين زمان كلمه . نمردي نزديك نيستمفهوم جوا

 : رودكي اسم يا صفت محبوب خود را عيارميگويد. ذكرشده است

 كه مكن ياد به شعراندر بسيا رمرا                  داد پيغا م به سراندرعيا رمرا

عيا ران، سازماني ازهم بستگان وياران بوده است كه به آئين  سازمان .بارها درآثارسخنوران بزرگ ميآيد » بت عيار« و» دلبرعيار« هاي سپس تعبير   

 اين فرقه درطي سه قرن نخستين تاريخ بعد ازاسالم وظايف خطيري را. ميخوانده اند» جوانمردي « خاص دررفتاروكردارپا يبند بوده، وآن آئين را

 .دراموراجتماعي وحتي اداري ايران برعهده داشته اند

 داكترمهدي فرهاني منفرد: دوازدهم 

 اينان   طبقه ازطبقات اجتماعي راتشكيل ميدادند» فتيان« يا » جوانمردان« يا » عياران« 



اين گروه . اوجنگها، خود نمايي ميكرده اندمتشكل بودند ازمردم جلد وهوشيارعوام الناس، كه رسوم و آداب وتشكيالت ويژه داشتند ودرهنگامه ه

 .بيشتردسته هاي تشكيل ميدادند وگاهي به ياري امرا يا گروه هاي مخالف آنان برميخاستند ودرزمره لشكريان ايشان ميجنگيدند 

يشوايان ورؤساي داشتند كه بنابرگفته دسته هاي عياران، معموآل پ.درعهد عبا سيان شماره عياران دربغداد، سيستان وخراسان روبه فزوني گذاشت     

 .ميناميدند » سرهنگ « آن انرا   مؤلف گمنام تاريخ سيستان،

آنان جوانمردي پيشه داشتند وبه صفات عالي رازنگهداري ودستگيري بيچارگان .عياران مردمي جنگجو، شجاع، جوانمرد و ضعيف نوازبودند    

يعقوب بن ليث صفارازهمين گروه بود وبه ياري .، آراسته، ودرچاالكي وحيله گري، نامداربودندوياري درماندگان وامانت داري ووفاي به عهد

 .عياران، سلسله صفاري را بنياد نهاد 

 داكترغالم حسين يوسفي: سيزدهم 

گروهي » اواخرقرن دوم هجري «  تا دوازدهم ميالدي  عياران در قرن نهم.عياربه معني ولگرد، زيرك، ترد ست، جوانمرد وفتي، به كاررفته است    

 .بوده اند درعراق، ايران و ماورالنهر،داراي تربيت وآداب ورسوم وتشكيالت واصولي خاص كه باورزشهاومردانه گي ، توأم بوده است

مرأويا برخالف آنان شركت دسته هاي عياران كه ازطبقات عامه مردم بوده اند، دروقايعي كه درشبها روي ميداده است، ونيزدرجنگها به ياري ا     

 .ميجسته اند ودراوضاع سياسي واجتماعي روزگارخود تأثيرات داشته اند 

عياران راغالبآ به شجاعت وجنگجويي وجوانمردي وضعيف نوازي وچابكي وهوشياري توصيف كرده اند،ودرداستانهاي عاميانه فارسي، شخصيت    

 .وجود داشته اند » احداث « و» اخي « وه درديگركشورها، مانند آسياي صغيروسوريه نيزبه نام شبيه اين گر. آنان درطي قرون، دگرگون شده است

فتوت درعامه مردم بخصوص درميان اصنا ف وپيشه .به خود گرفته است » فتوت « مسلك عياري وجوانمردي بعد با تصوف درآميخته وعنوان     

 .ناميده اند » جوانمردان« ترجمه كرده، ووابسته گان بدان را » جوانمردي« وران، نفوذ فراوان كرده است درفارسي فتوت را به 

 عباسعلي شعبان: چهاردهم 

امروزه دراكثرمواقعي كه كمك يا ظلمي شده باشد . فتوت وجوانمردي درگذشته هاي نه چندان دورمترادف با آئين عياري وپهلواني بوده است    

 .دانه براي تقديرويا تقبيح آن عمل استفاده ميكنند وروحيه جوانمردي رانشانه فضيلت اشخاص ميدانندازاصطالحات جوانمردانه يا نا جوانمر



. به زعم نگارنده،جوانمردي يعني كمك به بيچارگان وحمايت ازدرماندگان ،براي ارتقاي مادي و معنوي جامعه درجهت خشنودي خداوند      

حيدركراردرباره جوانمرد در كلمات قصارش .جستجونمائيم ) ع (جوانمرد تاريخ امام علي شايسته است تعريف جوانمردي را دربيان بزرگ 

 .نهج البالغه چنين ميفرمايند۲۰و ۴۴و۴۶و۱۳۴و۲۴۴

 .جوانمرد مهربانترازخويشاوند است -

 .كسي كه به عوض عقيده داشته باشد دربخشش جوانمرداست -

 .ص پست موقعي كه مورداحترام قرار گرفت، پرهيزكنيدازحمله جوانمردبه هنگاميكه مظلوم واقع شده وشخ -

 .راستگويي انسان به اندازه ي جوانمردي اوست -

 .ازلغزشهاي جوانمردان چشم بپوشيد زيراهرجوانمردي لغزيد، بطورحتم دستش به دست خداست واورا بلند ميگرداند -

 .ال فتي اال علي ال سيف اال ذولفغار -

 عاليداكترمحمد تقي ف: پانزدهم 

 فتوت آنست كه براى خود : اند  برخى گفته. فتوت درلغت ، مردى وجوانمردى راگويند    

 .اند كه فتوت، گذشتن ازلغزشهاى برادران است نسبت به ديگرى فزونى نداني؛ بعضى هم گفته

 اند كه درايران وگاهى  اى خاص بوده دراصطالح طبقه » جوانمرد= جمع فتى « فتيان 

 بخشندگي،كارسازي، : آنان آداب خاصى ازقبيل . اند يگراسالمى ظهوركردهدربرخى بالد د

 .اند  دستگيرى ومروت داشته

 آنان با اتكا به كالم معروف . ميرسانند) ع(خود را به اميرمومنان علي  جوانمردان ريشه    



جوانمردى وفتوت   خوانده و او را بهترين نمونه» شاه مردان « ا ر» ع«علي.احد آنرا ندا داد  كه هاتفى درغزوه» ال فتى االعلى السيف اال ذوالفقار« 

 .ميشمارد

 يا » اب«داران را   سابقه» ابن « مراتب خاصى داشتند؛ مبتديان را   جوانمردان سلسله    

 .خطاب ميكردند» اخي « ميخواندند و رئيس خود را » جد«

هريك . هاى ايران مرسوم شد اين لباس بعدها درزورخانه. مي پوشيدند» زيرجا مه جمع سروال يا شلوار، » « سراويل«آنان به جاى خرقه     

 .ميرساندند» شاه مردان « اند و سند سراويل وكمربند خود را به  داشته» پيركمربند= شيخ الشد « ازجوانمردان كمربندى به نام 

را تشكيل ميدادند؛ هرچند اخيرا اين » داش ولوطي « هاى بعد طبقه  ردورهاهل فتوت وعياران لباس، تشريفات و نيزآداب ورسوم خاصى داشتند ود    

 . گروه روبه انحطاط گذارد

 داران امروزي   زورخانه. جوانمردان وعياران به ورزشهاى جسمانى بسياراهميت ميدهند 

 .داران جوانمردان اند ميراث 

اى كوتاه  اى درپاي، خنجرى بركمروكاله درازى كه ازنوك آن پارچه  موزه  هريك.آنان دركشتىگرفتن،تيراندازى وشمشيربازى مهارت داشتند 

به شاگردى مي » اخي «نزد » زاويه « يا» لنگر« روزهابه كارمعاش مشغول بودندوشبهادربيوت يامواضعى به نام . آويخته شده بود، برسرداشتند

 .وقت راهم صرف دستگيرى مستمندان ميكردند  نشستندوبقيه

شكني،بخشندگي،حفظ شرف وناموس، اظهارغيرت، فداكاري،دستگيرى ازمستمندان وضعيفان  ت ترجيح ديگران،گذشتن ازلغزش،بت آئين فتو 

 . ودفع ظلم ازمظلومان وحمايت از ياران بود

ت فراوانى درگلستان، ازاين طريقت ميتوان حكايا. اى داشت و بسيارى را به خودجذب كرد  آداب ورسوم جوانمردى درايران نفوذ فراوان وگسترده

 .بوستان، داستانهاى عبيد وقلندرنامه يافت واز پورياى ولى و مرحوم تختي ، به عنوان دونمونه بارز، ياد كرد

 منشاء واژه لوطي ولوطيگري: شانزدهم



 به نقل ازسايت سرنا

 چه كسي است ولوطي به چه كسي » جوانمرد«آياميدانيد جوانمرد قصاب كي بود واصالً   

 ها چگونه آدمهاي بودند وخالصه ريشه اين باورازكجاست؟» داش مشدي « يند وميگو

باشد وبذل » دست به جيب « اگركسي نسبت به ضعيف ترازخود ظلم وجورروا بدارد،به اوميگوئيم عمل اوبه دور ازجوانمردي است واگركسي 

 .خصائل وخصائصي دارد، به سراغ تاريخ ميرويم  حاال لوطي كيست وجوانمردچه. وبخشنده درجامعه معرفي شود، ميگوييم، لوطي

 .ميگويند كلمات امروزي جوانمردوديروزي لوطي، ريشه دركلمه عياري دارد و سر سلسله آنها يعقوب ليث صفاراست     

رويگري به روزي پا نزده  آمد وپيشه) زرنج(يعقوب ازقرنين به شهرستان . . . يعقوب پسرليث رويگرزاده قرنين زرنگ وازعياران سيستان بود    

ازاينروبه عياران پيوست، ولي درعياري و دزدي . درهم قبول مزدوري كرد، اما طبع بلندوهوش سرشارش مانع ازاين بود كه بدين شغل حقيربگذراند

 .نيز جانب انصاف نگهميداشت وبزرگي همت وبخشندگي خويش را نشان ميداد 

درجنگي كه ميان . كردوسيستان را مسخرساخت وبا فتوحات بسيار لرزه براندام خلفاي عباسي انداختيعقوب مدارج ترقي را به سرعت طي     

 :سپاهيان اووخليفه درگرفت، به حيله اي شكست خورد و به رغم اين، تقاضاي صلح و سازش خليفه را ردكرد وگفت 

يگرزاده ام وخوراك من همين است و اين حكومت ودولت ازراه رسول را گفت به خليفه بگومن رو. قدري نان خشك، ماهي و تره پيش آوردند« 

 . دالوري به دست آورده ام وتا خاندانت برنيندازم ازپاي ننشينم

اگرمردم ازجانب من آسوده شدي، اگرماندم سروكارت با اين شمشيراست واگرمغلوب شدم به سيستان بازميگردم و به اين نان خشك وپياز بقيه     

 ».ميرسا نم  عمررا به انجام

يافته اند وبايد  اعتقاد عياران سيستاني غارت اموال اغنيا وتقسيم آن بين فقرابود؛ چون آنان اعتقاد داشتند اغنيا با مكيدن خون فقرا به مال دنيا دست

اي همچون فرهنگ ما  اين عقيده واعتقاد، درديگركشورها نيزريشه. به زورمال ومنال آنها را ازدستشان خارج كرد و به مستحقان رساند

 شباهتهاي » رابين هود«ساموراييها درژاپن و داستان معروف .دارد



 .بسياري با داستانهاي روايت شده براي عياران، دارد 

اينگونه اعتقادات بعدها به شكل ديگري نيزرخ نمود، ودرگودزوخانه وميدان كشتي گذاشت، جوانمردي و لوطي گري زبان ديگري يافت وافسانه   

 .پورياي ولي، شكل ديگري از ضعيف نوازي را جلوه گرساخت 

داستان پورياي ولي آنقدرمشهوراست كه نيازبه بازگويي مجدد .شجاعي عارف بود. . پهلوان محمود خوارزمي ملقب به پورياي ولي وقتالي     

ان مظهرجوانمردي، طي قرون و اعصارفرهنگ جوانمردي به عنو) ع(ندارد وباورعياران سيستان وعمل پورياي ولي واقتدا به موالي متقيان علي

 .ولوطيگري رامتجلي ساخت و شايد بتوان گفت فرهنگ لوطيها دردوره صفويه شكل گرفت 

درفرهنگ دهخدا، لوطي منسوب به قوم لوط دانسته شده وكلمه . درفرهنگ ما معنايي دوگانه ودرعين حال متضاد دارد» لوطي « عبارت     

 .عناي جوانمردي و بخشندگي وآزادگي آمده است لوطيگري به م

درحاليكه عبارتهاي . حال چگونه كلمه لوطي بارمنفي دارد ولوطي گري بارمثبت، بايد اين تغييرمعنا را در اصطالح شدن آن جستجوكرد    

 .آشنايي؛همچون لوطي بازي، لوطي خورشدن، به معناي سبكسري وتاراج رفتن آمده است

 ...آمده است » آنكه هيچ ندارد، سخت بي چيز وبي سروپا و سخت رذيل « مترادف لوطي نيزآمده، ولي معناي آن » الت«كلمههرچند گاهي     

 : را اينگونه ذكر ميكند » داشهاي طهران « عبداهللا مستوفي نيزاخالق 

 .خوردن از دسترنج خود -

 .احترام نسبت به بزرگتر  -

 .محبت ومهربا ني با كوچكتر  -

 . ستگيري ازضعيفد  -

 . كمك به مردمان درمانده وعفيف و پاكدامن -



 .تعصب كشي ازافراد جمعيت واهل كوچه ومحله وباالخره شهروواليت وكشور -

 فداكاري و ركي و بي وايي  -

 حق گويي و حمايت ازحق -

 بي اعتنايي به ماده   -

 عدم تحمل تعدي و بي حسابي، -

 ت، اما فقط ما آدم بخشنده را لوطي ميدانيم وهرگزدردرمعناي لغوي مذموم اس» لوطي « 

 .هيچ كجاي تاريخ من نخواندم كه يعقوب ليث را به خاطرطراري وراهزني اش، سرزنش كنند

د، وقتي حكومتها دراعاده امنيت وحراست ازمردم كوتاهي ميكردن. عياران ولوطيهاي واقعي،ريشه درفرهنگ مادارند،باهمه تضاد درگفتارورفتارشان 

. جلوه گرميشدند وازضعفا دربرابراغنيا حمايت ميكردند. . . طبيعي بودكه مردم خود به فكربيفتند وآنگاه بود كه اشخاص همچون لوطي وپهلوان و

 .شايد ما نتوانيم اين واقعيت را درك كنيم،اما شرايط حاكم برهرزمان ومكان، بسياري ازمعضالت را قابل هضم ميسازد 

 پديا،دانشنامه آزاد زسايت ويكي به نقل ا: هفدهم 

پيشينة تاريخيِ . اي را برگزيده وجوانمردي را پيشه خودساخته بودند عياران گروهي ازجوانمردان بودند كه اصول اخالقي ومبارزاتيِ ويژه  

نابع تاريخي ايران پس ازاسالم به اين گروه عياران را بايد درايران پيش ازاسالم جستجو كرد، اگرچه نه درمنابع تاريخي ايران پيش ازاسالمي ونه درم

 . عطف توجهي نشده است

 . آنچه درفرهنگهادرباره واژه عيارنوشته شده است، حاكي ازآن است كه اين واژه در برگيرنده مفهوم چاالكي وشجاعت وجوانمردي است 

برخي نيزواژه عياررا مترادف دزد . پهلوي است» ادييار« سي و فار» ييار ا« مرحوم ملك الشعراي بهاراعتقاد داشته است كه لفظ عيارهمان     

 .وطراروشبرودانسته اند، اگرچه اين نامها عمدتاً ازسوي مخالفان آنان به آنها داده شده است



زبن خداداد بن عبداهللا الكاتب قابوسنامه اميرعنصرالمعالي وسمك عيار فرامر« ازمنابع بسيارمهمي كه درباره عياران آگاهيهايي دراختيارماميگذارد،    

 .ميباشد» االرجاني

انيم،عياران بسختي به اصول خود كه اصول جوانمردان بود پايبند بودند وهركس آن اصول را   آنچنانكه درآن كتابها و برخي كتب ديگرميخو

 اصل . زيرپاميگذاشت به شدت كيفرميديد

 : وريشه جوانمردي ازديدگاه عياران سه چيز بود

 آنكه هرچه گويي بكني يكي

 وديگر آنكه خالف راستي نگويي 

 .وسوم آنكه شكيب را كاربندي 

فتند،عبارت بودازرازداري راستگويي،ياريِ درماندگان،عفت، فداكاري،استغناوبي نيازي،  اماآن اصول عملي كه درطول زندگي خود به كارميگر    

داري، سوگند نشكستن، غمازي  دعوي نكردن، بازجست نكردن ازكاركسان، پيمان دوست دوست بودن و دشمنِ دشمن بودن، بيباكي ودليري،

 .نكردن، گشاده دستي

نجم دايه درمرصادالعباد،عياري . روزگارصفاريان اوج درخشش فعاليت عياران بوده است،اگرچه بعدازصفاريان نيزفعاليت عياران متوقف نشده است

 .اند  فظ وموالناوعطارخصايل عياران راستودهرا يكي ازمراحل سيروسلوك شمرده است وحا

 ديدگاهها

 :پيوسته به گذشته  

 :دروي دوفايده هست .بلي: گفت .شيخ ابوعلي دقاق راگفتندكه درسخن مردان شنيدن هيچ فايده هست،چون برآن كارنميتوانيم كرد

 .آنكه اگرمردطالب بود،قوي همت گرددوطلبش زيادت شود :اول 



شيخ فريدالدين « .وددماغي بيند،آن دماغ فروشكندودعوي ازسربيرون كندونيك اوبد نمايد،واگركورنيست،خودمشاهده كندآنكه اگردرخ :دوم 

 »عطار، تذكرة االوليا

 :وامابعد   

كانادا، :قابل يادكرداست كه خالصه وفشرده اين نامه دربيست وپنج قسمت درسايتهاي گوناگون دركشورهاي چون    

 .خورشيدي به چاپ رسيده است۱۳۸۶هجري تاسال۱۳۸۵لند،اطريش،دنمارك،وآلمان دربين سالهاي سويدن،انگلستان،ها

درهنگام پژوهش درباره آئين عياري وجوانمردي به تعريفهاي ديگري درمورد،فتيان عياران وجوانمردان درآثار كالسيك ادب فارسي برخوردم     

نده گان سرشناس وشناخته شده معاصركشورهاي فارسي زبان هستند عقايدونظريات وهمچنان عده ازدوستداران اين آئين مردمي كه نويس

 .خويشراپيرامون اين موضع ابرازداشته اند

 ونيزتعدادي ازنويسندگان ودانشمندان گرانقدرلطف نمودندونوشته هاي رادراين زمينه،برايم فرستادند؛به همين دليل به اين نتيجه رسيدم كه    

دركتاب عالوه نمايم تاازيكطرف ازآن اشخاص وافراديادكرده باشم وازطرف » ديدگاها« انديشه هاوعقايدرا زيرعنوان خالصه وفشرده اين 

 .ديگرازخوانش نظريات شان آگاهيهاي حاصل شود

* * * 

غالم رضاانصاف پور: هژدهم   

عمليات  وبعضي  تن  به  تن  درجنگهاي  راكه  وچاالكي  ،افراد ورزيده اعراب   رزمي  ، فنون بدني  ،قدرت وبا دانايي  داده  خرج  به  چاالكي  فردي  

داشتند،عيارميگفتند بلندمهارت   ازديوارهاي نورد درباالرفتن  مانند كوهنوردوصخره  وورزشي . 

ته بودنداماغيرازاين حاالت،عياران داراي مرامنامه نانوش.امروزي است » نينجاي « تعبيراعراب تقريبأتعبيري شبيه عملكرد    . 

جوانمردي ازجمله مرامنامه عياران بوده كه به آن  شرافت،صحت عمل،رسيده گي به تنگدستان،حمايت ازمظلوم وتاختن برظالم وديگرآئين     

    .نيزپايبندبوده اند



يدهد كه آئيين فتو ت وجوانمردي تاريخ نشان م. ازمستندات تاريخ چنين پيداست كه درهرشهري عياران رئيسي داشتند كه اورا سرهنگ ميگفتند   

درتاريخ سيستان عياران مرداني . كه مكتب شناخته شده عياران است باتمام مشخصات عياري اززمان پارتهابين پهلوانان ومردم ايران رايج بوده است

درقرن دوم . حد،تعريف شده اند جوانمرد،شجاع،جنگجو،داراي صفات عالي انساني ومردانه گي به همراه شففت وضعيف نوازي درمنتها ترين

چون .هجري،عياران به صورت تشكيالتي وارد عمل شده ومركزخود رازورخانه هانهادندوآنقدرقدرت يافتند كه بارهابرقشون اعراب پيروزشدند

رجي نام نهادند؛ مثل بعدازاسالم عياري به صورت نهضتهاي دسته جمعي عليه سلطه اعراب خودرانشان داد،به همين علت اعراب؛عياران راخا

 .عمارخارجي ،حمزه بن آذرك خارجي ويعقوب بن ليث خارجي كه هريك نوبت به نوبت خود ازسرهنگان عياران بوده اند

داكتراسماعيل حاكمي: نزدهم   

ردان وطريقه آنانرابه زبان جوانمردي به معني راه وروش گروهي است كه درزمان قديم آنهارابه عربي فتي وفتيان وبه زبان پارسي جوانمرد و جوانم

فتيان جميعت مخصوصي راتشكيل ميدادندكه پيشوايان خاصي داشتند،ودرجايگاه مخصوص گردميآمدند،واساس عقيده آنان .تازي فتوت ميگفتند

د وبه آئين كرم اينبود كه ازمردم كارسازي ودستگيري كنندومهمان نوازي وبخشنده گي داشته باشند،وازناتوانان ونيازمندان دستگيري نماين

 وهم ازاوست                                                                                             .وسخارفتاركنند

ند عياران طبقه ئي ازطبقات اجتماعي را تشكيل ميدادند؛مشتمل ازمردم جلدوهوشيارازطبقه عوام الناس كه رسوم وآداب وتشكيالت خاص داشت  

اينگروه پيشتردسته هاي تشكيل ميدادندوگاهي به ياري امرأ يا دسته هاي مختلف برميخواستند ودرزمره لشكريان . ودرهنگامه هاخودنمائي ميكردند

  .ايشان ميجنگيدند

عياران . ن ورئيساني داشتنددرعهد بني عباس،شماره عياران وجوانمردان دربغداد،سيستان وخراسان بسيارگرديدومعموأل دسته هاي عياران پيشوايا

 .مردم جنگجووشجاع وجوانمرد ورعيت نوازبودند

داكترجواد نوربخش: بيستم   

پيش ازاسالم درخاورميانه مكتب فتوت ياجوانمردي مرداني راپرورش دادكه آنانراجوانمردان يااهل فتوت خواندند آيين جوانمردي شامل         

وبي پناهان،شفقت به خلق،وفابه عهدوباالخره خودشكني بود، و تمامي اين خصوصيات بعدهادرتصوف بصورت مروت،ايثار،فداكاري،ياريمظلومان 

جوانمردان عالوه برصفات انسانيكه داشتندمقيدبه انجام آداب ورسومي ويژه بودند،كه معرّف جوانمردي . صفات ممتازانسانهاي كامل درآمد



پس ازاسالم كه جوانمردان دين اسالم را پذيرفتند به تدريج اساس مذهب تصوف برپايه                    .                      وجوانمردان بوده،است

    اسالم وفتوت استوارشد وآداب جوانمردي دررسوم خانقاهي ميان صوفيان متداول ومرسوم گرديد

دهاكه فلسفه وحدت وجودوعشق الهي به وسيله مشايخ صوفيه مطرح وروزبه روزعميق بع                                                                  

نيزدركنارآن نفوذ ورواجي فوق العاده پيدا كرد،چرا كه روح تصوف يكسونگريستن ويكسان ديدن بانيروي  ترودلنشين ترشد،آئين جوان مردي 

ت داشتعشق ومحبت بود،واين روش اخالق انساني باآئين جوانمردي مطابقث بايد توجه                                                               .

جنبه باطني وجنبه ظاهري،باطنش سيرمعنوي وطي مقامات است تارسيدن به مرحله بقاي بالّله،وظاهرش: داشت كه تصوف دوجنبه دارد   پيروي  

: بيست ويكم                                                                                          .ازآئين جوانمردي كه ازصفات انسانهاي كامل است

 علي محمد روح بخشان

فتوت، يكي ازمفاهيم مهم عرفان وتصوف است،كه ازهمان آغازپيدايش درميان عامه مردم توجه اهل نظر،عرفا و صوفيه رابه خودجلب كرده  

                                                                               .ي دراين زمينه تأليف شده است وكتب ورسائل بسيار

است كه ازهمان ابتداي پيدايي درميان » فتوت « يكي ازمضامين دلكش عالم تصوف كه به دنياي ادب هم راه يافته است وجايگاهي واالپيداكرده   

نظروصاحبان دانش رابه خود جلب كرد،ودراين زمينه چندان كتاب ورساله نوشته شده است كه به قول يكي ازمحققان عامه مردم توجه اهل 

 .فرانسوي احصايه همه آنها ناممكن است

اده كسي را گويند كه پاي دردوره جواني نه) تازه جوان(مشتق شده است وفتي » فتي « است كه ازكلمه ) مصدري(فتوت درلغت عرب صفتي     

اند وفتي راجوان  شايد به همين سبب درفرهنگهاي لغت فتوت را جوانمردي ومردي معني كرده . وروزگارخوش شباب راآغازكرده است

 .اند وجوانمردنيكو خوي دانسته 

غيررابرنفس  :فتوت درفرهنگ ايراني به معناي جواني،سخا،كرم،بخشندگي،جوانمردي ومردانگي آمده است ودرعالم تصوف عبارت است از    

،كوشش درامورديگران وديگران رابرخودبرتري دادن وباهمگان به انصاف رفتار )ايثارمالي وجاه وجالل ونفس ( خودترجيح دادن،انواع ايثار

 .»اول درجه آن ايثاربه جاه، واعالم رتبه آن ايثاربه نفس است « ، ودراصطالح عارفان عبارت ازايثاراست كه ...كردن

ايثارآن است كه خودراكوچك شمري وديگران رابزرگ داري وحرمت نهي،ازلغزش برادران درگذري،باخَلق به نيكي : ستسلّمي گفته ا 



 ...رفتاركني،نسبت به كساني كه ازآنان آزرده دلي،بذل وبخشش كني،فضايل خَلق وعيوب خود را مشاهده كني

 :اند  ونيزگفته 

 : ني وآنرا سه درجه است فتوت آن باشد كه براي خود فضل ومزيتي نبي   

 ترك خصومت -

 وتغافل اززلّت ديگران  -

 واحسان درمقابل بدي  -

 ...فتوت بانفس كه غيرخدارا نبيندوكارهاي خودرابراي اجرومزد انجام ندهد واطاعت حق را خالصانه انجام دهد 

است،چنانكه درعصرجاهلي درميان اعراب يك معناي مجازي براي ترداشته  فتوت هم درميان ايرانيان وهم درنزداعراب سابقه كهن ومعاني وسيع     

  ترميداشت وچندان دامنه يافت كه مشتقات آن ده تروستوده   آن پديدآمدكه شجاعت وسخاوت بودوعرب اين دوصفت راازهمه صفات پسنديده

اهللا محمد بن ابي المكارم دركتاب الفتوة ازحضرت وحتي به زبان پيامبرهم جاري ميشده است؛ چنانكه شيخ ابوعبد» باردرقرآن كريم آمده است 

 : نقل كرده است كه گفت  ) ع(صادق 

راستگويي ووفاي به عهدواداي امانت وترك دروغگويي وبخشودن بريتيم : جوانمردانِ امت مرا ده عالمت است : گفت ) ص(رسول خداي« 

 .مهمان، و سرِهمه آنها حياست رسيده است وبسياري احسان وخواندن   ودستگيري سائل وبخشيدن آنچه

و . در حق او گفته شده است» ...الفتي االّ علي«: ي مطلق شده است، كه » فتا « انتقال يافته و ) ع(وهمين فتوت وجوانمردي است كه به حضرت علي

وعربي شده است وحتي كتابهاي مستقل اند، ازديرباز وارد متون مختلف فارسي  ياد كرده » علم فتوت « ازاين جاست كه فتوت، كه حتي ازآن به 

حفة دراين باب به رشته تأليف درآمده است؛همچون عوارف المعارف، حديقة الحقيقه، تذكرة االولياء، رسائل جوانمردان، كتاب االدب والمرؤة، ت

فته است؛ چنانكه شيخ فريدالدين وبحث ازآن به متون منثورمنحصرنمانده ودرشعرفارسي هم جايگاه شايسته يا... االخوان في خصائص الفتيان

 ....عطاردرمثنويهاي خودبه تفصيل درباره آئين فتوت سخن رانده است 



به همين علت است كه فتوت مدتها باعياري، كه درمجموع نوعي خدمتگزاري به ضعيفان است،درهم آميخت وتا ديربازهمپاي آن درسطوح      

 .وجوانمردي الزمه عياري به حساب ميآمد  ، به ويژه اصناف، به كارگرفته ميشدهاي گوناگون مردم مختلف جامعه ودرميان اليه

به همين ترتيب جوانمردي با پهلواني هم مالزمه داشت وپهلواني بدون جوانمردي به تصور درنميآمد ويافت هم نميشد؛ واگر زورمندي فاقد     

پورياي « امدارترين پهلوانان تاريخ ايران يعني پهلوان محمود خوارزمي كه بيشتربه نام چنانكه يكي ازن. بود نه پهلوان» قلدر« جوانمردي پيدا ميشد 

شناخته است ازاَبدال وبزرگان عالم اخالق وانسانيت بوده است زيراكه انديشه اصلي اودستگيري ازافراد ناتوان، وغمخواري وبيمارداري » ولي 

 .ضعيفان و بيچارگان بود

 پاريزي داكترباستاني: بيست ودوم 

 .درشهرها، شبروي وشبگردي ميكردند وگريزازبامي به بامي براي فرارازچنگ عسس وشرطه ومامورين دولتي.بناي كارعياران برجوانمردي بود    

آنها . ا گذشتنكارعياران تهديد ثروتمندان ومتنفذين وحكام بود،وكمندانداختن وخنجربازي وازبرج باروها باال رفتن ويا زيرپلها خفتن وازنقبه    

 . بسياري اوقات تحمل اين خطرات ومصايب را براي انجام كارمردم بينوا ويا دفع ظلم ازمظلوم نموده، وبسيارچست وچاالك بودند

ن بيم دوفواصل بين شهرها وده ها را ازراه هاي غيرمعمول وناشناس، ازبيابانها وكوه ها ودره هاي صعب العبوربامشقت ورنج فراوان؛ مگربا شتاب وب

 .طي ميكردند، و مأموريت خود را به انجام ميرساندند

 داكترقربان واسع: بيست وسوم 

ند اگرچه نامواژه هاي جوانمردي وعياري درتنديس پيدائي خود يكي نمي نمايند،اماازديد گاه منطقي داراي يك مفهوم،رسم وراه وآداب يگانه ا   

 .وازيك انديشه پيروي ميكنند

 .جوانمردي،چه ازجهت آداب وپرورش وآموزش وچه ازروي نظام ويژه خود،بسياركاملتروتوانابودانديشه عياري و

جوانمردان و عياراني كه درشهرهاي مرو،وبخارا،سمرقند ونخشب،بلخ .به سخن ديگر،اين دوانديشه يك جريان انساني واحد رادربرميگرفتند    

سيان ميزيستند،دستگيري ازبيچاره گان،ناتوانان،وازپا افتاده گان را وظيفه نخستين ونيشاپوروسيستان آندوران،يعني درايام حكمراني عبا



 هرجاكه ناتواني وافسرده رواني راميافتند،به ياري اوميشتافتند.خودميدانستند

معنويات كامل  شايسته گفتن است كه دراين روزگارمردمداري،كرم،سخاوت وشجاعت كه ازبلندترين پايه هاي اخالقي به شمارميروندوازجمله

به روي اين صفتهاي گزيده،آنهامخالفت بابيگانه گان را،وظيفه درجه يكم خويش ميدانستند دالوريهاي . جوانمردان بودند،بازهم كاملترگرديد

ين دليل برجسته ديگري برا. هجري به شورش سربرداشت به گروه جوانمردان وابسته گي داشت۱۷۹پسرآزرك يعني حمزه درسيستان،كه درسال 

مدعا،يعقوب بن ليث صفاري اساسگزاردولت صفاريان است كه به مقابل اشغالگران عرب وخالفت ننگين آنها برخاسته،يك دولت آزاد خراساني را 

 .اونيزازبين همين جوانمردان برآمده بود.فراهم آورد

 پوهاند داكترجالل الدين صديقي: بيست وچهارم 

اعضاي جوانمردان گاهي به ياري امرأيادسته هاي مخالف آنان . با رسم وآداب وسازمان خاص به ميان آمدند گروه عياران ياجوانمردان يا فتيان   

 .برمي خاسته اند،ودرزمره لشكريان ايشان ميجنگيدند

ان آنان ميگفتند دراغلب موارد بامخالفان حكومت عباسي همدست شدند ودرجزسپاهيان ولشكري» سرهنگ« عياران سيستان كه رؤساي آنانرا

 .درميآمد

 .رسيد وبه كمك عياران جوانمردسلسله صفاري را تأسيس كرد» سرهنگي « يعقوب ليث صفاري ازهمين گروه بود كه به درجه   

 عياران مردمي بودند وطندوست، مهربان ومردمدارومهمانوازكه امانت نگهداري را نيك  

   به كسي ميدادند؛ اگرسرشان هم ميرفت آنان به وعده كه.ميدانستند وبه آن سخت پايبند بودند 

 .به آن وفاداربوده وبه عده خويش وفاميكردند 

 كانديد اكادميسن محمداعظم سيستاني: بيست وپنجم 

 دنباله اين سلسله درعهد مغول به تشكيل. تشكيل ميداند» عياران«ازعهد خال فت بني اميه تا پايان دوره سلجوقان قشري مهم ازجامه شهري را   

وبه فارسي جوانمرد ميگفتند، انجاميد كه دررأس شان دردوره هاي مغول بزرگان » فتيان « كه اعضاي آنرا به تازي » فتوت « سازمان نيرومندي به نام 



 .تصوف قرارداشتند واعضاي آ نرا بيشترپيشه وران و صنعت گران واقشارمختلف عوام الناس تشكيل ميدادند 

كشاورزاني كه زمين خود را ازدست داده بودند ويا پيشه    طاهريان، صفاريان وساما نيان وغزنويان وسلجوقيان،دردوره هاي حكومت اسالمي و

 وراني كه دردهات پيشه آنها رونقي نداشت، به شهرها روي ميآوردند، ودرجزوعوام الناس شهري درميآمدند، 

» المطوعه « به وجود ميآمد كه آنان را ) ابله باظلم واجحاف عمال حكومت يا مق( درآغازازاين گروه، دسته هاي مسلح براي جهادبا كفار    

      .ناميدند » جوانمرد « و» عيا ر « ميگفتند، بعدها درهدف وتشكيالت اينگروه تحولي رو نماشد كه آنان را خراسانيان 

ت، قهستان وسيستان وروستاهاي اطراف آن نفوذ وقدرت زياد مانند مرو، بلخ ،هرا: عياران ازهمان آغازحكموت اسالمي درسرزمينهاي خراسان    

ت قيادت داشتند ، كه همواره در برابرظلم وزورگويي عمال حكومت به مبارزه برخاسته اند، ودرنتيجه اقدامات قاطعانه اين گروه بود كه سرانجام تح

برخاسته بود ) كه روزي نيم درهم مزد داشت ( وران كم درآمد ورهبري يعقوب ليث رويگر كه خودسرهنگ عياران سيستان بود وازته طبقه پيشه 

بيرق اسقالل ملي خراسان و ايران زمين را دربرابرسلطه جابرانه . وكوره رويگري او راچون سنداني استواروپايداروپراراده،مصمم، بارآورده بود

تاده بود، حتمآ طومارسلطه چند صد ساله عباسي را كه برمكروغدر خالفت بغداد به اهتزازدرآورد واگردردام حيله المؤفق برادرخليفه معتمد نيف

را اززير يوغ استبداد عربي » ميانه « ايران وافغانستان وآسياي ميان  وخيانت بنياديافته بود، درهم ميپيچيد، ومليونهاانسان زحمتكش وستمديده سرزمين 

 .نجات ميداد 

جوانمرداني كه روحيه صداقت، سخاوت، رفاقت،   .سازمان عياران ياجوانمردان بود سيستان قرنها يكي ازكانونهاي پرجوش وخروش     

طبعآ چنين روشي مورد پسند جوان و . جوانمردي، شبگردي، دستگيري از مظلومان ومستمندان ونظايراينها، آنها را بهم پيوند ميزد، ورفيق ميساخت

 .ودرجستجوي راه دفع مظالم بودند  افراد شجاع و ازخود گذري قرارميگرفت كه ازاوضاع ناراض

سيستان براي پيشرفت اين فكرهم ازجهت تاريخ، وهم ازلحاظ سياسي وروحيه ملي كمال آمادگي را داشت، وازبركت برخورداري تمام اين     

هم كردند ودركاربدست زمينه هاست كه تنها درسيستان و درشهرهاي زرنج و بست بود كه عياران امكان به دست آوردن قدرت سياسي را فرا

 .گرفتن حكومت توفيق يافتند 

چون عياران درنهضتهاي ملي وآزاديخواهي خراسان زمين نقش فعال ومؤثرداشته اند و بخصوص درسيستان اين گروه توانستند قدرت سياسي را     

الش وپيكاركنند ؛ بنا برين، جا دارد براي شناخت اين براي نجات ورهايي سراسرخراسان و ايران ازسلطه بيدادگرانه خالفت عباسي ت  به دست گرفته



 گروه فداكاروانساندوست، كتاب يا رساله جداگانه به نگارش گرفته شود، زيرا مهمترين درسهاي كه ازسرگذشت عياران فراگرفته ميشود، آزاد

 .ت منشي، انساندوستي و كمك به مظلومان و ستم رسيده گان وضد يت با زورگويان ومستبدان اس

پسرلجام « ابن ملجم : يكي ازكارهاي سياسي ناروا وتعصب آميزدستگاه خالفت بغداد، ناميدن افراد وخاندانها به اسم شغل وحرفه شان بود، مانند    

 .وغيره  وغيره» پسررويگر« ابن صفار  »پسردالك يا سرتراش « ، ابن حفي »پسربنأ «، ابن عمار » پسرقبركن « ، ابن حفار »داريا افساردار 

اعراب كشورهاي مفتوحه را هم پايه وهم سنگ خود . هدف ازاين نا مگذاريها، كم زدن وخرد ساختن اشخاص مورد نظردرچشم اعراب بود    

ردند ازدواج با اهل كسبه واهل حرفه را ناجايز ميشم.آنان با اين مردم رفتارتعصب آميزوبرخوردي آلوده با تبعيض داشتند. درهيچ زمينه نميديدند

بقاياي اين طرز تلقي در ذهنيت مردم كشورما تا اواسط قرن بيستم به مشاهده ميرسد، وخاندانهاي .؛چونكه اين مردم را هم كفووسيال خود نميدانستند

 .ند صاحب نام ونان، دختر دادن ودخترگرفتن از اين طبقه را دون شأن ونشان خانواده گي خود دانسته، جدآ ازآن حذركرده و دوري ميجست

درمورد صفاريان سيستان نيزهمين سياست تعصب آميزمدنظرخالفت بغداد ومؤرخين عرب بوده است، زيرا عياران آزاده وشجاع سيستان تحت     

كاربرضد پرچم استقالل را برضد استبداد خالفت بغداد به اهتزازدرآوردند وتا پاي جان رزميدند و راه نجات ملي را با پي» عيار« رهبري يعقوب ليث 

 .افغانستان و ايران نشان دادند       استكبارعرب وسلطه جابرانه خالفت بغداد به مردم 

يا صفاري ياد » ابن صفار « اينست كه همه جا از رهبرعياران، اين پيش آهنگ نهضت استقالل وآزادي، دركتب تاريخي وجغرافيه عربي، به نام     

« ياسي آ ميخته با تعصب مؤرخين عرب، اين خانواده آ زادي خواه وعيار را دركتابهاي خويش به نام شده ومؤرخين ما بدون توجه به اهداف س

 .خوانده اند » صفاري يا صفار يان « ودوره حاكميت شان را نيزدوره » صفاريان 

فورآ درذهن ) عيار(يبود؛ زيرا باشنيدن كلمه مسمي ميشدند، چقدرعالي وبجا م» نهضت عياري « هرگاه ازهمان آغاز، اين خاندان آزادي خواه به نام 

انسان، خصايلي، چون شجاعت، جوانمردي، راستگويي، نمك شناسي، ازخود گذري، وفا به عهد وميثاق، شفقت نسبت به مستمندان ودستگيري 

يري ازيك حكومت اهل كسبه كه صفاريان را امروزبشنويم، جزتصو  در حاليكه اگركلمه. ازمظلومان وغيره صفات نيك انساني، تداعي ميشود

براي آنكه حق اين خاندان بيش از                                . چندروزي حكومت كرده ورفته اند،چيزديگري درذهن وخيال مامنعكس نميگردد

اين به بعد، دوره حاكميت اين اين تلف نشده باشد وما نيزدرتربيت فرزندان خودو نسلهاي آينده، نقش مثبت اخالقي بجاي گذاشته باشيم، من از

 مينامم، تا ديگران چه بيندبشند وچه صواب بينند؟» دوره عياران « خاندان را



نامگذاري شودكار خوب وقابل قدراست؛مگرميپندارم كه يكي ازافتخارات پرمايه » عياران« اينكه دوران حاكميت صفاريان به نام دوره: يادداشت    

صفاريان،آنست كه آنها ازطبقه كم درآمد جامعه وازاهل كسب وكاربوده اند،كه اين افتخارورزي شان نه تنها  نهضت عياّران وتشكيل دولت

يعقوب ليث خودبه نفس خويش هميشه درزمان . دردوران حاكميت صفاريان،بلكه تاامروزنيزهوا خواهان وجانب داران فراواني درمشرق زمين دارد

 : با افتخارياد ميكند ودرجواب خليفه بغداد كه آمده است او را دست بسته اسيربگيرد،چنين ميگويد كه  زمامداري اش ازاينكه رويگرزاده است

من مردي رويگرزاده ام و ازپدررويگري . بروخليفه را بگوي: پس روي سوي رسول كرد وگفت . به فرمود تا رسول خليفه آوردند وبنشاندند

زبوده است و اين پادشاهي وگنج وخواسته ازسرعياري وشيرمردي به دست آورده ام ، نه ازپدرميراث خوراك من نان جوين و ماهي وپيا.آموخته ام 

پدرم رويگراست .ازپاي ننشينم تا خاندان توويران نكنم، يا آنچه گفتم به جاي آورم ويا بازبه نان جوين وپيازوتره قناعت كنم . يافته ام و نه ازتودارم

ه بزرگ شده ام،وازجنگ كردن با خليفه نمي هراسم ومردن را درراه آزادي وطنم بهترازاسارت وبنده گي ميدانم ،وبه ومن رويگرزاده،و با نان و تر

 : گفته فردوسي پاكزاد

 كه ساالر باشم كنم بنده گي                  مرا مرگ بهتر ازآن زنده گي

بت بشكندوبت هركس نفس اوست،هركه هواي خويشتن را مخالفت كند، جوانمردآن بودكه « :وبازدرفتوت نامه واعظ كاشفي ميخوانيم كه     

 .كه اين اصل هميشه درنزد عياران عزيزوگرامي بوده و با آن افتخارميكردند » اوجوانمرد به حقيقت بود 

وازطبقه پايين جامه،وكارهاي كه افتخاردارد كه ناداراست   تمام عياران است  كه سركرده» سمك « :ميخوانيم كه » سمك عيار« وبا زدركتاب     

به روايت فرامرزبن خداداد ، از زبان سمك عيار دراين زمينه، . وشخصيت طلبي   انجام ميدهد،براي نام است،نه به خاطرنان وشوكت وشهرت طلبي

 : چنين ميخوانيم 

ن وجوانمردان ميكنم وكاري اگرميكنم ، آن براي نام من مردي ناداشت وعيارپيشه ام، اگرناني يابم بخورم واگرنه ميگردم وخدمت عيارا«    

 ) يقين( » .واين كاركه ميكنم ازبراي آن ميكنم كه مرا نامي باشد .ميكنم،نه ازبراي نان

  

 استاد خليل اهللا خليلي: بيست وششم 



نيستي و بذل دروقت توانمندي، عين فتوت شكردروقت    »استاد خليل اهللا خليلي« ازنظراديب، شاعرودانشمند شناخته شده كشور، روان شاد     

 آنرا ازترجمه رساله قشيريه گرفته باشد،چنين   وجوانمردي است؛ چنانكه درقطعه شيوا و زيباي زيركه به گمان اغلب موضوع

 :ميخوانيم 

 به لطف كرد شبي از شفيق استفسار                 ملك فقر ابراهيم شهه   شنيده ام كه

 دراين سراي دو در شكنج ليل ونهار               ده گي كني تأ مينكه ايعزيزچسان زن

 وگر بيا بم چيزي ، شوم سپا سگزار               به فخرگفت كه درنيستي نما يم صبر

 كه ازسگان خراسان شود پديد اينكار                جوابداد كه اينشرط اهل همت نيست

 نثار چو يا فتند ، نما يند بهر دوست                 كنند شكر   چو نيا بند  حق  رجا ل 

 محمد آصف آهنگ: بيست وهفتم 

 شهرت نبوده و دربرخورد با مردم ازفروتني وعجزكارگرفته   هاي كابل درپي كاكه          

ازطرف كساني پخش گرديده كه  هرگاه داستاني ازآنها امروزوردزبان شهريان كابل است،.هيچوقت ازكارهايي كه ميكردند، الف وپتاق نميزدند

از جانبي دركشورمامطبوعات به صورت امروزي وجود نداشت وخط وكتابت هم عده محدودي داشتند كه .اند آنرا به چشم سرمشاهده كرده 

 . حتي گورآنها معلوم نيست ها ازآنرونام ونشان كاكه. بدربارويا دفاتردولتي كارميكردند وازآنهاهم نظربه استبداد سلطنتي چيزي به يادگارنمانده است

هاي بعضي  ها روشن گرديده و ازكارنامه سفيدان نام عده ازكاكه  به اثرتوجه وكنجكاوي برخي ازاهل خبره ومورخين ومذاكره باخراباتيان وريش    

 :ها مانده است كه ازاين قراراست   وازمتباقي تنها اسمي درخاطره. ازآنها به صورت داستان وقصه آمده است

 :كرده اند  ومردانه با دشمن نبرد  هايي كه درمبارزه با انگليسها پرچم را بدست گرفته كاكه:  الف



 .شان اثري مانده است ويا فقط اسم آنها را شهريان به خاطر دارند هايي كه ازبعضي كاكه  :ب 

تقليد   برخي از رفتاركاكه. ها تقليد ميكردند بعض ازلباس كاكه. اند ها را داشته  كسانيكه كاكه وعيارنبوده ولي يكي ازصفات جوانمردان وكاكه :ج 

ها را آموخته بودند وعده هم كمك ودستگيري ازبينوايان ميكردند كه در حقيقت متصف به  گويي وپرزه رفتن كاكه  ميكردند و بعضيها تنها پراگ

   .ها پيروي ميكردند  گي نبوده وصرف ازيكي يادوعمل كاكه تمام قوانين كاكه

ها راه ميرفت  ها را بتن ميكرد ومثل كاكه بچه سائين پيزارخودش مرد درويش مشرب بود ولي لباس كاكه» حيدري«محمد ابراهيم، مشهوربه   -

 . گوي بود  ها پرزه ومانند كاكه

 . ها قدم برميداشت و بمردم كمك ميكرد ودالور بود بابه رضاء كشميري، مانند كاكه  -

 .گوي بود و پراگ ميگفت  ها پرزه كاكهبابه حيات، مانند  -

 .گوي بود  ها راه ميرفت و پراك   كاكه طاهر، مرد درويش بود ومانند كاكه -

 .ها مونس بود  گي ميپوشيد وبا كاكه درجواني لباس كاكه .كاكه طيغون، مردنظربازوپاكبازبودودرويش -

 .رفقاپيرمحمد،معروف به پيروي بچه ادي مردخوش مشرب بود ورفيق   -

 . ها رفتارميكرد ماما كريم خان مثل كاكه طاهردرويش بود ومانند كاكه  -

 . ها لباس ميپوشيد وطبع مردانه داشت استا براتعلي، مانند كاكه  -

 . سخاوت مردانه داشت: حاجي يعقوب  -

ي بكار داشت، مال اسحاق نظريه اعتباري كه داشت هي يا ضرورتمندي ضامن اگرمحبوسي و يا باقيد. گان بود مال اسحق ازهمدردان و يارافتاده  -

 . ضامن ميگرديد



 چهارچته باچهارمرد تيپكش

دروسط چوك ميدان نسبتاً . آمد و رفت شهريان كابل واطرافيان بود چوك كابل ازعهد بابر،مركزتجارت وداد وستد ومركزاعالنات، اخبارو راه     

چوك كابل به اصطالح ناف شهربود وعابرين به هرسمتي كه ميرفتند . ف شهر كشيده شده بودهايي به اطرا وسيعي قرارداشت كه ازميدان راه

  كاري وچوبكاري كه توسط معماران وصنعتگران معروف باهنرمندي وذوق  هاي آن با سقف پوشيده وبلند با آينه چارچته وچته. ازچوك ميگذشتند

 . ي كشورما بشمارميآمدعالي ساخته شده بود، ديدني وتماشايي و ازآبدات تاريخ

هرستون .هايش نصب ميگرديد درچوك وچته  بعالوه دادوستد تمام اعالنات و اشتهارات. ترين نقاط شهربود  هايش ازمزدحم چوك وچته    

 .هاي شيرين ه انگيز وخاطر هاي غم  خاطره هاي وحشتناك ، خاطره.ها دارند  وخشت آن خاطره

ك، توسط جاسوسهايش هميشه اخبارواطالعات خودرا ازچوك بدست ميآورد، وهرتصميمي كه ميگرفت اميرعبدالرحمن خان شاه جبار وزير

 پيش ازآنكه موردعمل قرابدهد ، 

هاي  آري چوك با چته. لندي ناشيانه ويران كردند هايش مانند گنبد كوتوالي وكوتي  چوك را با چته. ببينيد كه درچوك چه ميگويند: ميگفت 

 . اش بخاك يكسان شد كه نشاني ازآن برجانماند زونشيبهايش وبه آن حوادث تاريخيزيبايش وبا آن فرا

شهرتشان   چوك تاريخي وپرحادثه چارمرد تيپبيك ونمونه را درآغوش خود پروريده بود، كه شهريان ازآنها داستانها داشتند وساحه    

هايش بودند وجواني خود را در آغوش آن سپري كرده  چوك وچتهآن چهار يارو چهارمرد تيپيك كه عاشق . درسرتاسركشوركشيده شده بود

بابه حيات،بابه جالل،كاكه تيغون : تحمل ويراني وعرياني آنرا نداشتند ويكي پي ديگرازغم دق كردند ورفتند و ديگركسي آنهارا نديد،مانند. بودند

 .وكاكه حيدري

 داكتراكرم عثمان: بيست وهشتم 

ارزشهاومعيارهاي مورد قبول عيارها درجريان .اري مردم ما عياري ياكاكه گي ازمنزلت ومقام خاصي بر خورداراستدرپويه تكامل فكري ورفت    

آزمونهاي دشوارحيات وآمد وشدرويدادهاي باب وناباب،ميمون وناميمون زندگي باالآمده ودرمواردي جزؤوجدان چهره هاي شاخص وبرجسته 

 .شده است



 پاياوماندگاركه درمناسبات اجتماعي ماريشه گرفته اندودر قالب محامد اخالقي جابه جاشده جاي گفتن ندارد كه سجاياي 

به گمان ماسرچشمه تمام هنجارهاي اخالقي همين انگيزه هاوخاستگاه ها بوده . اند،ناشي ازسود وزياني بوده كه باكاربست شان نصيب مردم شده اند

 .اند

وبه » كاگه گي« همدرد ديگران بودن،ازشادي مردم خشنود شدن وازرنج شان كاستن اولين شرط .نوعي ازخودگذريست» عياري«مختصراينكه   

 . سلك عياران پيوستن است

مطامع ومنافع شخصي درراه بهروزي وشادكامي بني نوع انسان ازديرگاه درفرهنگ ماريشه وموردتبجيل وستايش شاعران،فالسفه وعرفا  قربان كردن

             .قرارگرفته است

دروجود همنوعان،بخصوص همنوعان دردرسيده مطرح   مادررديف ارزشهاي معتبرانديشه اي به ندرت به ارزشي برميخوريم كه درآن استحاله

   .نباشد

طوريكه واقف هستيم ،چه قبل ازاسالم وچه بعد ازاسالم درآزمايشهاي مرگ وزنده گي شخصيتهاي ازجان گذشته اي،چه دربرابرغارتگرخارجي 

چه درمقابل مستبدداخلي،قدعلم كرده اند،وازجان ومال رعيت حراست كرده اند،كه ازآن شمار ميتوان ازابومسلم خراساني،يعقوب ليث و

                                                           .صفاروعمروليث صفارنام برد

يري ازكاكه هاشركت كرده اندوجان شانرافداي آزادي وكرامت مردم كرده اند همچنان نزديك به روزگارما،كث  درجنگهاي آزاديبخش ضدبيگانه

چه بساكه همين چهره ها بعدازسلطه اعراب واستقراراسالم درمنطقه مادرنوعي .وخودرابه عنوان ابرمردها،پهلوانهاوقهرمانهاي مردمي تثبيت كرده اند

ل وشمايل قدسين را به خود اختياركرده اندوشك .استحال وجابه جائي عرضي وجاهت مذهبي وديني يافته اند .                                           

 داكتراسداهللا شعور: بيست ونهم 

برخي ازمشكالت اجتماعي كه استفاده اززوروتحكم درحل آنها محتوم ميگشت، توسط نظام مردمي ديگري حل ميگرديد كه آنهم با دولتها نظام   

اين نهاد اجتماعي حلقه هاي عياران يا كاكه هاي كابل بود كه پس ازانتشاردين مقدس اسالم . ارتباطي نداشتسياسي كشورهيچگونه 

كاكه ها انسانها يي بودند كه استفاده ازرزق حالل، پرهيزازمناهي، حمايت ازمردمان تهيدست،جانبداري . درسرتاسركشوربه وجود آمده بود



المان، چپاولگران ومتجاوزين به حقوق ديگران را به صورت داوطلبانه وبه حيث يكي ازاصول عياري ازمظلومان وتهديد وسركوبي قهريه ي ظ

هرگاه بركسي ستمي ميرفت وكالنتركوچه ازلحاظ عرف وعرفاي منطقه ازلحاظ  . خويش به ذمه ميگرفتند ودرتعميل آنها خود رامتعهد ميشمردند

انست وبه ويژه اگرطرف ظالم اززورمندان، توانگران وروشناسان ميبود، آن وقت براي اينكه احكام ديني به دادن ياري برمظلوم رسيده نميتو

ي درمحاكم دولتي به سبب نفوذ اجتماعي و ياموقف اقتصادي طرف ظالم گرفته نشده، زمينه براي رشوه خواري وسوء استفاده ي مأمورين دولت باق

          . دادخواهي ميكردندنماند، مظلومين به كاكه ها پناه برده ازآنان طلب 

 . كاكه ها نيزبا استفاده اززوروقوه ي قهريه حتي تا به كشتن متجاوزين به حقوق مردمان ناتوان، داد مظلومان ميستادند    

تا اواسط سده  ازآخرين ساليان سده ي نزدهم ميالدي. اين سيستم توسط استعمارانگليس وبه ياري اميرعبدالرحمن به شدت ضربه ديده ومسخ گرديد

ي بيستم، صرف كاريكاتوري ازسيستم كاكه گي وعياردركابل باقي مانده بود كه بامدرنيزه شدن نظام اداري كشور و حاكميت قوانين مدني 

 . آهسته،آهسته ازبين رفت

ازصفات عياران راداشتند  كاكه شيرنينواز،كاكه حيدري، كاكه تيغون،كاكه غني نصواري وامثال اينها،آخرين كساني بودندكه برخي     

 .ويادگاركاكه هاي گذشته شمرده ميشدند

 ابراهيم سكندري: سي ام 

درقرنهاي هفتم ونهم تقريبأ دراغلب كشورهاي آسيائي وآسياي مركزي گروهي ازمردم با يك نوع سيستم تشكيالتي موجودبودند كه ميتوان   

  .آنهارا درمنزلهء احزاب متشكل شناخت

شهري ) عين حال ناراضي ازاوضاع ( ويادسته هاازبين مردم برخاسته ومتشكل ازقشرنادارجامعه وجوانان پرشوروباانرژي  اعضاي اين گروه

رؤساي اين دسته هارابه عناوين پير،استاد،نقيب،سرهنگ وپدرعهدميناميدند.بودند                

حلي خويشراترجيح ميدادندمگررويهمرفته هزاران اينها اگرچه اهداف اين دسته ياگروه هامتفاوت بودومنافع منطقوي ويام    

داوطلب عضويت درين دسته هابه شرايط خا ص پذيرفته .درزيرامررؤساوسرهنگان خويش درهنگامه هاي سياسي وانقالبي شركت ميورزيدند

   .ميشد،اوعهدنامه ميدادوخطبه طريقت بااليش خوانده ميشدوكمرآنراميبستند



به حساب ميرفت) فتوت ( تب سخا،صفا،ووفارابرذمت اوميگذاشتندوبعدازپوشيدن شلوارمخصوص ازاهل بعدازچشيدن نمك آبي مرا  

.                                                        

ارنامه هاي عياران ك. رابخود گرفتندونظربه شرايط اجتماعي بشكل سياسي درآمدند) عياران (اين فرقه زمانيكه درافغانستان فعال گرديدند نام 

     .افغانستان غربي درسيستان مشهوربودچنانچه يعقوب ليث صفارموسس دولت صفاري افغانستان خود ازجمله عياران بود

نگ ازكارنامه هاي عياران شمالي درعهد ابومسلم خراساني نه اينكه اسطوره هاذكرميكند،بلكه ازفعاليت آنهاتاريخ نيزيادآوري مينمايدكه درج

 غاب،غور،هرات وتالقان همين عياران بودند كه ازطرف شب وروزدربين نيروهاي مغل دخول اجراميكردندوصدهامغلي راازبين برده غنايم آنرابهمر

مناطق اولي خويش انتقال وبراي ناتوانان وگرسنه هاتوزيع 

                                                                                                       .مينمودند

. دتعداد چنين عياران به صدها وهزاران نفرميرسيد كه حيات خويشراوقف دفاع ازآزادي ونواميس ملي درمقابل چنگيزيها وگرگانيها نموده بودن  

افغانستان را زيروزبركرد،باآنهم نتوانست اين دولت غزنوي براي ازبين بردن اين فرقه سعي زيادبخرچ دادند مگربه كام خويش نرسيدندتا اينكه چنگيز

  .هارا كمتروبه دسته هاي خوردتبديل نمود  فرقه رامحونمايد، مگرفعاليت اين دسته

وتا قرن بيستم عمرنمودند،چنانچه ميتوان ازكاكه هاي قرن بيست چون رحيم،قيوم،گل » جوان « ودر قندهاربه نام » كاكه ها« عياران دركابل به نام 

رحيم سرهنگ سردسته كاكه هاي فرزه كوهدامن بود اوهميش بادسته خويش دردلجويي ازناتوانان منطقه . رزادرساحه كوهدامن زمين نامبردومي

اشتراك كاكه هادرمراسم خوشي وغم مايه .درخوشي وغم مردم خويشراسهيم ميساخت ودر مقابل ظلم وستم اربابان سپرمظّلومان بود .شهرت داشت

انداربودوبه كاكه هاعزت واحترام خاصي قايل بودندافتخار هرمهم . 

* * * 

دربرخي ازنوشته هاويراستاري صورت گرفته ويااينكه خالصه . نظريات وانديشه هاي يادشده مربوط به نويسنده گان نبشته هاست  : يادداشت  

  .وفشرده آن بازتاب يافته است

معرفي وزنده گينامه وعكسهاي كاكه هاوجوانمردان كابل وديگر واليات افغانستان وهم  ازخوانندگان وپژوهشگران ارجمندآرزودارم تادرزمينه 

مطالب وعكسهاي ارسالي شماباكمال امانت . چنان داشهاولوطيهاي ايران ونيزآلوفته هاوجوانمردان كشورهاي آسياي ميانه،من راياري رسانند



ل آدرس ميتوانيد عكسهاونوشته هاي خويش رابرايم ارسال نمائيدبه اين ايمي. نگهداري باذكرمأخذ دركتاب بازتاب خواهديافت  : 

dr_yaqin@hotmail.com 

 قسمت بيست وهفتم 

 پيوسته به گذشته

 الصه ونتيجهخ

كلمه عياربه .زبان پهلوي آمده است» ايار« عربي نبوده،بلكه اصل آن از» عيار« همچنانكه درصفحات قبل نيزيادكردم واژه     

 .گويند» فتي   «وجوانمرد را» فتوت « معني،جوانمرد،رند،زيرك،چاالك وتردست بوده وعربهاجوانمردي را 

وجوانمردي مارابه اين انديشه وباورميرساندكه عياران،جوانمردان،اخييان و فتيان جمله گي ازنگاه معني  پژوهش درمورد آئين واصول عياري    

 .همانند بوده ودراكثرداستانهاي عاميانه واشعارشاعران ونويسنده گان فارسي زبان به يك مفهوم واحد به كاررفته است

ل ازاسالم وبه ويژه درزمان ساسانيان مشاهده كرد،ورگه ها ونشانه هاي اين آئين مردمي را ريشه اتصال عياران وجوانمردان راميتوان درزمان قب    

ود دردرون فلسفه وجهانبيني زردشت ودين مزدك جستجونمودكه بعد ازاسالم با آئين فتوت يكجاشده وتأثيرپذيريهاي را ازدين مبين اسالم نيزباخ

 .گرفته است 

مردم ناتوان وتهيدست وفقيرازروي قدرداني ديده ميشود،به دليل آنكه عياران و جوانمردان ،هميشه پشتيبان  شخصيت عياران وجوانمردان ازنگاه  

اماآنانيكه قدرتمند،ستمگروصاحبان زروزوربودند،اينگروه مردمداررابنام دزدودغل يادكردند،كه اين دومفهوم .دردمندان وبيچاره گان بوده اند

   .مه هاوكتابهاي زبان وادبيات فارسي بازتاب گسترده يافتمتضادبعدهادراكثرفرهنگهاولغتنا

ازطرف ديگردردورانهاي مختلفف ستمگران ودولتمداران نامردمي اين روش راپيش گرفتندكه مشتي راهزن ودزد و اوباش      

اباشد كه مردم ستمديده ومظلوم رازرميدادندتاآنهاداخل صنف عياران وجوانمردان حقيقي شده ودست به اعمال شوم وخراب كارانه بزنند،ت

 " ازجوانمردان رويگردان شده؛وازانديشه هاي پاك وتابناك آنهاحمايت نكنندوبه گفته عبدالرزاق كاشي،ميتوان اين گروه نامردونامردمدار را

 .شان يكي نيست  ناميد،كه ظاهروباطن "مدعي 

دراين كتاب توضيح وتشريح .ات است كه عبارت ازادبيات جوانمردي ميباشدهدف اساسي ازنوشتن اين نامه،همانا روشن ساختن نوع ديگرادبي  

شده است كه عياران برخالف نوشته برخي ازلغتنامهاوفرهنگهابه معني دزدان ورهزنان نبوده؛ بلكه اين گروه مردمي بودندپاك 

 .دندسرشت،نيكوكارومردمدوست كه درهردوروزمانه به درد دردمندان وبينوايان رسيده گي ميكر

آئين جوانمردي وعياري درتاريخ يكهزاروسه صدواندساله درخراسان دوره اسالمي دستخوش مراحل رشدوانحطاط فراوان گرديده ودرتاريخ ادب   

وم ظفارسي دركشورهاي فارسي زبان باتمام آداب ورهنمودهاي خويش بروشني بازتاب يافته وشاعران ونويسنده گان درباره آن رساله هاوكتابهاي من

 ومنثورمستقلي نوشته اند،وبه همين دليل است كه آئيين عياري وجوانمردي ازخودداراي ادبيات مخصوص گرديده كه اين ادبيات ميتوانددرميان

 . دوشاخه عظيم ادبيات مردمي وعاميانه وادبيات صوفيانه ياعارفانه قراربگيرد
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نظرافكنيم،به اين نتيجه ميرسيم كه تأمين كننده جهتهاي بشردوستانه بدوش همين اگربخواهيم كه درباره ادبيات جوانمردي مشخص ترودقيقتر    

ادبيات جوانمردي گذاشته شده است،ودرحقيت ميتوان گفت كه نقطه باارزش ادبيات جوانمردي درآنست كه گره تمام دشواريهاومشكالت به 

اند،گشاده ميشودوقصه پردازان وشاعران اين اثرهانيزبه خاطرمردم دست مردم ساده،اهل كسب وهنروآناني كه شيفته رادي وراستي وجوانمردي 

 . ومردمدوستي،دست به نوشتن داستانهايي زده اندكه تاامروزپيروان وخواننده گان زيادي داشته وهمان ارزش واهميت خودراحفظ كرده است

ورازاستعاره هاوكنايات وتشبيهات است؛ باري زبان عياران وجوانمردان وفتييان،زباني ساده،ادبي،بي پيرايه،روان ود    

جوانمردان الفاظ رابه معناي . مگرازسمبولهاورمزهازياداستفاده ميگرددكه درميان خودجوانمردان درهردوروروزگاري معمول ومروج بوده است

مين اواخردرگفتاروصحبت كردن خاص به كارميبردندوآنگونه سخن ميگفتندكه بزرگان ومرشدان سخن ميگويند،چنانكه اينگونه زبان ادبي راتاه

 . كاكه هاي افغانستان وداشهاي ايران وآلفته گان آسياي ميانه ، به خوبي مشاهده كرده ميتوانيم

آئين عياري وجوانمردي چنانكه گفته آمد،داراي هفتادودوشرط بوده،كه سخا،وفا،صفا،حيا، تواضع،مهمان نوازي،حق شناسي،انصاف،بي     

وانان وفريادرسي ازمظلومان،تواضع،شجاعت،مردمدوستي،امانتداري،مروت ،كتمان اسرار،داشتن حرمت استاد،راستي آزاري،دستگيري ازنات

وراستكاري،صداقت،پاكدامني،حق نمك را داشتن،وحددوستي راشناختن وماننداينهاازجمله خصوصيات وويژه گيهاي عياران وجوانمردان بوده 

 .است

ياران وجوانمردان چنين برميآيدكه اين گروه مردمدارشامل اشخاص وافرادي ميشد كه همگي شان مردمي بودند ازمطالعه صفات وويژه گيهاي ع    

جوانمردان هميشه بابيچاره گان ودردمندان وتهيد ستان     .سرشاروخوش پوش وآزاده كه بادشمنان خودبه قهروبادوستان خويش وفاداربودند

 .باغرورخاص جوانمردي رفتارمينمودندباتواضع،مگربا توانگران ومالكان ظالم 

يكي .شامل شدن درحلقه عياران وجوانمردان ازخودداراي آداب واصول مخصوصي بوده كه هرعياروجوانمردبايد آن اصول رامراعات ميكرد     

دراجمع ميكردوبه ازآداب شامل شدن درصنف جوانمردان آن بود كه جوان تازه واردبايدجمعي ازعياران وجوانمردان گردونواحي خو

ياد ميشد،دركمرشاگردش » شد« به زانومي نشست وبعد ازطي مراحل استادش كمربندي راكه به نام » پدرعهد « يا » استاد « حهضورآنهادرخدمت 

 .بسته نموده وويرابه صفت شاگردش مي پذيرفت

« ؛ آنگونه كه تازه وارد را .اس وظيفه والقاب شان فهميده ميشدفتيان وجوانمردان ازخوددرجه هاومراتبي داشتندكه سلسله مراتب شان ازروي لب    

بلند ترين وعالي ترين درجه شان به حساب ميآمدكه احترام » سرهنگ« ميگفتند و» اخي « ورئيس خود را » جد« يا » اب « وسابقه داران را » ابن 

 .ازمقام بلند تروظيفه هرعياروجوانمردبوده است

 . ازطبقه كم درآمدجامعه بوده واكثرشان بيسوادوياكم سوادبوده مگربه موسيقي ومحافل سرورعالقه خاصي داشتندعياران وجوانمردان    

آنهاازطريق كسب وكاروزحمتكشي ارتزاق مينمودندوبه كارهاي چون مسگري،آهنگري ،قصابي ،خياطي،كفشدوزي ، زرگري،ناوه   

غول بوده ودراين موردعقيده داشتندكه جوانمردآنست كه ازطريق مزد دست خود كشي،رنگريزي،دباغي،عطاري،نجاري،شاطري ودرود گري مش

 .امرارحيات نمايد

زبان وادبيات پشتو، : ازخوانش بخش چهارم كتاب برميآيدكه اصول وآئين عياران وجوانمردان دراكثرزبانهامانند     

كشورهاي آسياي ميانه به خوبي   ،تركيه،پاكستان،هندوستان واكثرازبكي،آذري،بلوچي،تركي،عربي،وقرغزي چه دركشورماوچه دركشورهاي ايران



درزبانهاي ياد شده روايات،حكايات،وداستانهاي زيادي موجود است كه درآنهامسايل ومطالب آئين عياري وجوانمردي به خوبي . بازتاب يافته است

 . ديده ميشودكه بايد دراين زمينه تحقيقات بيشري صورت بگيرد

ايران، افغانستان وتاجيكستان بخشبندي شد،ومرزهاي : كه يادكرده آمد،بعدازآنكه خراسان بزرگ به سه كشورجداگانه به نامهاي چونآنگونه     

دركشورهاي آسياي » داشهاو لوطيها« امروزي به وجود آمد،آئين عياري وجوانمردي نيزدستخوش يك سلسله تغيرات گرديده چنانكه درايران به نام 

يادشدند كه باكمي تفاوت » كاكه هاوجوانمردان« ودرافغانستان معاصر به نام » آلفته گان« تاجيكستان وازبكستان وقزاقستان به نام ميانه چون 

اكثرصفات،آداب وويژه گيهاي عياران و جوانمردان قديم رادارابودند،كه بعدها بقاياي اين آين مردمي درهرسه كشورفارسي زبان آن اهميت 

 .خودرا ازدست دادندوارزش سابقه 

مخدوم محمدي « وچگونه گي مبارزه » قحط سالي ازداكتراكرم عثمان« وداستان» داش آكل صادق هدايت « ازخوانش داستانهاي    

نه نمونه بگو  ميتوان به اين پيامدونتيجه رسيدكه بين هرسه گروه يادشده وجوه مشترك فراواني به چشم ميخورد،چنانكه» وبرناتيارازصدرالدين عيني 

   .ميتوان ازاين آداب وصفات مشترك جوانمردان هرسه منطقه نام برد

 ويژه گيهاي مشترك كاكه هاوجوانمردان افغانستان،داشهاولوطيهاي ايران

 وآلفته گان سمرقندوبخارا

 . حفظ وامنيت خانه،محله،گذرودفاع ازننگ وناموس مردم بدوش جوانان وجوانمردان همان منطقه بوده است -۱

حيدرخان برتشكچه كه عارف برايش پهن كرده بود،باتمكين ووقاربردوكنده زانومي نشيندواول بسم اهللا جمعي ازكاكه هاي باننگ وناموس «   

 »۲۶۸ص.منطقه هاي ده افغانان،باالكوه ونوآبادرابارميدهدوبراي پاسداري ازعزت وآبرو،وملك ومال مردم،هركاكه رابه وظيفه اي ميگمارد

منيت محله هاوگوشه وكنارشهربردوش داشها بوده وآنان ازننگ وناموس مردم دليرانه دفاع مينمودندوبه همين دليل مورداحترام وستايش حفظ وا«   

 »۱۶۵ص.عامه مردم قرارميگرفتند

چه هانداشت؛بلكه ازطرف ديگرداش آكل راهمه اهل شيرازدوست داشتند؛چه اودرهمان حال كه محله سردزك را قرق ميكرد،كاري به كارزنهاوب« 

بعكس بامردم به مهرباني رفتارميكردواگراجل برگشته اي بازني شوخي ميكرد،يابه كسي زورميگفت،ديگرجان سالمت ازدست داش آكل 

 بخشش مينمودواگر،دنگش ميگرفت بارمردم رابه خانه شان ميرسانيد؛ولي باالي. اغلب ديده ميشدكه داش آكل ازمردم دستگيري ميكرد. بدرنميبرد

 » ۱۷۴ص.دست خودش چشم نداشت كس ديگر را ببيند

اگردربزمهاشان ازگذرهاي دور دست،يگان جوان بيگانه آمده باشد، درآخربزم اورا به خانه اش .اين مرد هادرمردي گري،خيلي عالي جناب بودند« 

تيار بودند؛ودردشمني هم بي امان؛وليكن مردانه  دردوستي تا قربان كردن جان شان. ميرساندند،كه ازآدمان ميرشب يا ازدزدان به او ضرري نرسد

                                                          »۱۵۴ص .واربودند

ميگفتند كه حفظ امنيت تمام اهالي آن محل دردست همين داش » داش غضنفر« مردنيرومندي بودكه اورا » خونگاه «اما لوطي وپهلوان در«     

 » ۱۶۶ص.غضنفربوده است



 .مركزگردهم آيي وتجمع همه جوانمردان معاصردرچايخانه هاوسماواريهابوده است -۲

: به شاگردهايش هوشدارميدهد . عارف،گل صبح كله پزي راجارو وآبپاشي ميكندوتختهاي ناروفته وروغن پررا چندان صافي ميزندكه،بل ميزنند«

ص . ي خودم حيدرخان درباردارند،به عرض ودادمردم ميرسن وحقه به حقدارميرسانندامروزوهرروزدگه اينجه ده پالو! باادب ! بچه هاسمال 

 »كتاب۲۶۸

 »۱۷۳ص .يكروزداش آكل روي سكوي قهوه خانه دوميل چندك زده بود،همان جاي كه پاتوغ قديميش بود« 

م نشسته وصحبت كردن شان درسماورخانه هاي سيرانگاه خليفه كاران كارخانه هاي بخارامانند عامه اهالي آن شهر،لب حوض ديوان بيكي باه« 

                  » ۱۵۶ص. آنجابود

 .الفاظ وكلمات راجوانمردان هرسه كشوربه معناي خاص به كارميبردند،چنانكه كلمات وگفتارشان دوپهلووكنايه داربود -۳

بودصحبت ميكردند،وازواژه هاوكلماتي استفاده  كاكه هاي هرات باهمديگرهميشه بازباني مخصوص كه بيشتربراي خودشان قابل فهم  «   

 » ۲۰۸ص .مينمودندكه دربين مردم عوام معمول ومروج بوده است

 » ۱۶۵ص . داشها الفاظ وكلمات رابه معناي خاص به كارميبردند،تاحرفهاي آنانراديگران نفهمند«     

: مثال كسي الف زند، يكي ازآنهاميگفت . اكنايه واستعاره بودسخنان شان هميشه دوخوره،دومعني دار،ودشنامهاي شان قريب هميشه ب«    

ص . دم شين كه دهنت راكلوش كهنه ميكنم،ميگفت : كسي اگربي معناگويي كند. بسيارباالنروكه ازبلندي افتاده گان،ازجاي شان خيسته نميتوانند

۱۵۳«    

 .دادن ميتوانستند به آن درجه و مرتبه دست يابند  ندكه بعدازامتحانكاكه ها،جوانمردان،داشهاوآلفته هادربين خوددرجه هاومراتبي داشت -۴

« د را كاكه ها وجوانمردان افغانستان معاصرنيزمانندعياران وفتييان قديم درتشكيالت خود درجه ها،القاب ومراتبي داشتند؛ آنگونه كه تازه وار«   

» كاكه بالكه « دوازخودرشادت ودالوري نشان ميداد،آن وقت برايش ميگفتند؛وهرگاه كاكه تازه واردچند مدتي راسپري ميكر» كاكه 

« پس ازفرق درجه ديگري كه عبارت از. راميگرفت» فرق « ميگفتند؛وپس ازآنكه آزمايشات مشكل وسختي رامؤفقانه پشت سرميگذ شتاند، لقب 

 »۲۰۶ص .آخرين وبلندترين درجه شان بود  ميرسيدكه» سماوات « باشد،برايش داده ميشدوپس ازافالك به درجه ورتبه » افالك 

ص .خطاب ميكردند» اخي « ميخواندند ورئيس خود را » جد « يا   »اب « داران را   سابقه» ابن « مراتب خاصى داشتند؛مبتديان را   جوانمردان سلسله« 

۱۶۵«  

جوانان نورس كه درمرتبه شاگردي باشند،كفش پاشنه .ميشدفرق مرتبه آنها ازپوشاك شان معلوم . بود» آلفته « لقب عمومي اين قسم آدمان «    

مانده،سله هاشان راسفته ميبستند؛ وميان شانراباروپا كچه بسته،دروي يك جفت كارد،نه » دم موشي « بلندي بي مسيحي مي پوشيدندوفشهارا كوتاه 

هرگاه كه اينها هنرهاي كله زني، لنگ زني .بود» نيم تيار« كه عنوان اين  كرته اينگونه جوانان پيش بسته وزهدارميشد؛ .آنقدركالن ميآويختند

تياران موزه پاشنه . داده ميشد» تيار« وزانوزني را آموزندوعمومآ درزورآوري هنرهاپيداكنندكه ازهمه مانند خودهاشان پيشي گزينند،به اينهاعنوان

اينها يكته كرته پوشيده گريبان شان راگشاده .آرشين باشدميآويختند وميان شان رابافوطه بسته دروي يك كاردي راكه تيغش نيم بلندمي پوشيدند 



فشهاشان رانسبت به جوانان اندك درازترمانده،سله هاشان رازنبري مي بستند؛يعني پيچ هاي سله را چنان تاب داده به سرمي پيجاندندكه . ميماندند

                                   .شكل زنبرازخيمچه بافته شده راميگرفت 

مردمردان،كفش بي پاشنه نوك تيز را كه ازچرم زرد پوست . اين درهردوروزمان ازيك نفربيش نميشد. بود» مرد مردان « عنوان مرتبه آخرين 

ان درتابست. سله اش راخرد مي بست ومانندافغانان،فش رادرازميگذاشت. مشهوربود،بي مسحي ميپوشيد» كفش الك « دوخته ميشدودربخارابه نام 

 وزمستان يكتايكته كرته پوشيده،گريبانش راهميشه بسته ميماند واز

 »۱۵۵ص.وي باروپاكچه ساده ارزان بهاميان شان رابسته دروي يك قلم تراش غالف آويخته ميماند

ي وجنگهاي تن پهلواني،گشتي گيري،نيزه زني،اسب دواني مرغ جنگي،پياده گردي،كله زني،مشت زن: تشكيل مسابقات رزمي وتفريحي،چون  -۵

 .به تن درميان تمام جوانمردان،كاكه ها،داشهاوآلفته گان،معمول ومروج بوده است

كاكه كه ازشاگردان يك حلقه ميخواست علنآبه حيث كاكه معرفي شود،دستارمخصوص وياشف درازتازانو ميبست وپيزارراپت ميكرد؛آنگاه «     

. سايرنواحي كه بعضآدردكانها وبعضآدرپهلوي دروازه هاي مخصوص مي نشستند،عبورميكرد به تنهايي شهررايك دورميزدوازبرابرحلقه كاكه هاي

درصورت فتح وسالمت ماندن اين .اگرباالي اوازطرف كاكه ديگرصدا ميشد،درمعني دعوت به جنگ بودومبارزه شروع ميشد،ومردم تماشاميكردند

درصورت مغلوبيت يامجروح شدن وكشته شدن اين .گفتندوكاكه شناخته ميشدكاكه باغرور ميگذشت وبه حلقه خودميرسيد،آنگه به اوتبريك مي

                                     » ۲۰۳ص.شخص نميتوانست جزوكاكه هابه حساب آيد وياادعاي جوانمردي نمايد

ه زورخانه ياميدان آن محله بيايدومثل بعدازماه صفر،مسابقه پهلوانهاي محل شروع ميشدوپهلوان يك محل ازحريف خود دعوت ميكردكه ب«     

جند روزپيش ازانجام مسابقه،نوچه هاي پهلوان، مراقب حال پهلوان خودبودندوبه قول امروزيها،اوراتحت . دوقهرمان ميدان رزم باهم گشتي بگيرند

 »۱۶۹ص.رژيم غذايي قرارميدادند كه چه بخوردوچه نخوردوچه بكند وچه نكند

فقط دربين دوئل . دوهم درمردي باناموس باشد،دشمني افتد مسأله به طرزدوئل اروپاييهايا جنگ تن به تن حل ميشداگردربين دونفري كه هر« 

آزمابه اروپاييهاوجنگ تن به تن اينهافرق دراينجابودكه دوئل دربين اصل زادگان واقع ميشد؛اماجنگ تن به تن در بخارا دربين كاسبان آلفته وزور

لكه دارشدن ناموس هم عبارت بود .به تن اينهاهم مانندسبب دوئل،لكه دارشدن ناموس يكي بود ازطرف ديگر سبب جنگ تن. وقوع ميآمد

 »۱۵۴ص.يكي ازاينهابودازطرف مقابل         ازردشدن يا انكاركردن زوري يكي

قحط « ا با يكديگر؛چنانكه درداستانهايپيداشدن برخي ازناجوانمردان دربين جوانمردان ورقابت سرسخت اين دوگروه وچگونه گي مبارزه آنه – ۶

 .به خوبي مشاهده كرده ميتوانيم» سالي ازداكتراكرم عثمان، داش آكل ازصادق هدايت ومبارزه مخدوم محمدي وبرنا تيارازصدرالدين عيني 

نشان ميدهدكه » ناتيارقحط سالي،داش آكل ومخدوم محمدي وبر« مروري درچگونه گي زنده گي جوانمردان امروزي ومطالعه سه داستان -۷

 اگرچه دراين اواخررسم كاكه گي وداشي وآلفته گي روبه انحطاط گراييده وبرخي ازاين جوانمردان به انحرافات اخالقي دچارشدند،مگربه آنهم

ان است كه اين مكتب امروزماميتوانيم كه درهرسه كشورفارسي زبان اثرهاونشانه هاي ازاين مردم مردمدوست ومردمداررا مشاهده كنيم؛واميدماچن

: برهات نظرآهاري   رادي و جوانمردي دوباره بتواند همان اصالت وهويت خودراپيداودرخدمت انسان وانسانيت قراربگيرد؛به دليل آنكه به گفته

آسمان درهرجاي ودرهرگوشه ازدنيا،آسمان خدابرگردن وشانه هاي جوانمردان گذاشته شده است،واين جوانمردان هستند كه بارسنگين 

 . خدارابردوش ميكشند



 .جهان هرگزازجوانمردان خالي نخواهد بود! ياري بخواه: خدا گفت 

* * * 

داخل وخارج كشوربه چاپ   ختم خالصه وفشرده كتاب آئين عياري وجوانمردي كه دربيست وهفت قسمت نگارش ودرسايتهاي مختلف  -

 . رسيده است

اين كتاب دربردارنده رسمهاوتصويرهاي ازعياران ، جوانمردان،كاكه هاي .صحيفه است  ۵۳۰اصل كتاب آئين عياري وجوانمردي شامل  -

» آرش يقين « وبه همت » يقين آرت « افغانستان،داشهاولوطيهاي ايران،آلفته گان سمرقندوبخاراوشواليه هاي اروپا است،كه عنقريب از طريق موسسه

 . دركشورهالند به چاپ ميرسد

* * * 

وپژوهشگران ارجمندآرزودارم تادرزمينه معرفي وزنده گينامه وعكسهاي كاكه هاوجوانمردان كابل وديگر واليات افغانستان وهم  ازخوانندگان 

مطالب وعكسهاي ارسالي شماباكمال امانت . چنان داشهاولوطيهاي ايران ونيزآلوفته هاوجوانمردان كشورهاي آسياي ميانه،من راياري رسانند

 :به اين ايميل آدرس ميتوانيد عكسهاونوشته هاي خويش رابرايم ارسال نمائيد . دركتاب بازتاب خواهديافتنگهداري باذكرمأخذ 

 

 


