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عیّاری و شاطری ،در سندی بسیار کُهَن

چکیده
نثرالدرّ نام کتاب مهمی است از ابوسعد منصوربن حسین آبی که در دهه آغازین سدۀ پنجم
هجری نوشتته شتدا استا این کتاب ،نوعی سفینه یا آنتولوژی است مشتمل بر هفت فصل
در مورد مسائل مختلف که به کار همه صنوف ،اعم از دبیران و خطیبان و شاعران و ندیمان
و حتی و شتتاهان و رعایا میآیدا فصتتلس ستتوم کتاب ،دوازدا باب دارد که هر بابی بهمنزلۀ
گزیداای است از سخنان و حکایات و نوادرس مربوط به یکی از مشاهیر یا گروهی از طبقات
ویژاا نویستندا در باب دوازدهم ،از فصتل ستوم کتاب ،به کلام شاطران (شُطّار) میپردازدا
این بحث چون تا به حال مورد توجه کستتی ارارنگرفته به عنوان یکی از استتناد مهم فتوت
ابل از سدا هفتم که متون عیاری و فتوت نامهها زیاد میشود ،حائز اهمیت است؛ ازاین رو
ترجمۀ آن در ذیل این مقاله آوردا میشتتودا در پایان هم بر استتای همین متن ،ویژگیهای
عمدۀ عیاران و عیاری که استتاستتا با رنب و بوی ایرانی و با خلق و خوی متفاوت و عادت
شکن بودااند ،به عنوان نتیجه فهرست شدا استا
کلیدواژهها :نثرالدرّ ،فتوت ،عیاری ،شاطران ،ایرانشهریا
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شمارۀ اول

ابوستتعد منصتتوربن حستتین آبی (متوفی  )101از مردم آوج  /اَوا یکی از ادیبان برجستتتۀ ایران در ارن
چهارم و آغاز ارن پنجم استت و از مفاخسرس تشتیُّ.ا سیاستمدار و دانشمند و صاح

تللیفات گرانقدر که

ت این کتاب همین ادر
از آن میان ما امروز نثرالدُرّ او را در دستتری داریم و چا شدا استا در اهم ّی س
میتوان گفتت کته در کنارس آرارس بزرگانی از نوا ابوحیّان توحیدی و رعالبی ارار میگیرد و به لحاظ حفظس
بخش اابل ملاحظهای از فرهنب ایران و اسلام ،کتابی است کمنظیرا
ستاختار کتابس نثرالدُرّ-که احتمالا در آغاز یا در دهۀ نخستتین ارن پنجم تصنیف شدا است  -بدین
ارار استتت که مفلف ،کتاب خود را در هفت فصتتل تنظیم کردا استتت و هر فصتتل را به ابواب متعددا
کتاب نوعی ستفینه یا آنتولوژی و یا جُنب و مجموعه استت که اگر در ستفر آن را بههمراا داشته باشیم
از بسیاری از کتابها ما را بینیاز میکندا
یکی از ابواب مهمّ این کتاب که ظاهرا کمتر مورد توجه ارار گرفته استتت ،باب دوازدهم از فصتتل
الشتطار و مَن یَجری مجراهُم و نوادرهم» پرداخته و در آن کوشیدا است
ستوم استت که با عنوان «کلام ُ
تصویری زندا از پست و بلند و نیک و بدس کار عیّاران و شاطران ارائه دهدا
مفلف خود در مقدمه میگوید :و این کتاب کتابی استتت که مردس ادی را از آن بهرا استتت همچنان
که آغازگران راا را نیز ستتودمند تواند بودا مردس زاهدس گوشتتهگیر را با این کتاب اُنس استتت همچنان که
مردس شترورس بیباک و گستتا راا پادشاا را در سیاست ممالکس خویش بدین کتاب نیاز است همچنان که
بندا را در کارس خدمت به خواجۀ خویشا دبیران را بهترین دستتتمایهای استتت در نامهنگاری و کتابت و
خطیبان را در محاورات و ستخنوریهایشتانا مردس واعظ را در اسناار و تحایر
را در اسذکار و تبصتتیر ا مردس زاهد را در اناعت و خرستتندیا

سودمند است و ااضی

به کار میآید و زاهدس خلوتنشتتین را

در نزاهت و کناراجوییا ا امّا ندیم در شت نشتینی با خواجۀ خویش ازین کتاب بینیاز نیست و مر سد
لهو و شادی را در خندستانی و دلنوازیا

()02/1ا

فصتلس ستوم کتاب شامل دوازدا باب است که هر بابی گزیداای است از سخنان و حکایات و نوادرس
یکی از مشتتاهیر یا گروهی از طبقات ویژاا باب اوّل ستتخنان معاویه بن ابیستتفیان و باب دوم کلام
مروان بن حکم تتا میرستتتد بته نوادسرس افراد یتا گرواهتای مختلف از ابیتل مجانین و بُخَلاو و در باب
دوازدهم ،از فصل سوم کتاب ،میپردازد به کلام شاطران (شُطّار)ا
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از این نظر که ظاهرا تاکنون کستتی به این بخش از کتاب ،و از چشتتتمانداز مطالعات مربوط به اهلس
فتُوّت و عیّاران و جوانمردان نپرداخته استتت ،به نظرم آمد که این فصتتل را با دات بیشتتتری مورد توجّه
ارار دهما
آنچه در این یادداشتتت بدان میپردازیم ،ترستتیم چهراای استتت از «شتتاطران» و «فتیان» به روایتس
ابوستتعدس آبیا خوانندگان این گفتار توجّه دارند که استتنادس مرتبب با جوانمردی و عیاری (تا ارن چهارم و
اوایل ارن پنجم) بستیار اندک استتا از ارن شتشم و هفتم است که «ادبیّاتس فتوّت» گستر

مییابد و

در ارونس متلخر برای هر صتنفی از اصناف و مشاغل «فتوّتنامه»ای میتوان یافتا امّا برای دورۀ آغازی
فتوّت ،بویژا ابل از روزگار خلیفه الناصتتر ( )200-515استتناد و مدارک ،هم در فارستتی و هم در عربی
چنتدان گستتتتردا نیستتتتا اینک ترجمۀ باب دوازدهم کتاب (با پوز

خواهی از خوانندگان به خاطر

لحن گستا و بی ادبانۀ این عیّاران و دشنامهای زشتس ایشان و کلماتس رکیکی که به کار میبردااند):
 )1یکی از ایشتتان چنین حکایت کرد که شتتاطری بدینگونه افتخار میکرد – و من آن را به خاطر
ستتپردم – که میگفت :منم موجس گسلآلودا منم افل فروبستتته که نگشتتودا رویم به آخرت استتت ،چیزی
نیاز داری؟ اگر به مالک دوز نیازی داری؟ منم آتش ،منم ننبا منم ناما منم ستتنبس آستتیا آنگاا که در
گرد

استتت ،دو هفته بیستتر ،راا رفتهاما اگر بیمار نبودم ،نعراای میزدم که نیمیش صتتاعقه باشتتد و

نیمی زلزلتها تو را در جیت

خود میگتاارم و از یاد میبَرَم تا در ایامت بوی گندت برآیدا ستتترت را

میبُرَم و دکمۀ پیراهنم میکنما استتنشتاات میکنم ،تا آنگاا که در دوز عطسته کنما مینوشمت و جز
بر پُلس صتراط نمیشتاشتمت ،آنگاا که حضترتس آدم فریاد زند که آی گمشدۀ من پسرکم اگر با فیل و
دریا ستخن بگویم فیل گنب نخواهد شد؟ و دریا نخواهد خشکید؟ اگر شیر مرا گاز بگیرد دندانش ُکند
نخواهد شد؟ اگر نمرود مرا ببیند خویش را ادسی خواهد دید؟
دوستتتانم بیشتتترند از برگ نخلهای بصتترا و خردل سمصتتر و عدیس شتتام و ریبهای جزیرا و
خارهای ااطول 1و گندمس موصل و نیهای بطائح 0و میوۀ درختان سدر اهواز و زیتونس فلسطینا
پسرکم  9من ریب مینوشم و صخرا دف .میکنما دانۀ خرما را میبلعم و نخل دف .میکنما
 )0و گفت میشنیدم که واعظی ازیشان میگفت:
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فرزندان من لواطه و زنا پیشتته کنید که مردمان همه اهل زنا و لواطهاند و بپرهیزید ازین که شتتما را
«مورد تجاوُز» ارار دهندا به خدا ستتوگند اگر یکی با ایری از خراستتان به «آنجا»ی من اشتتارت کند و
بهپادا

آن با من بهخلافت بیعت شود ،راضی نخواهم شدا

و شتنیدم که فقیهی ازیشتتان میگفت :از ستتابلویۀ باالافرو

پرستتیدم چرا فروبُردنس بهمیان پاچه روا

نیست؟ گفت :از این روی که جم .میان دو خواهر ،جم.س بینس اُختین ،مکروا استااا
ت دیگری
 )0ستعید بن حُمَید گفت :پاستبانی را دیدم که به پاستبانی 1دیگر شکایت میکرد از دس س
که غلامس او را از راا بدر بُردا بود و منحرف کردا بودا پاستتبان شتتکایتی دراز پیش آورد و آهی از تهس دل
برکشید و این شعر را خواند:
هرزمتان گفتم که نک خُرستتتند شتتتد
عتمترو آمتتد بُتتر َد

از را ،ای دری

شتتتام خوردیم و بُوَد آن کتار راستتتت
باز ما ماندیم و هیچ ،این کی رواستتت؟

 )9یکی از ایشتتتان گفت از بابالطّاق میگاشتتتتم دو پاستتتبان ستتترگرم خوردن بودند درین حال
پاستبانی دیگر بر ایشان گاشت و سگی در پی او میرفتا یکی از این دو بهدیگری گفت :هرگز چنین
ستتگی دیداای؟ ابرَ

(خالدار) و اَجرَ

(نرم) خوشتترنب با دُمی چنین متمایل؟ آن دیگری پاستتخش

داد :بهروشنن ددای سنندند اگر این ستب ،ستبس او باشد ،برای خودنمائی و تجمّل ،آن را از کسی
بهعاریت گرفته استا
 )1یکی از ایشتتان گفت در لشتتکرگاهی ،در کنار جمعی از ستتپاهیان فرود آمدا بودم و با ایشتتان
خنیاگری بود که چیزهای عجیبی میخواند از جمله این بیت:
دلتتتتتتتتی از درد بتتتتتتتتیآرام دارم

گفت :یکی از ایشتان ستخت خو

کتته همسرگشتتته ،همهایانستترای استتت

شتد و گفت :یک سال واویلا سوگند به جا سن خودت که بگو

این شتعر از کیستت؟ پاستا داد که سترور من شتعر از خنستتاو استتتا پرسید خنساو کیست؟ گفت:
5

جوانمردی از ابناوا

 )5یکی از ایشتتتان گفت روزی مردی مکاری (خرکچی) را دیدم که برهنه بود و شتتتلواری کهنه و
پارا پارا پوشتتیدا بود و بر آن شتتلوار تکه (شتتلواربند /ازاربند) بود که بهدیناری میارزیدا بدو گفتم :اگر
این تکته (شتتتلواربنتد /ازاربند) را بفروشتتتی؟ااا گفت :ای شتتتاطر این کار را مکن ،جوانمردیس مرد در
شلواربند /ازاربند اوستا
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 )2گفت :و دیدم یکی از ایشتتان را که در میان جمعی از یاران خویش ایستتتادا بود و میگفت :ای
جوانمردان آنک «مینوشتم و شما را نیز مینوشانم»ا یکی از ایشان بدو گفت :بنو  ،اربانت گردم ،هر
همه را ،و بنوشان هر بعضی 2از ما را که بخواهیا
 )1و گفتت :شتتتاطری را دیدم که بر گور شتتتاطری ایستتتتادا بود و میگفت :ای ابالا

خدایت

بیامرزاد ستوگند به خدا که تو ،چندان که میدانم ،خداوندس دشتنۀ تیز بودی و در دوستی با نشاطا بهگاا
نق زدن مثل مو

و در کار بر دیوارها جَستتتن مثل گربه و در ربودن مانندس باشتته و اگر تو را میزدند

مثل زمین بودی و اگر نوشیدا میشدی مثل عشق بودی؛ اما امروز در گوشۀ بدی جای گزینیا
 )8به یکی از شتتاطران گفتند :هرکه شتتهادت دهد گواهیس او را میپایری؟ گفت :نه ،تا آنگاا که بر
من معلوم گردد که در گرفتاری شکیباست و دوستان را به فساد نمیکشاند و از همسایگان نمیدزددا
 )3یکی از ایشتان گفته است که خداوند در حقّ اهل فتوّت مهربانتر از آن بودا است که همۀ مردم
را از اهتل فتوّت ارار دهد زیرا روا نیستتتت که جوانمردی متاا جوانمرد دیگری را بهستتترات برد و یا
دوستتس جوانمردی را به تباهی وادارد و در پیس جوانمردی برآید مگر این که آن نوجوان همان باشد که
او در پی آن استت ،ما را از مالی که آن را انفاق کنیم و دوستتی که او را بهدوستی گیریم گزیری نیستا
بدین گونه اگر همۀ مردم جوانمردان و اهل فتوّت بودند ما هلاک شدا بودیما
 )12پاستبانی مادر

را زدا بودا او را عتاب کردندا گفت :بیسن

بار به او دتهه بند و این بار سن

بند که م دتهم :واتی که من مستم با من سخن مگوی چرا که شیطان آتشی است که میغُرّدا
 )11و یکی از ایشتتان روایت کرد که به مجلستتی وارد شتتد که در آن مجلس نوجوانی خوبروی و
ادی بود و در آن جم .جوانی بود که دعوی شتاطری میکرد و ریشتی خنجرگونه داشتا آن نوجوا سن
خوبروی ستتیبی را یک چند در دستتت گرفت و با آن بازی کرد و ستتپس آن را تحیّت و هدیۀ جوان
شتتتاطر کرد (حَیّتا بهتا) ،جوانس شتتتاطر بیدرنتب آن را خورد ،در حتالی کته آن جوان همچنتان بتتدو
مینگریستتتا جوان بدان شتتاطر گفت :خاک بر ستترت «تحیت» ها را میخوری؟ گفت :ای والله و
صلوات و طیّبات را هم1ا
 )10یکی از ایشتتان گفت :در ستترای امری خبنی بودم ،یکی از یاران او درآمد؛ و خبر داد که یکی
از یارانش او را به زناکاری نستتبت دادا استتتا وی در خشتتم شتتد و نفرین آغاز کردا ما بدو گفتیم :یا
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یا تو هم او را به زناکاری نستتتبت دساا گفت :من او را به زناکاری نستتتبت نخواهم داد و

سفاهت نخواهم کردا از خدای تعالی میخواهم که از فرازس هفت آسمان او را به زناکاری نسبت دهد
 )19گفتت :شتتتنیتدم پاستتتبانی میگفت :مادرس کستتتی را می«فشتتتارم» که بگوید هرکه در خواب
آتشستتوزی ببیند تعبیر

این نیستتت که از /ادرت /عزل شتتداام زیرا که من در خواب چنان دیدم که

گویی کو س من آتش گرفته استت با همه باردانهای عمل من ،چندان که یک نی برای من باای نگااشته
استتا شتبی دشتوار بر من گاشتت صتبح دیدم کسی در میزندا ننفیل مصلح

8

بود که زوبین را در

ت ناحیهای
دستتس من نهاد همرااس افسارس الادۀ سندی (ارطاسی) و انگشتری و مُه سر گل (طین) که حکوم س
را به من تسلیم میداشت زیرا ملک عقیم استا
 )11یکی از ایشتان گفت :دوستی داشتم که امارباز بود و من او را برین کار پیوسته ملامت و توبیا
میکردما یک روز نزدس من آمد و گفت ای ابوفلان تو به من میگویی اماربازی مکن؟ من دستتتتاری را
که به سیزدا درهم خریدا بودم بهمبل بیست درهم گرو گااشتم و این خود سودی عظیم استا
 )15یکی از ایشتان گفت :در بابالطّاق پیری از مردمان ستفله را دیدم که به دیگری که ازو سفلهتر
بود میگفت :ای محمد وای بر تو از دو پستر عفویه در شتگفت مشتوا دو برادرند یکی «مرعوشتی» و
دیگری «فضتلی»ا گفت :چه عیبی دارد؟ آنک ارآن پست و بلند داردا گفت :وای بر تو ،در ارآن ،پست
چتهگونته وجود دارد؟ گفتت :آری ،اتل هو الله احد هزار دینار میارزد و درکنار

تَبت یدا بهدو پول

[استغفرالله]3ا
 )12یکی از ایشتتان به شتتاطری گفت :فلانکس تو را بههیچ نمیشتتماردا گفت :به ددا سننندند اگر
من نه من بودم و نه فرزندس آن کستی که فرزند اویم بودم ،هرآینه من من من ،فرزندس آن کسی که از اویما
چه گونه ممکن است؟ حال آن که من منم من و فرزندس آن کسی که فرزندس اویما
 )11دو تن از شتاطران بهخصتومت یکدیگر نزدس ااضیای از شاطران رفتند و هرکدام مدّعی بود که
جوانمردتر (فتیتر) از آن دیگری استتا ااضی به یکی از ایشان گفت :تو افروشه 12را خوشتر میداری
یا فالودا را؟ مرد گفت :افروشتته راا آن دیگری گفت من فالودا را خوشتتتر میدارما ااضتتی چنین فتوی
داد که آن که فالودا را برگزیدا بود ،جوانمردتر استتتا دلیل این اضتتاوت را پرستتیدندا ااضتتی گفت:
ص ) بهدست
دلیلش این استت که افروشته را از شتکر میسازند و شکر از اند است و اند از نی (= َا َ
َصت چیزی استت که کودکان آن را در مکت خانهها میمکند 11و در کودکان فتوّت نیستا
میآید و ا َ
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ولی فالودا از عستل استت و عستل از شتهد و شهد از زنبور عسل و زنبور عسل در کوا ملوی دارد و
کوا محل صعالیک است و صعالیک اصحابس فتوّتاندا
جمّاز گفت :شتاطری دیدم که بر جماعتی ایستادا و دشنۀ خود را برهنه کردا و میگوید :کدام یک
از شتتما بود که با حمدانس غلام ستتخن میگفت؟ یکی از آن جم .گفت :من بودم ،گفت :نه نیک بود و
نته زیبتاا گفت :دیگربارا بگویا گفت :خدا ذلیلم کند اگر جز تو کستتتی بودا مرد گفت :من غیر خودم
هستتتما گفت :اگر نه در اینجا بودیمااا مرد گفت :ما در فرغانهایما مرد دشتتنۀ خود را غلاف کرد و گفت:
وای بر تو ،تو خواستتار شترّ فتیان بابالشتام (محلهای در جان س غربی بغداد) هستی که همهشان سعاتر
(سعتری  /شاطر)اند تو چرا چنین روشی؟ یعنی :معیوبا
 )18چهار تن از شتاطران اجتماا کردند :نام یکی از ایشتان صحناا و دیگری حرمله و سومی غزون
و چهارمی طفشتیها و همراا یکی از ایشتان پسترکس امردی بود که میخواست به یکی از ایشان بپیونددا
و هرکدام ایشتان او را خواستتار بودا نزد پیری از شتاطران رفتندا پیر گفت :هریک از شما ،کارستانی که
کردا استت و میتواند بکند گزار

کند تا من این پستر را برای او برگزینم و نزد کسی رود که دوست

داردا صحناا برخاست و چنین گفت:
اگر مرا بینی واتی که در پیش چشتم تو دستت بهستویم دراز کردااند ای پسر علاّمه منم هامانا منم
فرعونا منم عادا منم شتتیطان ختنه ناشتتداا منم خریس موی بر پیشتتانیا منم استتترس چمو ا منم جنبس
ستختا منم شتترس مستتا منم کرگدنس چاراگرا منم فیلس تیزشهوتا منم روزگار از بن برکندا شداا منم
کاروان آواراا منم جانورس دوندا بَر آبشتتخورا منم ستتتردابس آمیز ا منم شتتتیپور جنبا طبلس آشتتتوبا
محبوی شترق و غربا ایستادا خفتها دُم شکافتۀ بیسود و رمرا سرنیزاها را میبلعم و زسرسا دف .میکنما
اگر پروردگارت گردنم را بزند یک ستتتال بعد

هم نخواهم مردا اینک این حمدانس فروج که از دیروز

در دامن من استتا حتی جنی جنایۀ رُزسقَ الطل و حملان – و بیته – ضرب الفا فما عبس عسی ینطق
احد10ا
حرمله گفت :ای پس ترس مردس ستتیلیخور من در بیشتتهای محبوی شتتدما تمام درّندگان آن بیشتته را
خوردم و گیتاهتان آنجتا را نُقلس خود کردما من خشتتتم گرستتتنۀ خدایم در دریای الزما اگر مردی که
بهستبلتس خویش غسرّا  19باشتد با من طرف صحبت شود ،موی سینها

را به موی مقعد

گرا خواهم

زد و چنانش مثل خارپشتت بچرخانم که بوی فستیدن خود را بشنودا اگر مردی مشتی بهمن زند مشتی
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چنان بر او نخواهم زد که استتتتخوانهایش را بتوان گرد آوردا در یک ماا اابل جم.آوری نخواهد بودا
اگر مردی با من ستخن بگوید بینیا

را بیرون نخواهم آورد در میان مَشتکی او را نگه خواهم داشتا

چنان پس گردنی خواهم زد که ستتر

را با دو رطل گه خواهم بلعید ای ملخک چشتتمت را از من پُر

ل
کن و حواستت را جم .کن که تو زریقالجنی هستتی خوراکس من صَبر است و ریحانس من خون و نق س
مفستس اسای عیّاریام ای فرزن سد ز سن زارعۀ فارشۀ
من مغزس سترس افعیهاستتا من پایهگاار شتاطری و ّ
هارشۀ الاّشۀ نفّاشه  11کیست که حرفی بتواند بزند ،بگویید
پس غزون برخاستتت و گفت :ای فرزندس طبزدانه 15چه میگویی؟ منم اَدر و جار آمیخته به ضتتجرا
من پدرس ایوانس کستترایما همۀ محبسها و زندانهای زیرزمینی را دگرگون کردم و جگر خلایق را دریدما
منم که دو صتف را یکجا میشتکنم و دو سپاا را بهیک ضربت میزنما صیاح [کلم] و جعفربن کل
و موستتی ستتلحه و عیستتی رُکبه و کردویۀ باالی فرو

و فروج ستتماط و ذکرویۀ خَرَکچی (مکاری)

یاران مناندا سننندند بهروشننن ددای که مرا به چاچ و فرغانه راندند و بهطنجه و افرنجه و اندلس و
افریقیته بازگرداندندا مرا به [کواس] ااف و آن طَرَفس روم و ستتتدسّ یلجوج و ملجوج فرستتتتادند ،جایی که
ذوالقرنین نرفته بود و خضتر هم از آن خبر نداشتا من غول را بههنگام زاجیس (= نفای) آن دیدم و بی
آنکته بترستتتم جنتازۀ شتتتیطان را هم حمل کردما منم فرعونس ذواللوتادا اگر ابک روحت نکنم ،هفت
فرستنب بیستر راا خواهم رفتا دُم من در همۀ تاکستتانها بریدا شدا و رگهای من با تمام خنجرها
بریدا شتدا استت و استتخوانهایم با هر داستی ریز ریز شدا استا اگر یک نعرا بزنم صومعۀ نصاری
فرو میریزد و کا های بنیاسترائیل ویران میشتود بهروشنن ددای سننندند اگر شیر مرا گاز بگیرد
دندانش کُند خواهد شتتتد و اگر ابلیس با من در ستتتخن آید گنب خواهد شتتتد و اگر عفریت مرا بیند
ناپدید خواهد شدا
ستپس طفشتیه بهستخن درآمد و گفت :ای پرستارزادا من هزار نفر را کشتم ،و هزار تن را زخمی
کردم و در جستتتتجوی هزار تن دیگرما برای برادر احبهام فرعون آمادا میشتتتوم تا روی در روی من
بایستتتد یا در کنارما یا کلمه به کلمه با من مناظرا کندا َستترم گسرد استتت و ریشتتم خنجری و ستتبلتم
مفصتتتلی و مقعدم گنبا در همه آفاق به گردنزنی ُشتتتهراام و شتتتمشتتتیر از من عبور نمیکند چون
احبستتال فراز آید من بهارانم و چون افلای پدید آید غنا و رروتما شتتهرتم از عید فزونتر استتت در
زندان زیرزمینی آهن از من کُند شتدا یک بیضتۀ من با هزار بیضه برابر استا اگر بر بیضه نشینم هزاران
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شتتیطان از تخم بدر آیدا من بودم که چاکس دهن پلنب را جر دادم و بر شتتیرس ژیان پالان نهادما ای ستتب
ت من است وَز وز از عنتر
ت دوست س
عوعو کن (= نبح) منم درخت ،منم دریاها منم تنور افروختها دوست س
از جلندا ،از کرکر ،از استد ،از طاهر یک چشتما ابلیس که مرا ببیند گریزان شودا اگر مردی که سر
مس باشتتد و دو پایش از سُترب با من بگومگو کند ،یک پس گردنی به او میزنم که بینیا
ستتر

از

از پشتتت

بدر آیدا منم دش تتس بارانخیز منم دشتتمنایگیس شتتاطر منم که پُلها را میبلعما اگر تو را بازیچۀ

چوگان نکنم ،مثل صتعواای در (= وافُستیک فستو الصتعو فی الرطاب باستم شتیطانی مستلاب) من از
ستنب ستختترم و راایابتر از مرغ سنگخوارا و از زاغ متکبّرترم و محتاطتر از عَکَّهام و حریصتر از
مگسام و لجبتازتر از خرچستتتونهام و تیزتر از نوراام و گرانبهاتر از تریاام و نایابتر از زهر و تلاتر از
زَهرگیاهم و مشهورتر از زرافها
منم موجس گلآلودا منم افل دشتوار12ا سرم سندان است و دندانم دشنۀ برّانا دستم چکش آهنگرا تو
چته میگویی؟ بتا من روراستتتت بتا

و از من بپریا منم مرغس مَلَاخوارس ابیلها من از دیگران برای تو

بهترم ،رویم بته آخرت استتتتا هیچ بهپروردگار خویش نیازی داری؟ آنک بوی خون میشتتتنوم ،چه
میبینید؟ کیست که سخن بگوید؟
همه خامو

شدند و آن پسربچّه دستس او را گرفت و دوستی او را برگزیدا

 )13در مرو ،مردی بود کته دعوی جوانمردی و شتتتاطری داشتتتت امّا حتی یک روز هم از چنین
زندگانیی بهرا نبردا بود و هرگز از ستتتیهندگیهای شتتاطران نصتتی نداشتتت تا آنگاا که میان او و مردس
گازری ناتوان وااعهای (= َشترّ) اتفاق افتاد و آن مردس گازر ناتوان را ضتربتی سخت و دردناک زد و او را
خوار و زبون کردا پس از آن پیوستتتته بدین کار خود نزدس جوانمردان (= فتیان) فخر میکرد و دستتتتبرد
میزدا یک بار که همستتتایگان او از اصّتتتاب جَلدی به اَمان آمدا بودند نزدس وی رفتند و گفتند :فلان (=
اصتاب) ما را بهستتوا آوردا است تو میتوانی شرّ او را از سرس ما کم کنی و او را زبون کنیا گفت:
مردس ّ
من او را نمیشناسم ولی چندان که بخواهید آن مردس گازر را میتوانم آزار و شکنجه دهما
 )02میان شتاطری و همانند او ،بگومگویی میرفتا یکی از ایشان به آن دیگری گفت« :اگر عمرت
بیشتتتتر از من نبود ،زخمی کاری بر تو میزدم»ا ستتتپس اندکی از آنجا دور شتتتد و میانس او و دیگری
بگومگو شتدا گفت« :اگر این نبود که عمرس تو کمتر از من استت ،میکشتمتا» دوستی که همراا او بود
بدو گفت« :ای زنازادا کی خواهد بود که تو با خصمی روبرو شوی که با او پیکار کنیا»
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 )01یکی از ایشتان گفت :بر یکی از شتاطران گاشتتم و شتنیدم که میگفت :ای کسی که مادر
زورای است که هزار پیمانه هموزن ،خردَل جا میگیرد
 )00یکی از ایشتان گفت :شتاطری را دیدم با الس (ریسمانی از ریسمانهای کشتی) میزدند و او
همچنان زمین را مینگریس تتا چون ضتتربهها به صتتد رستتید ،والی بدو گفت :ستترت را بلند کنا مردس
شتاطر گفت :سترورس من هنوز سر

باای است والی پرسید :سر

باای است یعنی چه؟ جلاّد گفت:

در حتالی کته من مشتتتغول ضتتتربه زدن بر او بودم او با پای خویش تصتتتویر مرغابیی ،بر روی زمین
11

میکشید ،اینک سر آن مرغابی نکشیدا ماندا است

 )09استتتحتاقبن ابراهیم موصتتتلی گفت :بر فتیانی از اهل شتتتهر (مدینه) وارد شتتتدم که در حالس
میگُستتاری بودند در حالی که بر ستتگانس کردی (کلابد کردّی)  18تکیه زدا بودندا یکی از ایشتتان گفت:
برای اَبتهس محمتد ،بالشتتتی بیاورید ستتتگی آوردندا چون بر آن تکیه زدم ،گفتند :برای وی مخدّاای نیز
بیاوریدا جَروی آوردند (= بچّه ستب یا بچّه شیر)ا و آنگاا که ادح را پیمودند غلامی آمد و در دستش
آتشزنهای بود و در ریش هرکس که ادح را حبس کردا بود (به تمامی ننوشیدا بود) میزدا
 )01نگهبتان نتاحیهای را عزل کردندا گروهی نزدس آن معزول رفتند و برای او اظهار تلستتتف کردندا
یکی از ایشتتان گفت :اگر [آن که ترا عزل کردا استتت] بیگانه بود ما عار
اینجاستت که او برادرس توستتا گفت :عار

را پایرا بودیم اما شتتگفتی

را بپایر که گفتهاند الملک عقیق (مقصود  :الملک عقیم

بود)ا
 )05عثمتان خیّتاط از بزرگانس فتیان و شتتتاطران بود گفت :هرگز از همستتتایه دزدی نکردم ،گرچه
دشتمن بود و از هیچ مردس بخشتندا که او را بشناسم دزدی نکردما آن که با من خیانت کرد ،با او خیانت
نکردم و هیچ خیانتی را به خیانت کیفر ندادم و بیش از صتد جلاّد و بنبخوارا را به دستتس خود کشتم
زیرا این دو گروا نه اهلس کشتتناند و نه اهل ربودن ،مگر بههنگام وجوبس حُرمت و بههنگام مفا َنسَت و
وروقا
این عثمتان خیّتاط را از آن روی خیّاط نامیدند که یک بار نقبی زد و هرچه در ستتترای بود همه را
بیرون آورد حتی شتعار و درار صتاح س سرای را ،سپس بیرون آمد و نق را بست و آن را هموار کرد،
گویی آن را خیاطی و رفو کردا است ،پس او را خیّاط لق

دادندا
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 )02و ستلیمانبن طراد از ایشتان بودا هرگز در دهلیزسترای خویش نمینشست و از کرانۀ خویش
نمینوشتید بلکه به یکی از اصترهای اُبُلَه میرفت و از هیچ روزنی به بیرون نمینگریست و دوستان و
یتاران خویش را بتدین کتار فرمان میداد و میگفت :اگر عادت کنید به نظر کردن در آب و گرد

در

نُزهتگااها [چون] گرفتار زندان شتتتوید از هیچ ستتتتمی پیشگیری نتوانید کردن و مالی نیز بهدستتتت
نتوانید آوردن و میگفت:
«روا نمیدارم که جوانمرد (= فتی) پیوستته به اینستوی و آنسوی بنگردا» و او خود پیوسته سر به
زیر افکندا بودا و میگفت :بپرهیزید از نگاا بستیار به اینستوی و آنسوی که شما را به بیهوداگویی و
بیهوداکاری میکشاندا
 )01و یکی از شتاطران بابویه بود که پیری بزرگ بود و صتتاح

خرَد و دلیری و درستی و امانت،
س

با همّتی بلند و غروری بستتیارا وی را به علّت خونهای بستتیاری که ریخته بود به زندان افکندا بودندا
واتی حمیربن مالک ،به زندان نق زد و بر درس نق ایستتاد و به حمایت از زندانیان پرداخت و بدیشان
نوشتانید تا کرامتس خویش را به کمال رساند ،پیغامگزارس او نزد بابویه آمد و گفت :ابونعامه [کنیۀ حمیربن
مالک استتت] در انتظارس توستتت و جز تو مقصتتودی نداردا با این که تو هیچ میخی را نبریداای و هیج
حلقهای را نگشتوداای همچنان ناباک و تنها نشتستهای حال آنکه همۀ مردم از زندان بهدر آمدااند حتی
نتاتوانتانا بتابویه گفت :چون منی با انبواس مردمان بیرون نمیرود تا مردان از او دفاا کنند ،بیآنکه با من
مشتتتورت و رایزنی شتتتدا بتاشتتتد و آنگاا ،درین حال ،به من بگویند همچون زنان و کنیزکان و پیران
فرتوت با ا ستتوگند به خدا که در بهشتتت هم دنبالهروس زبون نخواهم بودا همچنان درنب کرد تا همۀ
مردم از زنتدان بتهدر آمتدند و جُرم او نیز همچون جرم دیگران بودا آنگاا که امیر آمد و به درون زندان
رفت جز بابویه کستی را در آنجا نیافتا از نگهبانان پرستید :این در اینجا چه میکند؟ داستان را برای او
گفتندا خندید و بدو گفت« :هر راهی را که دلت بخواهد برگزین» بابویه گفت« :این استتتت ستتترانجام
شکیباییا»
مجموعۀ آنچه آبی ،در این فصتل ،آوردا ،تصتویری استت از جهان شاطران و اهلس فتوّت ،ما با پست و
بلندس دنیای شتاطری آشتنا میشتویما چنان نیست که تمامی حکایات و عبارات در ستایش اینان باشد یا
همته در نکوهش ایشتتتانا برخلتاف کتابهای دوراهای بعد که از خلال آنها ،تنها جان س مثبتس عوالم
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روحی ایشتتان را میتوان مشتتاهدا کرد ،در این فصتتل نثرالدُرّ ما با تمام چشتتماندازهای مثبت و منفی
ایشان روبرو میشویما
از خلال همین فصتل با چند تن از چهراهای برجستۀ فتوّت آشنا میشویم که همه ابل از چهارصد
هجری بودااند و حتی در کتاب ابنمعمار و مقدمۀ دکتر مصتطفی جواد هم نامشان دیدا نمیشود مانندس:
ستتتابلویتۀ باالی فرو  ،عثمان خیّاط ،ستتتلیمانبن طراد ،بابویه ،حمیربن مالک و نیز با حکایاتی که از
خلالس آن حکایات به عمقس آموز های ایشان میتوان پی بُردا
جغرافیای حاکم بر المرو ستتخنان و حکایات ایشتتان غالبا ستترزمینهای ایرانشتتهر استتت از ابیل:
خراسان ،ایوان کسری ،چاچ ،و فرغانه و مروا
حتی در حکایتی که از ابراهیم موصتلی (متوفّی  )188و در جغرافیای شهر (شاید هم مدینه به معنی
مطلق) نقل میکند ،باز ما با فضتتتای زندگی ایرانی روبروییم که جماعت فتیان مدینه ،در بزم میخوارگیس
خود ،بر سگان کُردی تکیه میزنند بهجای بالشا
در جامعهشناسی نامهای ایشان ،صبغۀ ایرانی و غیرعربی چشمگیر است:
ستتتابلویتۀ باالانی و کردویۀ باالانی ،ابالیش  /ابالا  ،دکرویۀ مکاری ،امری خبنی ،غزون ،طفیشتتته
(نسخه بَدَل :طفشله)
البته در عراق و بغداد که در ارون اولیۀ استتلامی جزو باایماندۀ شتتهرهای ستتاستتانی بودا استتت،
نامهایی از نوا باب الطاق (در بغداد) چندان خلاف ااعدا به نظر نمیرسدا
نحو زبان عربیس ایشتان نحو ویژاای است که از اواعدس رایج زبان عربی تبعیت نمیکند و این نکتهای
استت که مصتححان متن پیوسته آن را یادآور شدااند :تعبیراتی از نوا یابن الخادمه (پرستارزادا در تعبیر
فردوسی) اابل توجه است و در میان دشنامهای ایشان ،صبغه ایرانی خالص داردا
با این که بعضتی از ارباب تحقیق ،بعضتی از نشانههای چیزی به نامس فتوّت را در گوشه و کنار ادب
جتاهلی عرب نشتتتان دادااند و نباید این پدیدا را در حوزۀ زندگی جامعه ایرانی محصتتتور کرد ،با این
همه ،درین باب از نثرالدُرّ اشتتارا به چیزی از زندگیس عرب جاهلی ،که ویژۀ محیب عربیس حجاز باشتتد،
نمیتوان دیدا همه چیز یا ایرانی است یا صبغهای از ایرانس عصرس اسلامی داردا
نام یکی از این شتاطران ابالا
فقال رحمک الله ابالا

استتا درین عبارت :اال و رتیت شتاطرا و اد واف علی ابر شاطر

کنت والله – ما عملت – حادّالس تکّین ( /031/9ستتطر  )3تصتتور میکنم میان
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این نام ابالا

و ابالیش در «ماتیکانس گجستتتب ابالیش» رستتالۀ پهلوی ،رابطهای وجود دارد و اینجا همان

ابالیش  /ابالا

شتاید در حالت نحوی دو نوا تلفظ به خود گرفته باشتتدا درست است که تغییرات در

کلمه «ابا» باید صتورت گیرد ولی احتمال این که چنین تغییری را این شاطران در زبان خود ایجاد کردا
باشند ،احتمال دوری نیستا
آنچه مهم استت این استت که مصتحّحان نثرالدُرّ ،در پای صفحه نسبت به کلمه «ابالا » اظهار بی
اطلاعی کردااند و نوشتهاند «لم اعثر لها علی معنیا» حاشیۀ 031/9
چند نکته بسیار مهم در زبان این شاطران اابل توجه است:

 )1ستوگندهای ایشتان به «روشنن ددای» که یادآور تلقی ایرانیان عهد باستان است از سوگندا به
این عبارات بنگرید:
الف) فقال الآخر لا و نورالله ان کانَ الکل

کلبها )/032/9سطر (11

ب) لو عَضَّنی – و نورالله – الاسد لضری ،و لو کلمنی ابلیس لخری )سطر/920/9سطر (19ا
ج) انفونی – و نورالله -الی الشا

و فرغانه و ردّونی اسلی طنجه)  920/9سطر (2

این نوا ستتوگند« ،به روشنننای ددای» به هیچ روی در متون عربیس دیگر دیدا نمیشتتودا یادآور
اسم خوردن فارسیزبانان و ایرانیان است «به سویس چراغ»ا
تعبیر «بی ستتر گشتتتن» یعنی بعد از اینکه س ترس کستتی را ببرند بدونس ستتر مدّتی زندگی کند ،یادآور
بعضتی اشتارات تاریخی – افسانهای است از جمله در مورد عطار که میگویند :واتی سر او را بریدند،
ستتر

را زیر بغل گرفت و مقداری راا رفت تا رستتید به آنجا که اکنون مزار اوستتت و درین فاصتتله

مثنوی «بیسترنامۀ» خود را سترود و نیز حکایت یکی از سترانس فراۀ حیدیّۀ نیشابور که واتی سر
بریدند سر

را

13

را برداشت و بی سر مبلغی راا رفتا

اینک تعبیر بی سر زیستن در زبان این شاطران:
الف) انا مشیتُ سبوعَین بلارتی)  035/9سطر (2
ب) اسن لم اابک روحک مشیت سبعه بلارتی)  920/9سطر (11

از تحلیل اجمالیس این فصل میتوان به این نتیجه رسید که
)1شاطران ،غالبا مردمی لافزن بودااندا
 )0در لافزنی دارای اسلوب و شیوۀ خاصی با زبانآوریس ویژا و سج .و موسیقی کلمات بودااندا
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 )9در میان گرواس خود واعظان و ااضیانس ویژۀ خود داشتهاندا
 )1زبان ایشان ،حتی اگر بهعربی سخن میگفتهاند ،چندان تاب.س نحو رسمی عربی نبودا استا
 )5اگر اصتولس اخلاای ویژاای داشتتهاند ،اخلاقس جاری در محیب و عُرف جامعه را ابول نداشتهاند و
در زبان ایشان همه نوا کلماتس زشت جریان داشته استا
 )2از لواط و زنا و دزدی باکی نداشتهاندا
 )1توجیهاتس تخیّلیس خاصّی برای اصولس فتوّت داشتهاندا
 )8در میان ایشان عداای از حارسان (پاسبانان) بودااندا
 )3در دانش و فرهنب عمومیس عصر بسیار اندکمایه و بیخبر بودااندا
 )12برای ازاربند  /شلواربند خود اهمیّت بسیار اائل بودااندا
 )11شاطران از همسایگان نمیدزدیدااند و بهتباهیس در حقس یاران نمیکوشیدااندا
 )10از ستم بر ضعیفان هم باکی نداشتهاندا
 )19در شکنجهها مقاومت بسیار داشتهاند و عجز از خود نشان نمیدادااند.

)11در نق

زدن  ،برای دزدی  ،استاد و ماهر بودااندا

)15غالبا سر به زیر افکندا بودااند و از این که به این سوی و آن سوی نظر کنند میپرهیزیدااندا
 )12خو

نمیداشتتهاند که بیمشتورتس ایشتان کستی به یاری ایشان بیاید و بدیشان کمکی بکندا

حتّی در بهشت هم ،از اینکه دنبالهرو باشند ،امتناا داشتهاندا
یادداش ها
 -1رودخانهای در نزدیک سامراو که گویی از دجله آن را بریدااند (معجم البلدان )12/1ا
 -0منظور بطائح (جای جم .شتدنس آب) واسب است که سرزمینی است میان واسب و بصرا (همانجا
)223/1ا
 -9در اصل :والکا مصحّحان نوشتهاند :شاید در اصل وآلک بودا یا ویلکا
 -1رابطۀ عیّاران (= یاران) و پاستتبانان در شتتعر فارستتی بازتاب ویژاای داردا مولانا فرمودا استتت
(غزلیّاتس شمسس تبریز:)10/11 ،

سال پنجاا و یکم
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غلتتامس پناسننمنانم کتته ینار پتتاستتتبتتانستتتتی
به چُستتتی و به شتتبخیزی چو ماا و اخترانستتتی

 -5اَبناو ایرانیاناندا خَنستتاو مشتتهورترین بانوی شتتعر عرب استتت و این نکته از بدیهیات و اطلاعات
عمومی عصر بودا است و مردس شاطر از آن بیخبرا
« -2هر بعضی» را در ترجمۀ :اَیّ بعضنا ،ارار دادما
 -1ناظر است به روایتی که در نماز و در تشهُّد خواندا میشود :الهَحیاتُ لله و الصلنات و الطّیمات،
اسلام علیک ایّها النبیااا ← احادیث مثنوی85 ،
 -8مصلحی :ابن معمار ،کتاب الفتوا  083-032مصالحه را بر کسانی اطلاق میکند که میان دو خصم
میانجیگری میکنندا ولی دکتر مصتتطفی جواد تلکید دارد برین که املای کلمه باید مُسننلح باشتتد
یعنی کارگزاران اسلحهخانها
 -3هیچ دانسته نیست که استغفار از سوی جوانمرد است یا از سوی مفلف و یا کات ا
 -12افروشه :خبیص ،نوعی حلوا که از آرد و روغن کنجد و شکر سازندا
 -11اشتارا به این که کودکان در مکت خانهها اَصَ

ل
(نیشکر) را به دندان میگیرند و میمکند دلی س

ب الجیب دارد
ص ُ
روشتنی استت بر این که اکثریّتس نستخههای ادیم گلستتتان درستتت استتت که َق َ
َصت ُ الجَی س حدیثش که همچون شتکر میخورندااا» (دلسهان )51 ،دیگر جای تردید نیست که
«ا َ
سعدی به همین رسم و عادتس کودکان مکتبی اشارا داردا بُریداهایی از اَصَ
به کودکان میدادااند تا در جی

السُکَر (= نیشکر) را

(کیستتۀ کوچکی که در گریبان جامه دوخته میشتتد) بگاارند و در

فاصلۀ دری آن را به دندان بگیرند و بمکندا این کار ،هم اندس خونس بچهها را تنظیم میکردا است و
هم ایشان را به سکوت وامیداشته استا
 -10مصتحّح در حاشتیه نوشته است« :معنایی برای این جمله نیافتم شاید اصد

این بودا است که

بگوید :آن حمدان که در دامنس اوست بمانندس فروج است که صد ضربه تازیانه بر او زدااند و اخم به
ابرویش نیاوردا استتت و جملۀ «و بیته» برای استتم استتت حاشتتیۀ صتتفحۀ 921ا» و بیته ،بنابر این
توضیح ،به معنی سوگند به خانۀ کعبه خواهد بودا
 -19اصل :یعثر بود ما به یغتر  /یعتز اصلاح کردیما
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 -11مصتحح در حاشیه نوشته است :شاید هارشه از هرا
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ی
سب باشد به معنی مقاتلها الاّشه به معن س

کوتاا اامت است و نفّاشه از مادّۀ نَفش است به معنیس اضطرابا
 -15مصتحّح در حاشتیه نوشتته استت :چنین استت در هردو نستخه و معنایی برای آن نیافتما شاید
محرّفس از طبز (= جماا) است و دان پسوند مکان در زبان فارسیا
َستر» استا ثعالم در باب سوم کتاب لطائف المعارف 50-59 ،که
 -12افل دشتوار ترجمۀ «اُفلس ع س
ویژۀ القابس متفرّاه استتت در کنارس لق هایی از نوا «هریستتۀ هاشتتمی» و «بادنجانۀ کات » و «منارۀ
خادم» و «رسجل الطاووی» و «ریحان الکنیف» لق س «القُفلُ العَسسر» را دربارۀ المعتمد علی الله (متولد
 003و متصتدی خلافت در  052و متوفی  )013یاد میکند و لیل الشتتتاو (شت

زمستان) را دربارۀ

«آدمس اددرازس خنک»ا
 -11دربارۀ سگان کردی ← تعلیقات الهینامه ،چا

سخن ،ص 5921ا

 -18گویا منشل ضربالمثلس «گاو به دُمش رسیدا است» همین داستان باشد که آن عیّار گاوی را نقش
میکردا است و هنوز دمش تمام نشدا بودا استا ← داستان نامۀ بهمنیاری ،مثلس 1915ا
 -13بنگرید به مقدّمۀ ما بر منطق الطیر ،چا

ستتخن 11 ،و بنگرید به مقالۀ «متونی دربارۀ کرامیّه» ،از

فان اسی ،در مجلۀ معارف ،دورۀ نهم ،شمارۀ ( 1فروردین – تیر 11 )1911ا

