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*

غالمحسين يوسفي

ــ « بابا ،به آقاي دكتر خانلري نامه بنـيس

خـيش ك كـق ب دـس دش ـتان

مك عدّار رش چاپ كنند».
شسق ت اضاسي بيد كه ر شنك ،دخترم ،مكرر شز مق ميكـرد .آن ر ز ـا ي
در ال يم دبستان بيد شيق شفري به خيشندن دش تان شز خيد نشـان مـيدشد.
ر زي جزء ش ل كتاب مك عدّار رش در نزد مق دسد پر دد :چه كتـابي ش ـ ؟
قتي در شسق باب تيضدح مختصري دشدم ،شصرشر كرد كه آن كتاب رش بد بد م تا
بخيشند .لحق خيش كآمدز نگاه مشـتاق منترـر ش ميجـد شـد كتـاب رش در
شختدارش بگذشرم.
مطالعس كتاب دخترك رش خ

مجذ ب خيد كرد چندشن كه ميشره شز آن

با مق خق ميگف  .دسري نكشدد كه كتاب رش بـه پاسـان بـرد ب دـس دش ـتان رش
رچنـدگاه شز مـق

خيش

چين شندد نيز چاپ نشده شفسرده شد .شز آنپ

ميخيش

نامه بنيسسم چاپ ب دس كتاب رش خيش تار شيم تيضدحات مق كـه

باسد صبر كند چندشن قانعك نميكرد.
* .مجلس دشنشكدة شدبدات عليم شنساني دشنشگاه فرد ي ،ال د م ،شمارة يم ،پائدز  ،1353صص
 339تا .368
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چند ال گذش  .ر شنك در شسق مدت جزء ش ل كتاب رش مكرر خيشند تا
دسگر مجلّدشت آن م طبع نشر شد .آنها رش ندز با عالقس تمام بار ا خيشنده ش
گمان ميكنم بسداري شز قسمتهاي دش تان رش بـهخاطر دششـته باشـد .بنـده شز آن
كساني ندستم كه فرزند خيسك رش با يش گاه نابغـه ميپندشرنـد بلكـه معت ـدم
دش تان مك عدّار شز آنگينـه دش تانها ـ
جاذبهشي خاص تيشند دشش  .ساددشش
كتاب ،به ساد فرزند عزسزِ شزد

كـه بـرشي پدـر جـيشن ،مـرد زن

كيتاه پر يز ش تاد خانلري در ـرآااز

رفتس خيد ،آرمان ،نميدشري ش

كه دل پردگان

به دش تان مك ـ حتي در مدان خرد االن ـ بسـدارند منحصـر بـه دختـر مـق
ندس .
ر زي شز ر شنك ـ كه بزرگتر شده بـيد ـ پر ـددم چـه چدـز رش در شسـق
دش تان بدشتر ميپسندد؟ جـيشبي قرسـد بـه شسـق م ـمين دشد :در رفتـار ـمك
خيبي ا جيشنمردي اسي ميبدنم كه در كتابها ميخيشندم در مدر ه ميشنيسم
لي مه شز آنها مثل آرز سي حرف ميزنند .گيسي بدان اده كيدكانـس دختـرك
دشرد آنچه بدك شز رچدز دش تان مك رش دلپذسر ميكند كمبيد مردمي

حد
شنساند

ش

در ر زگار ما .شز شسقر در شسق كتاب شسق آرز ي د ر شز د ترس

در نررمان درخششي خاص دشرد.
***
دش تان مك عدّار رش كِه به قلم آ رده ش

؟ آنطـير كـه شز خـيد كتـاب

برميآسد فرشمرزبق خدشدشدبق عبدشهلل كاتد شرجاني شسق كتاب رش ،شز زبـان سكـي شز
قصّهپردشزشن زمان ـ به نام صدقة بق شبيشل ا م شدرشزي ـ تحرسر كـرده ش ـ
شسق كار در ش شخر قرن ششم جري صيرت گرفته .شدية نگارش كتـاب قـرشئق
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دسگري شزقبدل مزد خيش تق رش ي درضمق ن ّالي ،نشان ميد د كه شسق دش ـتان رش
قصهگيسان در مجامع عميمي برشي مردم حكاس

ميكردهشند .بنابرشسق چه بسا كـه

گر ه كثدري شز عامس مردم شسرشن در قرن ششم نگام فرشا

گِـرد م ميآمـده بـه

ــخنان صــدقس شبيشل ا ــم گــيش دل ــپرده شز دش ــتانهاي شــيرشنگدز ش لــذت
ميبردهشند .نسلهاي بعد ندز تا چند قرن دش تان مك عدّار رش ميشناختند نيشتس
فرشمرز خدشدشد شهرت دشش .
ترجمس تركي آن در ر زگار لطان مرشدخان عثمـاني  982ـ  1003ــ،،
سعني بدك شز ه قرن بعد شز تحرسرِ ر شس

شصلي شسـق نكتـه رش اابـ

بعال ه گيسا به بد مطليب بيدن معر فد

ميكنـد.

،1

دش تان آن رش به شعر ندـز درآ رده

بيدند زسرش برخي شبدات مربيط به ششخاص دش تان بـه صـيرت مثنـيي در كتـاب
كه معليم ندس

مذكير

شز كدس ؟  ،2شز شسقر به ش طس قِدم

كتاب

،3

بجا

نماندن دش تانهاسي شز شسقگينه ،شسق فرشمرز خدشدشد ظا رشً «نخسـتدق دش ـتاننيس
شسرشني ش

كه نام آاارش به ما ر دده».

آدشب ر يم گيناگين نامهاي شسرشني بسدار كه در كتاب پرشكنده ش ـ ،
قرشئق دسگر نشان ميد د كه رگذشـ
ش

ـمك عدّـار دش ـتاني كـامالً شسرشنـي

 .،4نكتس دسگر آن كه قهرمان شصلي كتاب مردي ش

تيدة مردم .شگرچه مك در خدم

عدّار به نـام ـمك ،شز

خيرشددشاه ،پسـر پادشـاه حلـد ،ش ـ

خيش تهاي ي فرزندش لسلهجنبان حيشدث ش

 ،در قصه مهجا شز طب ات

مختلف عامس مردم بخصيص فر د تان خق مير د بسداري كار ا به د ـ
آنان به مّ

شسشان شنجام ميپذسرد .حال آن كه در شالد آاار شدبي گذشتس ما

ـ كه رنگ ششرشفي دشش

ـ شسق گر ه به حساب نميآمدند .بعال ه گفتدم كـه شسـق
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دش تان رش قصهگيسان برشي جماعاتي شز مدقگينه مردم ندز ر شسـ
شاسد دنه به دنه ن ل ميشده ش

ميكردهشنـد

 .بنابرشسق دش تاني كه شكثر قهرمانان آن شز مدان

عامّه برخا ته طالبان رش سانك ندز شز شسق طب ه بيدهشند ،شاري ش

متعلـ بـه

مردم ،مغتنم شناختني.
*
سكي شز ميجباتي كه كتاب مك عدّار رش خيشندني مطبـي كـرده ش ـ
لطف دش تانپردشزي ش

 .شسق كه خيشننده نگام مطالعه مجـذ ب آن ميشـيد

ميخيش ـد دش ــتان رش سكســر دنبـال كنــد تــا بــه پاسـان ر ــاند ،به ش ــطس شـدية
نرمندشنهشي ش

كه رش ي سا مؤلف در قصهگيسي دششته طـيري شسـق دش ـتان

ً طيالني رش به م پدي ته كه دلكك ش
نسبة

گدرش .محتاج به گفـتق ندسـ

كه رقدر قاسع دش تان دجانشنگدز باشد تا به د

دش تانپردشزي تيشنا ندفتـد

به صيرتي دلپذسر عرضه نشيد ،ميرد تيجه حسق قبيل شقع نخيش د شد .پـ
ميخيشندم باسد زبرد تي گيسندة قصه رش م در نرر

شگر دش تان مك رش با راب

بدا رسم كه ميتيشند بعد شز قرنها با جاذبس خق خيسك بهطرز تحسـدقشنگدزي در
ما تأادر كند .بعال ه «شگر به خاطر بدا رسم كه « مك عدّار» در د رشنـي شز قرسحـس
خالق ذ ق ر شقِ دش تان رشسان باذ ق
شر پا در ظلم

جهل قر ن

نرمند شسرشني ترش ش كرده ش

كـه

طاسي ايطه ميخيرد شدبدات در آن مـرز بـيم

نخستدق گامهاي خيد رش به يي رشد تكامل برميدشش  ،ش مد

شرزش شسق

دش تان دال سز د چندشن ميشيد ،خاصه آنكه شسق قدسمترسق دش تان ميجيد فار ي
شزنرر ش ليب دش تاننيسسي شرزش نري ندز بر دش تانهاي خلف خيسك برتري
مزستي شنكارناپذسر دشرد».

،5
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در كتاب مك عدّار ،ششخاص دش تان فرش شنند شز طب ات گيناگين :شاه،
شا زشده ،زسر ،ندسم ،عدّار ،رشمشگر ،االم ،جرشح ،قصاب ،مش زن ،طبّاخ ،نبّاش،
شصناف مختلـف پدشـه رشن ،زن ،مـرد ،پدـر ،جـيشن ،ندكشندسشـان ،بـدكردشرشن
بسداري دسگر رش در شسق دش تان ميتيشن دسد كه رك
قصه جليهگر ش

بسته به تأادر ش مدتك در

رفتاري دشرد درخيرِ منك م ام خيسك .نهتنها مردشن بلكه

زنان ندز در قصه دشرشي ن شي بارزند چشمگدر .شما قهرمان شصلي كه قاسع مهـم
كتاب زشسددة جيد ش

دسگر ششخاص شقعه رش تح شلشـعا قـرشر ميد ـد

چندشن كه در ضمدر خيشننده شاري خاص شز خيد بهجاي مينهد ،ـمك ش ـ

شز

گر ه عدّارشن.
شسق مرد كيچكشنـدشم در شسـق دش ـتان شعجيبـهشي ش ـ

مرهـر دلدـري

جيشنمردي .ي بزرگترسق خطر ا رش برشي خدم

به سـارشن ش ـت بال ميكنـد شز

بذل جان نمي رش د .بعال ه نهتنها شجا ش

باجرأت بلكـه در يشـداري

چارهشندسشي تدبدر طرح ن شه اي زسركانه بينردر ش

 .حتي قتي به جامـس

زنان درميآسد كرشمهكنان در كيچه ميگذرد در كار خيد چنـدق ش ـتاد ش ـ :
« مك ميرف

باز پ

مينگرسد ...تا بر ر كيچه ر دد ،باسستاد خيد رش بر

ر آ تدق باد ميزد سعني مرش گرم ش

 ،جامه ميشفشاند بيي عطر شز ي تـا

به د رجاي ميرف »  .،6 ،223/1ي ر فرص
ميشمرد معت د ش

رش برشي آميختق ر چدز مغتـنم

كه ر زي بهكار ميآسد .شز شسقر در فنين مختلف بصدرت

دشرد شزجمله در دبدري ش تاد ش
رش ندكي مينيسسد بلكه خـط ـرك

 .نهتنها ر خط رش ميخيشند چند قلم خـط
رش كـه ميبدنـد ماننـد آن ميتيشنـد نيشـ

 475/21ـ  .،476در خقپردشزي نكتهگيسي زبرد

ش ـ

گشـادهزبان؛
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در ر كسيتي ـ بازرگان ،طبدد ،پدشه ر مانند آن ـ ميتيشند منا د م ام رفتار
خق گيسد.

كند

رشزدشري ش ــتيشري ــمك در عهــد پدمــان ،فــادشري مردشنگــيشش
 .گاه ندز دچار مهالك ميشيد لي جان بدر ميبرد تا دش تان با

تحسدقشنگدز ش

شدرسقكاري اي ش شدشمه سابد .ي در دش تان شخصدتي بارز دشرد با شسق ف ائل
عجد ندس
ش

كه مرزبانشاه بد ميگيسد« :آنچه فرمـاسي فرمـان تـي بـر مـا ر شن

»  ،،352/2جاي دسگر قتي مك شباندخ
خدم

رش آ رده ش

به لشكرگاه

مرزبانشاه مير د ،پادشاه ميخيش د به شحترشم ش شز ش د پداده شيد

مك نميگذشرد  .،412/2خيرشددشـاه ندـز ش رش «عـالمشفر ز» مينامـد بـرشدر
خيسك ميخيشند ميگيسد :برشي دسدشرِ ش
مك معت د ش ـ

مك به بار خيش تق ندازي ندشرد شما

كـه «شدب نگـاه ميباسـد دششـتق»  .،501/2فـرخر ز ـ پسـر

خيرشددشاه ـ ندز كه بار ا به د
 .،162 ،55/3با شسق كدفد

ِ مك شز بند ر اسي ميسابد به پاي ش ميشفتد

بي بد ندس

مدشه بيتكلُّف بهصرشح

كـه ـمك بـا پادشـاه شـا زشدگان

خق ميگيسد .چنان كه قتي خيرشددشاه ـ كـه

خق ش رش نشندده زسان كرده ـ گله ميكند كه «شي شا زشده ،خق بهتر شز شسـق
باسد گفتق .چندق خق نه با مق گيسند»  .،352/2شما با مه عزت شحترشمي كـه
مك در نزد پادشاه دشرد حدّ شدب رش رعاس

ميكند ار ر تكبُّـر نمـي رزد.

حتي در برشبر كار اي بزرگ خيسك ،چشمدشش
ندك در جيشنمردي خر ند ش

شندك پادششي نـدشرد بـه نـام

.

تني ششخاص شقعه خل دّات متفا ت آنها بر لطف دش تان ـمك عدّـار
شفز ده ش

 .مثالً خيرشددشاه ،پادشاهزشدهشي ش

دلدر جيشنمرد حـ گزشر
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پندناپـذسر شز

مرد عش  ،شما فرخر ز ،فرزند ش  ،با مه پهلـيشني بيتـدبدر ش ـ

شسقر به مصائد بسدار دچار ميشيد .در پاه خيرشددشاه پهليشنـان فادشرنـد
مردشنه ميجنگند لي در لشكر دشمق ،دال رشني ستند كه چين ش در ميشيند شز
ر ر خيد ميگسلند فرمانبردشر خيرشددشاه ميشيند با ش پدمان ميكننـد.

،7

گاه ندز در فرصتي دسگر شسق پدمـان رش ـم ميشـكنند بـه گفتارشـان شعتمـادي
ندس  .عدّارشن زسرك چابك در دش تان فرش شنند شما مك شز مـه برتـر ش ـ .
عدّارشن دشمق با مه زبرد تي ش ـدر ـمك ميشـيند بسـداري شز آنـان ماننـد
آتشك در برشبر كار اي ي به شعجاب ترس دچار ميگردند .در قصه كساني رش
ميبدندم مانند خيرشددشاه مهپري ،عاش سكدسگر لي خيسشتقدشر؛ ر زگـاري
ميگذرد در فرصتهاسي به م مير ند لي به قيل مك «د

بر م نمينهند

تا آنگه كه شسشان رش به م پارند» .شما آتشك در عش دالرشم چنان بيتاب ش ـ
كه حتي چند لحره فرص
ميشمارد بر د

رش ،نگام فر د آمدن ش شز كمند ،در دل شد اندمـ

پاي ي بي ه ميزند  .،226 ،217/1سا رقـدر بـرشدرشن

قصاب در ماچدق جيشنمردند بزرگيشر ،طرمشس زندشنبان ناجيشنمرد ش

نابكار

.،250/1
با مه پردلي

يشـمندي چـارهگري ـمك ،دش ـتان بـدشن صـيرت

نگاشته نشده كه ي مهجا ميف شيد خيشننده بتيشند حدس بزند كه پدـر زي
با ش

 .ش ندز مصائبي دشرد شزجمله آنكه گاه بدماري شسق مـرد پرتـيشن رش چنـان

بيتاب ميكند كه تا چند ر ز نميتيشند بر پاي خدزد .برخي گرفتاري ـا ندـز كـه
برشي مك پدك ميآسد ،حتي د

به دعا برميدشرد ،546/2

ـبد ميشـيد

خيشننده با عالقه نگرشني ميضي رش دنبال كند ،بر لطف دش تان ميشفزشسد.

142

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 25 /

دش تانهاي گينهگين كه در شسق كتاب س
به م پدي ته ش

در عدق تني

كشكِ بسـدار،

ميضيعي شحد مشخص آنها رش بـا ـم مربـيط ميكنـد.

بعال ه دش تانپردشز قاسع مختلف رش چنان در پـي ـم مـيآ رد آنهـا رش بـه م
ميآمدزد باز بر ر مطلد مير د كه خيشننده دچ نـي گسسـتگي در مطالـد
شحساس نميكند .بر ر ي م قصه اي عش  ،جنگ ،حدلـه تـدبدر بـا سكـدسگر
چنان به لطف رشته كه دش تاني دلپذسر به جيد آ رده ش
نكتس دسگر آن كه قصهگيسي ميتيشنسته ش

.

مجالي باشد بـرشي نرنمـاسي

در بدان شطناب تفصدل مطالد .قصه اسي ندز به فار ي نيشته شده كـه چنـدق
دش تان بهانه عرصس شظهار ف ل نيسسنده شده .شما كتاب مك عدّـار شز

ش

شسقگينه ندس  .در شسقجا صحنه ا گفتگي اي زشئد به چشم نميخيرد
س

ضر رت .شز شسقر

درحدّ لز م ش

ميخيشند مثل بع ي كتابها ندس

رچه

مس دش تان رش خيشننـده بـا عالقـه

كـه مـالل آ رد بتـيشن چنـد صـفحس آن رش

نخيشنده ر ا كرد به ب دس دش تان پردشخ  .سك م اسسه بدق متق فار ي دش تان
ترجمس تركي ـ كه مدتي بعد صيرت گرفته تـا حـدي گرفتـار حشـي ز شسـد
عصري خاصه در ش صاف شده ش

 .شسق نكته رش خيب نشان ميد د.

در شسق قصه ششخاص دش تان رسـك برحسـد ميقـع
رفتار ميكنند

رشـ

خـيسك

خق ميگيسند شسق خيد نكتهشي قابل مالحره ش ـ  .پادشـاه،

شا زشده ،پهليشن ،عدّار ،پا ي ،پدشه ر ،خنداگر ،خادم ،كندز اـالم ،حركـات
گفتارشان درخير شسشان ش

 .رفتار

خنان مك قتي به جامس زنان درميآسد

ناز كرشمه چشم گردشنـدن كلمـات فرسـدآمدز ش نمينـهشي شز شسقگينـه
منا دگيسي ا

ندز چرب خني بهزشد كه «در جيشل ش رفتـه بـيد كـه زنـي
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ش رش در كنار ميباسد گرف » 223/1ـ ،،224بسداري صحنه اي

باجمال ش
دسگر.
رعاس

شسق تنا د ا حكاس

ميكند شز ذ ق لدم دش تانپردشز ششـرشف

ش بر ر حدات خل دّات طب ات مختلف عـيشلم آنهـا .رش ـ

ش ـ

كـه گـاه

شا زشدهشي دلدر چين خيرشددشاه در فرشق پـدر بـه زشري ميپـردشزد ،542/2
خالف شنترار ش
شباندخ

 ،سا رفتـار برخـي زنـان در دش ـتان شـگف شنگدز ش ـ

مـثالً

خيد رشضي ميشيد پدشنهاد ميكند كه شي رش ،خيرشددشاه ،ماه در

ماه رش به زني بگدرد 456/2ـ ،،458ندز  ،،576/2گلبيي ،قتي دختـري زسبـا رش
در شهر حامده ميبدند ،درسغ ميخيرد كه كاش ميتيشنستم ش رش در كنار فـرخر ز
شي رش ،كنم  .،177/3شما شسقگينه ميشرد در دش تان فـرش شن ندسـ

لطـائف

كتاب آنها رش شز ساد ميبرد.
كسي كه شسق دش تان رش پردشخته مانند ر شنشنا ي آگاه مردم رش ميشـناخته
به شحيشل آنها شقف بيده ش

 .مثالً سكجا دربارة زنان ميگيسد « :ـر آن زنـي

كه با ي خق گيسي شز رگينه با تي مجادله كند

خق خ

رش پاكدشمق پر دزگار نماسد ش رش صدد كردي .زن آن اع

گيسد خيد

بدافتي كه ترش دشنام

د د»  .،224/1جاي دسگر در باب شدفتگي مردشن به زنان مينيسسد « :مس مردشن
عالم بستس مكـر زناننـد .بـيي مـاده ،شـدرشن اـرّشن رش در دشم آ رد»  ،225/1ندـز
 .،223/1آنجا كه شباندخ
ميگيسد« :شباندخ

شز خنان شـهرشن زسـر فرسـد ميخـيرد ،نيسسـنده

خرم شد .پندشش

كه رش

رچه بشنيد با ر دشرد ،خاصه در غ به رش

ميگيسد .دل زن نازك باشـد
ماننده،

خنگيسي چـين شـهرشن

زسر»  .،310/2قتي ندز رشجع به تـأادر پـيل در نفـيس مـردم ،شز زبـان ـمك
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ميشنيسم « :رچه ،بر مه ،مـردشن عـالم برنتيشننـد آ رد بـه زر برآسـد چنـان كـه
پسندسده باشد ،كه زر پدشر

مس كار ا

»  ،،596/1بعال ه در بسداري مـيشرد

ميبدندم طمع پيل ،ششخاص رش بـه قبـيل ـر كـاري شدشر ميكنـد زبانشـان رش
ميبندد 306/1ـ ،307ندز .،252/2 ،580 ،553
شسنها مه نشان ميد د كه رش يِ دش ـتان مـردم رش نـهف ط شز لحـاِِ ظـا ر
مي شنا د بلكه شزنرر شحيشل نفساني شفكار ،آنها رش بجـا مـيآ رد بـا معرفـ
كامل با رسك شز شسشان ر بهر ميشيد .به ش طس مدقگينـه آگا ي ا ـ

كـه

ميگيسد« :مرد باسد كه خدمتكار رش شز خيد بدزشر نكنـد كـه بزرگتـرسق دشـمني ا
دشمنيِ خدم حشم ش

كه بر جملس ش رشر شقفند» .،110/3

در دش تان مك مبالغه س
مانند شندك ش

 .چندق ش

شمـا در م ـام م اسسـه بـا دسگـر دش ـتانهاي

صحنه اي خارقشلعاده جاد گرسها شعمـالي شز

شسققبدل .بعال ه در رش ر دش تان دشـمنانند كـه بـه جـاد گرشني ماننـد صـدحانه
متي ل ميشيند  ،321 ،249/2نه لشكر خيرشددشاه
جاد شن ندز بدشتر شز ر شضطرشر ش
شدية بدان دش تان م طيري ش

مك .ش تمدشد خصم شز

نگام درماندن شكس

پاه.

كه گاه شز شدت برخي مبالغه ا در نرـر

خيشننده ميكا د .مثالً قتـي شز شـبدخين زدن شرمقشـاه در لشـكر خيرشددشـاه
خق مير د ،ميگيسد :خيرشددشاه «عارضان رش بفرميد تا به شمار آ ردنـد كـه
چه م دشرند كه به مرگ آمدهشند .بشمردند .م دشر شانزده زشر

شتصد بدس

نه مرد به قتل آمده بيدند»  .،454/2شسق عدد طـيري ش ـ

كـه گـيسي نتدجـس

آمارگدري دقد ش

نه خني برشي بدانِ كثرتِ كشتگان .شمـا در ترجمـس تركـي،

دش تان ،شاسد بر شار مر ر زمان ،مبالغهآمدزتر شده چنـان كـه ـمك نـهتنها مـس
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زبانها رش ميدشند  ،63/3بلكه بد صفتي شگف شنگدز شز شسقگينه نسب
ش

دشده شده

« :مگر مك رش سكي شز جملس كماالت شسق بيد كه مشتي خاك شز ـر بـامي
بي ميكرد ميدشنس

برميدشش

بي كرد .آخر خزشنه رش بداف

كه دشخل آن چدس  .پ

خاك سكي د بام

يرشخ كرد دشخل شد»  .،73/3در شقعهشي ندـز
ـ به طرز عجدبي مك رش نجات ميد ـد

دمرغ ـ كه خيد مراي شفسانهشي ش

ش رش برميگدرد شز شهر ا درسا ا به پر شز ميگذرشند  548،553/2بهبعـد.،
سا در جاسي دسگر ملكشلميت به ساري ر زشفز ن ميآسد تا بتيشند ما شت پهلـيشن
رش شز پاي درآ رد  .،260/3شدرچنگال ندز ز ر شگرفي دشرد ش د مركـد رش
شز زمدق برميگدرد د ر رش ميگردشند پرتـاب ميكنـد  .،95/3شز

با د

شسقگينه ش

آدمي خيردن فتاح ـ ده مردمخيشر ـ در مددشن جنگ .،102/2

نكتهشي كه بر دش تان مك عدّار ميتيشن گرف  ،تكرشر برخي شز حيشدث
صحنه ا

 .قتي كتاب رش ميخيشندم پدك مـير سم شنـدك شنـدك بع ـي شز

قاسع كه در رزمدنهاي گيناگين ر ي ميد د بـا م شـبا

پدـدش ميكنـد شز

شسقر شز تازگي لطف آن كا ته ميشيد .مثالً شرشدت رزسدن رخ رد سـارخ
دسيشنه به مك عدار گفتگيي رسك شز شسق د با مادرش به د
فادشري به مك كردن دسدشر با ـمك نردـر سكـدسگر ش ـ

ش پدمـان
245/1ــ،247

408ـ ،،410مچندق دلدشدگيِ آتشك به دالرشم ،سارخ دسيشنه به خزسنهدشر ما انه،
رخكافر به ما انه ـ دختر شرمقشاه ـ

صال آنها رش شز مك خيش تار شـدن

163/1ـ409 ،164ـ ،،403 ،410سا خيشب دسدن خيرشدد شاه پدكبدني مصائد
برشدرش فرخر ز  ،600/1خيشب تر ناك مك رشجع به آسنـدة خيرشددشـاه
 .،10/2شز شسققبدل مانندي ا

دش تان گنجخانس گيرخان كه طلسم آن به نام
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فرخر ز بيد در كيدكي نصدد ي شد  ،476/2ندـز گنجـي كـه طهمـيرث
دسيبند برشي فرخر ز نهاده بيد شز الهاي درشز .،181/3
بعال ه در شسق دش تان كه قاسع در شهر اي مختلف ميگذرد نهتنها مـردم
مس شقطار گدتي گيسي به سك زبان خق ميگيسند كمتر به تفـا ت زبـان آنهـا
ششاره شده ش
نخس

بلكه برخي شز ر يمشان ـ نردر بار سافتق ر يل دسگر پادشـا ان

به شرشب نيشددن نشستق بعد پدام ش رش شنددن پا خ دشدن ـ بـه م
.

ماننده ش

ظا رشً قصهگيسان برشي شرضاي خاطر مستمعان ناگزسر رشتس خق رش شدشمـه
دشده قصه رش رچه ممكق بيده طيل ميدشدهشند شسـق ـبد تكـرشر
برخي شز قاسع صحنه ا ميشده ش

ماننـديِ

 .شاسد برخي شبا تها مدان دش تان ـمك

عدّار دسگر قصه ا مانند دشرشبنامه ندز ناشي شز تـأادر ذ ق مـردم قصـهگيسان
باشد شزقبدل جيد خر گيري كه در شبتدشي دش ـتان نرـر خيرشددشـاه رش جلـد
ميكند ش رش پي خيد ميكشد 11/1ـ ،12با آ يسي شز شسقگينه در دشرشبنامه .سا
آنكه در مك عدّار مس تالشها

قاسع برشي د

سافتق خيرشددشاه ش

بـه

مهپري دختر پادشاه چدق در دشرشبنامـه ـم چنـدق شنگدـزهشي سـ  .بعـال ه
رگذش

خيرشددشاه شباندخ  ،دختر اير كي ي ،سا فرخر ز گلبيي ندز شز
ـم در

مدق ني ش

 .مهپري دشسهشي جاد دشرد به نام شر شنه؛ دشسگاني نردر ش

مك عدّار

م در دشرشبنامه جيد دشرند .چنان كه مهرشن زسر مكر ـاي ش

در كتاب مك عدّار ،طدفير زسر شاه ر ز سمني رش در دشرشبنامه فرشساد ميآ رد
بسداري جيه مشابه

دسگر.
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ميضي دسگر آنكه گاه بدان نيسسنده چنان ش

كه گيسي مس بالد جهان،

بجز كشير دشمق ،جزء قلمر مرزبانشاه خيرشددشاه ش
دسگر ندز ميتيشن ساف

 .،86/3نكتـه اي

شزقبدل آدمكشدهاي فرش شن در ر شقعه ،بخصيص درميرد

خادمان رشي دشمق كه مك دسگرشن گليسشان رش ميفشرند ز د ميمدرند
صحنهشي دلآزشر ش

 .سا كار دسگر مك كه دكان مـردي رش در شـهري بـه ز ر

صاحد ميشيد  .،210/2در معركهشي دسگر ي ناگزسر كلنگال رش تنها ميگـذشرد
ميگرسزد كلنگال كشته ميشـيد  .،42/3سـا قتـي خيرشددشـاه عـالمشفر ز
مك ،رش پ

شز مدتي ادب

شقعهشي مهم بيده ش
ش

ميبدند ،شز گرفتاري مرزبانشاه پدر خيسك ـ كـه

ـ با ش چدزي نميگيسد .گيسي شسق ميضي رش شز ساد برده

!  .،575/2جاي دسگر در نامهشي شز قيل گرگسار به پسرش مينيسسند :مـرش
مك د تگدر كرد حال آنكه دسلمكيه ش رش گرفته بيد .،606 ،590/2
شسقگينه نكتهگدري ا در قبال مجميعس دش تان دلكك مك عدّـار جزئـي
به چشم نميآسد .ح شسق ش ـ

ش

كـه شسـق رمـان كهـق فار ـي شز لحـاِ

دش تانپردشزي ندز گدرشسي شرزش خاصي دشرد كه بخصيص پ

شز تأمـل در آن

م اسسه با دش تانهاي مانندش مشهيد ميگردد.
*
پدك شز شسق عرض كردم كه تجلّي جيشنمردي شنساند
ش

تيدني ،شز شسقر

ـرك

در شسق كتاب بارز

دش ـتان ـمك عدّـار رش بخيشنـد مردشنگـي

بزرگيشري بع ي شز قهرمانان آن ،خاصه مك ،رش بيشختدار تحسدق ميكنـد در
دلك شسق آرز ميجيشد كه كاش شندكي شز شسق مه ف ائل رش دشرش بيد .بي ـبد
ندس

كه شسق كتاب رش « تاسكنامس دلدرسها جيشنمردسها» نامددهشند ،8 .فدشكاري
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شسثار ،در رشه ع دده

شز

ـدف جـان بـاختق ،رش ـتي در ـ پدماني ،حماسـ

درماندگان در برشبر تمگرشن ،پاكبازي پاكدشمني در رفتار مك برخي دسگـر
شز ششخاص دش تان در نهاس

نرمندي تجسُّم سافته ش

.

نه تنها مك دسگر مردشن ،بلكه زنان م در شسـق دش ـتان مردشنـه ـخق
ميگيسند رفتارشان شز رِ جيشنمردي ش

 .چنـان كـه ر حشفـزشي رشمشـگر در

پا خ مك عدّار ـ كه ميپر د« :جيشنمردي چدس
«جيشنمردي شز آن جيشنمردشن ش

پدشس كدس ؟» ـ ميگيسد:

شگر زنـي جـيشنمردي كنـد مـرد آن ش ـ .

مك پر دد كه شز جيشنمردي كدشم شـ ّه دشري؟ ر حشفـزش گفـ  :شز جـيشنمردي
شمان دشري به كمال دشرم كه شگر كسي رش كاري شفتد به مق حاج
پر كنم منّ

پدك ش

آسد به جان شز د

آرد مق جان

بر جان دشرم بد سار باشم شگر كسي در زسنهـار مـق

ند م تا جانم باشد.

رگز رشز كسي با كسي نگيسم

ِـرّ

ش رش آشكارش نكنم .مردي جيشنمردي شسق رش دشنـم» 47/1ــ .،48ر حشفـزش ف ـط
ش ل حرف ندس

بلكه در م ام عمل م به آنچه ميگيسد معت د ش تيشر ش

در شهر ماچدق ندز مردشنگي د برشدر قصاب شعجابشنگدز ش
تق تهم

ميزنند كه شز جاسگاه داهگدل

.

 .به شسـق د

ام ـ كه در شـهر پنهـان شـدهشند ـ

آگا ند .د برشدر رش به بند ميكشند .شحنه دلك بـر شسشـان مي ـيزد پندشـان
ميد د كه شسق رشز رش آشكار كنند جان خيسك رش بر انند« .شسشان گفتنـد ... :بـه
سزدشن دشدشر كردگار كه ما شز شسـق كـار آگـا ي نـدشرسم ،شگـر چنـان بـيدي كـه
دشنستدمي م نگفتدمـي ر ـا كردسمـي تـا جـان مـا بـر بـاد شـدي ،چنـان كـه
بيحرمتي  ،9بر باد ميآسد .م امز نكردسمي ك
نام ننگ ش

رش نسپردسمي كـه عـالم مـه

دچ بهتر شز جيشنمردي ندس  ،تا ما رش جا دشن نام جـيشنمردي
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بيدي» .مردم شهر ندز جيشنمردي رش مي تاسند شسق د برشدر رش د
چين در بازشر گرفتارشان ميبدنند خر ش برميآ رند

ميدشرنـد

رشنجام معليم ميشيد

كه آن د بيگنا ند 253/1ـ.،254
در شسق دش تان حتي دشمنان با سكدسگر ناجيشنمردي نميكنند .قتي پسرشن
ايركي ي قصد دشرند به درگاه خيرشددشاه ر ند با ت دسم دسه نثار فـرش شن
خيش ر خيسك ،شباندخ  ،رش شز ش باز خيش ند ،دبير دسيگدر پهليشنِ شرمقشاه ـ كه
ش ندز در صف دشمنان ش

ـ به شسشان ميگيسد« :مال پدك ما ر ا كندد بر سد

كه خيرشددشاه مردي جيشنمرد ش

 .چين شما خيش تاري خيش ر كندد باز د ـد

عمّ شما ندز م باز د د» .پدكبدني دبير در

درميآسد .خيرشددشاه د عـم

شسشان رش آزشد ميكند شما دختر نزد ش ندس

شز شسقر ميگيسد« :به سزدشن كـه شگـر

دختر دششتمي بدشدمي تا خق دبير در

آمدي» 96/2ـ.،98

در شسقصيرت پددش
پاسه ش

! شگف

ندس

كه فدشكاري سارشن فادشر در ح سكـدسگر تـا چـه
كه فرخر ز دش طلد ميشيد كه در شهر چدق بهصيرت

برشدر خيسك ،خيرشددشاه ،درآسد به ش ت بال خطر ر د شز نثار جان در رشه ش
پر ش ندشرد  .،35/1شسق ر ح فادشري ف ط در ششـخاص محبـيب دش ـتان بـهنرر
نمير د بلكه ش د گلگين فرخر ز م د ر شز يشر خـيسك ،در دسـار دشـمق،
«رشم كسي نميشيد كسي رش پدك خيد رشه نميد د» .،92/3
رشز محبيبد
ش

مك ندـز بدشـتر ناشـي شز جـيشنمردي ف ـائل شخالقـيِ

 .به مدق بد در مس شهر ا آ شزة جيشنمردي پاكبـازي شـجاع

تدبدر ش پرشكنده ش

بسدار كسـان ـ شز مـرد زن ـ نادسـده شـدفتس ش سنـد

شاديخيردهشش .شما شادي خيردن به منزلس پدمان فادشري بستق

ر پردن بـه
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كسي بيده ش

با نيشددن قدح شرشب به نام ش

 .،10در شهر ع اب پهساالري ش

ش

به ساد ش شنجـام ميپذسرفتـه

بـهنام شلحـان كـه د رشد ر بـه ـمك

شرشدت مي رزد بيآنكه ش رش دسده باشد .قتي شسق د مـرد بـه سكـدسگر ر ـددند
«عالمشفر ز
به خدم

مك ،گف  :شي برشدر ،ترش شسق د تي با مق چه شفتاد؟ چين رگـز
تي نر دده بيدم ما رش نامه پدغـام نبـيد .شلحـان گفـ  :شي پهلـيشن،

د تي نه در ح ير باشد .آن بهتر باشد كه در ادب

بـيد .مـق شز مردمـان آ شزة

مردي عدّاري جيشنمردي كار اي تي شنددم؛ شادي رفد ي تي خيردم .شكنين
مرش بزرگ كردي ،تشرسف برشدري دشدي .عالمشفر ز گف  :مّ ِ تي بيد كه سـزدشن
ما رش به خدم

تي ر اندد» 368/2ـ.،370

در رش ر دش تان د تدشرشنِ مك

تاسشگرشن ش فرش شنند .با مردشنگـي

شهامتي كه ش دشرد كار اي بزرگي كه بـه د ـ
ندس

ش شنجـام ميپـذسرد عجـد

كه ما ندز نگام خيشندن شسق كتاب در شمار شدفتگان ي درآسدم.
مسألس مهمي كه در شسق كتاب مطرح ش

شنساني ش

تر سج خُل دّات ندكـي ف ـائل

 .در شسق دش ـتان رقـدر فـادشري ،در ـ قيلي ،شسثـار فـدشكاري،

دشدگري عيشطف شنساني تحسدق ميشيد ،خدان  ،در غ ،خيدخـيش ي ،ـتم
بدشندسشي مرد د ش
ندس

 .طرح شسق نكات بـه صـيرت پندنامـه كتابهـاي شخـالق

بلكه حاصل دش تان شسـق ش ـ

خيشننـده ،بـيآن كـه خـيد حـ

كنـد،

بهصيرتي ادرمست دم شسق شصيل رش بهتدرسج ميپذسرد مي ـتاسد؛ درم ابـل شز
ظلم تبا ي نابكاري رچه بدشتر بدزشر ميشيد .شز شسقر شلدان شلدار ــ كه به
خيرشددشاه فرخر ز خدان
كه پدمان

ميكنند ــ كدفر ميبدنند 31/1ـ ،33ندز طرمشه

يگند خيد رش ميشكند 301/1ـ .،305جاي دسگر شغال پدلز ر بـه
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جنگجيي قصاب شجازه ميد د عز مند رش به تدـر بدفكنـد دربـارة ش ميگيسـد:
«عيشن ش

ظالم .ش رش كشتق بهتر» .،522/2

پادشا ان نردر مرزبانشـاه خيرشددشـاه دشدپدشـهشند عدشل گسـتر .شز
شسقر

مدشه صلح رش بر جنگ ترجدح ميد ند پدك شز آن كه با كشيري دسگر

نبردي آااز شيد پدام آشتي ميفر تند ميكيشـند تـا جـاسي كـه ممكـق ش ـ
جنگي ر ي ند د  .،370 ،288 ،181/2نگام كـدق پدكـار ندـز كشـتقِ فرزنـد
پادشا ان رش ر ش نميدشرند شگرچه در د

آنـان ش ـدر شـده باشـد .شمـا پـ

پدر زي ،ر شهر رش ميگشاسند فرمـان ميد نـد كـه «دشد عـدل ش ـ
ندس ؛

دچك

رش با دچك

كار ندس » «ظلم مصادره ندس

شز
بدـدشد

مخالفـان

آزشدند»  .،583 ،359 ،175/2 ،173/3در چدق مرزبانشاه «به شهر درآمد منادي
فرميد كه شگر كسي ناني به ظلم شز كسي بستاند سا مشتي كاه ،ش رش دا ـ
به دشد عدل شهر آباد كرد تا بدشن ااس

كـنم.

كه سك ر ز خـدمتكاري ،شز آن مدـري،

پارهشي كاه بخرسد .آن مرد كاهفر ش رش گف  :شسق به اـاق مـق آ ر تـا تـي رش زر
د م .چين بر در رشي برد مگر بر زر دشدن ستي نميد ،كـه شمدـر ي شز ـرشي
بدر ن آمد .كاهفر ش فرساد برآ رد .گف  :مرش رنج مينماسد .بهـاي كـاه نميد ـد.
شمدر االمي رش بفرميد تا تـيبرة كـاه در گـردن ي كـرد ش رش بدا سخـ  .مـردم
گفتند :ش رش دچ گنا ي ندس  ،مگر آن كه زر دسر ميد د .شمدر گف  :شگر مـق ش
رش ندا سزم شاه مرش بدا سزد» .،274/2
قتي م كه پادشا ان شـهري رش ميگشـاسند حكيمـ
مي پارند رعاس

آن رش بـه كسـي

عدل شنصاف رش بد گيشزد ميكننـد .،174/3 ،361 ،178/2

حتــي در قســمتي شز دش ــتان ميخــيشندم كــه پ ـ

شز پدــر زي خيرشددشــاه بــر
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طيطيشاه ،فتنهجيي عدّار ـ كه «خانس ش مجمع جيشنمردشن پنا گاه مسـكدنان
درگاه شفتادگان بيد» ـ به ش طس خدمات خيد ميرد عناس

پادشـاه ميشـيد بـه

م ام پهساالري شهر مير د .آنگاه شز خيرشددشاه ميخيش د كه دختر اـاب رش
به زني به ش بد ند« .خيرشددشاه گف  :مق جملس كار ا بتيشنم كردن جز شسق كار
كه به رضاي آن زن ميقيف ش
ميشف

» .آنگاه پ

شز ش تفسار نرر دختـر شطـال شز

ِ ش  ،ي رش به مسريِ فتنهجيي درآ رد 174/3ـ.،175
شسقگينه دشدگستري ا رعاستها رش دركتابهاي شخـالق حكمـ

عملـي

آسدقِ كشيردشري ندز ميتيشن ساف  .شما درخشـندهترسق خصدصـه اي شسـق كتـاب
تجلي ف ائل شخالقي ش

در عامس مـردم ،طب ـات متي ـط پـاسدق شجتمـا .

گفتار كردشر شسق گر ه در شسق دش تان گاه چنـان د
ش

دششـتني تحسـدقشنگدز

كه حدّي بر آن متصيّر ندس  .خيشننده درميسابد كـه شرزشـهاي بشـري در

مدان شسق گر ه فرشميش شده گمنـام چـه بسـا شرجمنـدتر بـارزتر شز كارنامـس
برخي شز ناميرشن بيده ش

.

شما شگر بخيش دم عصاره مثل شعالي شسق صفات عالي شرسف رش در مدان
عامس مردم در خالل شسق دش تان درسابدم بهترسق نميدشر آن شـدية عدّـارشن ش ـ
برجستهترسق آنها مك.
عدّارشن سكي شز د تگا هاي مهـم شجتمـاعي رش تشـكدل ميدشدهشنـد دشرشي
تربد

شصيل ع اسد آدشب رفتار خاص بيدهشند .بدشتر شفرشد شسق گر ه ندز شز

تيدة مردم بيدند نردر ر حشفزشي رشمشگر ،گدلك مطرب ،چابك مش زن ،ـمير
طبّاخ ،جنگجيي قصاب ،در مدق دش تان .در جاسي ندز ـمك در م ـام معرفـي
خيسك ميگيسد« :مردي نادششـ

عدّارپدشـهشم .شگـر نـاني سـابم بخـيرم شگرنـه
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عدّارشن جيشنمردشن ميكنم كاري گر مـيكنم آن بـرشي نـام

ميگردم خدم

ميكنم كه مرش نامي باشد» 297/1ـ .،298شز شسق ـخق ندـز معلـيم ميشـيد كـه
ش تمام مك

ممسلكانِ ش در درجس ش ل بـرشي حفـح حدثدـ

آبر ـ ،

دسگر برشي نام آ شزة ندك.
در شسق كتاب ،عدّارشن به رعاس
رش حتـي بـه قدمـ

شصيل شخالقي خ

پابندند .رشزِ د ـتان

جـان حفـح ميكننـد .رش ـتگي رش ـ كردشرند .د ــتي

دشمندشان مردشنه سكر سه ش

 .حماس

ضعدفان مرليمان رش بر خيد شجـد

ميشمرند مچنان كه مبارزه با تمپدشگان رش .پاكدشمني آنان حدرتشنگدز ش
ارسزه شهيت رگز نميتيشند آنها رش شز رشه ببرد .پدرشن رش حرم

دشرند ش ـتاد

رش فرمانبردشرند .مال منال جاه م ام در چشمشـان شرزشـي نـدشرد آنـان رش
نميفرسبد ،شز شسقر بخشندهشند بلندنرر .قتي با كسي پدمان كردند تا شسثار جان
با ش سند .بيباك دال رند مردِ مردشن ،در مدان مردم محبيب گرشمـي بـه
مدق بد در مخالف

اسي كه گاه با حكيمتها ميكنند در دسگـر گرفتاري ـا

مردم به آنان مدد مير انند.

،11

دكتر محجيب ندك درسافته ش
عدّار ،حتي سك نمينس در اگيسي

كه مينيسسد« :در دش تان طيالني ـمك
سـ عهدي پدمانشـكني حدلـهگري

جبق آزمندي زرپر تي بينامي ي نا پا ي نمك خـيردن نمكـدشن
شكستق ،حتي در مدان عدّارشن گر ه مخالف دسده نميشيد؛ مرتكبـان شسقگينـه
شعمال در نخستدق

له شز جمع عدّارشن جيشنمردشن طـرد ميشـيند در برشبـر

نا پا ي بـدكردشري خـيسك مجازشتهـاي يلنـاك عبرتشنگدـز تحمـل مـي
كنند».

،12
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شگفتا كـه شسق مـه مـردي مردمـي بزرگمنشـي دلدـري شز مردمـي
بدنيش ر ميزند كه مس از شبزشر كار

تهيد

شبده كيلهپشتي ميگنجدده ش

اسل معاششان در چدزي

 .شمـا در مدـدشن عمـل جـالدت جـيشنمردي،

رفتــار شخصدتشــان بســداري شز محتشــمان زبرد ــتان رش تح شلشــعا قــرشر
ميد د .بي بد ندس

كه مؤلف قابيسنامه باب مفصلي شز كتاب خيسك رش بـه
.

آسدق جيشنمردپدشگي عدّاري شختصاص دشده ش

شگر پدك شز شسق گفتم كه مطالعس كتاب مك عدّار تأمل در آن ،بسـداري
شز خيي اي شرسف شنساني رش در خيشننده بددشر ميكند ،بدشتر به ـدماي ر شـق
شسق گر ه شز ششخاص دش تان نرر دششتم.
*
در كتاب مك عدّار ،گا ي كه قصهپردشز در خالل دش تان بـه شظهـار نرـر
 .بعال ه چين بدان م صيد رش به شختصار برگزشر

ميپردشزد خنانك نكتهآميز ش

ميكند به تسلسل دش تان خللي شرد نميشيد .شز آن جمله ش
در مرگ مهپري ،مسر خيرشددشاه ،نهاس
بنگر كه جهان چين بي فا

عف

شنتباه تأمـل ش

ي كه ميگيسد« :شي عاقـل،

كه سكي شز ش ل چنان بپر رد به حشم

بگذرشند طبعي بر ي د د كه ك

شز فلك

در پدك ي نام مرد نتيشند بردن ،چنان كـه

باد رش بر در حجرة ش گذر نباشد؛ به زشر بلعجبي ش رش به مرد ر اند نگـذشرد
كه دمي به خرمي برآ رد كام دل بدابد مرشدي حاصل كند ز دش بـه خـاك
تدره فر بَرد
ر د» .،82/2

مه رش كار مچندق خيش د بيد ضرب
،13

قهر مـرگ بـه مـهك
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شز شسق قبدل ش

برخي ميشرد كه رش ي به شقت اي م ام به شنت ـاد شز عصـر

خيسك پردشخته .مثالً قتي داه در نزد شغال پدلز ر يگند ميخيرد ،قصهپردشز
ميگيسد« :در آن عهد ما ت دم ،جماعتي كه پدك شز ما بيدند،چين عهد كردندي
يگند خيردندي عردم نگاه دششتندي شگر كسي يگند بـه در غ كـردي آن
عهد بشكستي ،ش رش در مدان خل جاي نبيدي ،شما در شسق ر زگار كه ماسدم ـزشر
يگند بخيرند ،چي بر پاي خيش تند فرشميش كردند .عجد ر زگاري ش ـ
ما در ش گرفتارسم! مگر چه ر زگار گشته ش

كـه

! ما قيمي نادشندم ،كمخِرد ،ترس

خدشي در دل نباشد»  ،89/2ندز .،516
در خالل دش تان مك عدّار شسقگينه شندسشه ا ـ كه گاه به منا ب
برشي رش ي حاصل شده ـ به قلم آمده ش

شقعـه

خيشننده رش ندز به تأمل برميشنگدزد.
*

در دش تان مك عدّار گيشه اسي شز شجتما شسرشن رش درحد د قر ن ششـم
فتم ميتيشن دسد .شگرچه برخي شز مكانها د ر شز خطّس شسرشن ش
دش تان شمارشت متعدد دالل

 ،ر ح شسرشنـيِ

دشرد بر شسق كه آنچه در كتاب آمـده ـ بـا در نرـر

گرفتق رنگ لحق دش تاني آن ـ نميدشري تيشند بيد شز جامعس شسرشني.
مهمترسق فاسدهشي كه در زمدنس مطالعـات شجتمـاعي شز شسـق كتـاب حاصـل
ميشيد ،پي بردن به ازمانهاي عدّاري ،شصيل تربدـ  ،شخـالق رفتـار ،آدشب
ر يم م ررشت ،لسله مرشتد عدارشن ،ش باب شبزشر كار ،چارهگرسها تدبدر ا،
م ام شجتماعي ،پدي تگي آنها با سكدسگر در شهر ا كشير اي مختلف ش ـ ،
نشر شسق طرس ه در مدان عامس مردم شز مرد زن .شگف

آن كه در مدان عدـارشن

زناني سافته ميشيند ـ مانند ر حشفزشي مطرب ،رخ رد ،ر زشفز ن دسگـرشن ـ
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كه در در تيِ عهد پاكـدشمني ش ـت بال شز خطـر كار ـاي بـزرگ ،حتـي در
ندر مندي پنجه درشفكندن با دسگرشن مردشنه رفتار ميكنند .شسنـان شگرچـه لبـاس
مردشن بر تق ميكنند گاه گيشهشي شز طبدع ِ زنانس خيد رش ندز بر ز ميد ند شزقبدل
نگرشني رخ رد كه مبادش مك دل در ر زشفز ن بندد .،505/1
آنچه در باب آسدق عداري شز شسق كتاب مستفاد ميشيد در لسـله م ـاالتِ
شرجمند دكتر پر سز ناتل خانلري در مجلس خق  ،14به قلم آمده ش

 .ندز م االت

دكتر محمدجعفر محجيب در مدق زمدنه نكات بارسك مفددي رش دربـارة شسـق
كتاب شدية عداري دربر دشرد كه مغتنم خيشندني ش

 .بخصيص كه نيسسنده

عال ه بر بحث در آسدق عداري ،جنبه اي شجتماعي تارسخي جليه اي خـيب
بد آن رش م در شعصار مختلف درنرر گرفته با م اسسس صفات رفتار عدارشني
نردر مك ،عمر در رميز حمزه ،،مهترنسدم در ش كندرنامه ،بـا سكـدسگر ،بـه
كه چگينه بر شار بر ز فساد شنحطـاط در شركـان

شسق ميضي مهم پي برده ش

جامعه ـدماي عدـارشن ندـز در دش ـتانها بهتـدرسج تغددـر سافتـه در مدـان آنـان
«جيشنمردي به ناجيشنمردي مردمدشري به مردمآزشري گشادهد تي به آزمنـدي
سكر سي صدشق

به تز سر ت لّـد بـدل شـده ش ـ » .شز شسـق نرـر ـمك

مصدشق عدارشن جيشنمردِ گذشته ش
رشيهگدر

 ،عمر

نسدم نمينهشي شز قهرمانان مز ر

يدپر تي كه ذ ق قصهپردشزشن بهشقت اي عصر ـ كه در عدارشن ندز

شار كرده بيد ـ خل كرده ش

.

،15

شما شفز ن بر شسنها فيشسد شجتماعي بسداري شز مطالعس كتاب مك عدّار عاسد
پژ نده مي شيد مانند آشنا شدن با طب ات مختلف جامعه ،رسخ

لباس آنها شز

زن مرد 474 ،292/1ـ ،،587 ،253/2 ،475ح يق عاسدي دشرندگان برخي شز
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مشــاال  ،،306/1آدشب شخــالق آنهــا ماننــد مطربــان 256/2 ،60/1ــ،،257
كار شن رش ا  ،،19/1بازشر اي خاص پدشه اي مختلـف ،،202/2 ،398 ،212/1
تشكدالت

اختمان شهر ا ،خانه ا ،شنيش اذش ا ،از اي مي ـد ي شـكل

اختمان نامهاي آنهـا 46/1ــ ،،47ـاز بـرگ ش ـد بهتـرسنك ،355/1
مدان پادشا ان 290/1ـ ،،297ضع مـردم

 ،،55/2شرشسطِ ر يلي آدشب ر ال

در تنگي قحط ظلم بددشد  ،،174/2تأادر پيل رشيه در جا ـا كار ـاي
مختلف  ،،103/3 ،293 ،252/2 ،553/1شنيش جنگشفزشر ا ،طرز آرش ـتق لشـكر،
فنين مربيط به جنگ ،ندرنگهاي جنگي ،بسداري نكات مهم دسگر.
دربردششتقِ آدشب ر يم جامعـه در زمدنـه اي گينـاگين بـه شسـق كتـاب
شرزشي خاص بخشدده ش
آگا ي ساف

 .مثالً درضمق دش تان ميتيشن شز ميضيعات مختلفي

شزقبدل طرز تربد

شا زشدگان  ،،9/1شـكار بـا بـاز  ،،10/1شـدية

خبرگدري پادشا ان شز ندك بدِ شمير 262/1ـ ،،263تشرسفات عر ي ،شـدربها
خيش تق ،ر م ماندن دشسس عر س بر درِ حجله پ

شز پدي تق دشمـاد عـر س

به سكـدسگر ،جـالب در گلـيي آنهـا رسخـتق  ،،370/1تعزسـ
پادشا ان  ،،97/2شعت اد به رعاس

ق

اع

بسـدار ندششـتق

منا د برشي ر كار ،،294/2

طالع فرزندشن دسدن  ،،104/3 ،263/2بهكار بردن عرق آب بدد برشي به ـيش
آ ردن ششخاص  ،26/1ميرد ش تعمال دسگر دشر ا ،حتي شدية فرسفتق زنان در
معابر 223/1ـ.،224
شسق صـفات بخصـيص پدي ـتگي دش ـتان بـا عمـيم طب ـات شحـيشل
ر حدّات معت دشت مرش م آنها ،به كتاب مك عدّار طرش ت حدات خاصـي
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بخشدده ش

ما نگام مطالعس آن خيد رش در برشبر شاري زنده طبدعي شحساس
رشارند در تالش.

ميكندم كه ششخاص در آن شز شير حرك
*

گدرشي لطف تأادر دش تان مك عدّار در خيشننده ،بيگمان تاحدي ناشي
شز نثر اده ر شن نيسسنده ش
ر دده ش

 .رك

در شسق دش تان اير كرده به شسق نتدجـه

كه طرز شنشاي آن مان شدية خنيرشن قصهگيسان قدسم ش

 .به

عبارت دسگر رش ي ،دش تان رش چنان كـه شـندده بـيده بـه قلـم آ رده ش ـ  .شسـق
خصدصه ميجد شده كه ما شز پ ِ قر ن ميتيشندم زبان طبدعي بيپدرشسـس مـردم
قرن ششـم رش مـانطير كـه ـخق ميگفتهشنـد پـدك ر دششـته باشـدم ،د ر شز
آرشسشهاي تكلُّفآمدز شدسبانس منشدان آن ر زگار.
نثر بسداري شز شدسبان گذشته ،مانند شعر مدسحه رشسان ،شز ني

نر خـيشص

بيد تجملي ،شز شسقر لغات تعبدرشت عامدانه در آن كمتر رشه دشش  .بـه تعبدـر
دسگر ،ش ل ف ل شز بهكار بردن زبان رشسج زندة عامه پر دز دششتند شـاسد شسـق
كار رش بك ميپندششتند حال آن كـه شز آ ردن كلمـات تركدبـات مهجـير
شمثله ششعار تازي آسات شحادسث در نيشتس خيد پر ش نميكردند به شسق كار
راب

ندز نشان ميدشدند .پ

خالل كلمات آنها نف
مغتنم ش

شگر بگيسدم آاار معد دي مانند مك عدّـار كـه در

گرم زندة مردم زمانهاي د ر شحسـاس ميشـيد ،بسـدار

خني خالف ندس .
با شسق ترتدد عجدـد ندسـ

كـه در شسـق كتـاب بـا ش ـتعماالتي ر بـهر

ميشيسم مربيط به زبان محا ره نه لفح قلـم ،16؛ سـا لغـات قابـل تيجـه فرش شنـي
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ميبدندم كه خيشآ نـگ ر ـا درخـير ش ـتفاده ش ـ
فر نگها مذكير ندس .

برخـي شز آنهـا در

،17

چين قصهپردشز برشي عامه مردم دش تان ميگفته البـد زبـاني شختدـار كـرده
بيده ش

كه حاضرشن درميسافتهشند .در نثر ش ش تفاده شز برخي مثلها تعبدـرشت

رشسج عصري بيگمان م صيدش رش برشي مستمعان ر شقتر ميكـرده بدـانك رش
دلپذسرتر .حاصل آن كه برشي ما مجميعهشي گرشنقدر شز شسق د
كه بد اناي زبان فار ي ش

؛ شز شسقگينه ش

به جاي نهـاده

:

* «تي در مدان جنگ ندستي ،نراره ميكني كار اي جنگ بر نراره آ ـان
ش

» .،27/1 ،18
* «قطرشن گف  :شي آتشك ،شدر آمدي سا ر باه؟ آتشك گف  :شي پهلـيشن،

به شقبال تي شدر آمدم

مك رش بسته آ ردم» .،477/2 ،276 ،165/1

* «بادنجان تخمه رش آف

نر د» .،217/1

* «شدر خفته رش ر باه عاجز تيشند كرد  ...البد چـين بدشـه شز شـدر خـالي
باشد داهگيش رچه خيش د كند» .،234/1
* «چنان ازم كه خاك الس

ماچدق به پش

چهارپاسان به الس

برم» .،339/1
* « ر بار بيي شز آب در

نداسد» .،378/1

* «ما رش آب شز شسق چاه برنميآسد»
* «با درفك مش

،19

.،462/1

ميزندد با شژد ا پنجه ميشفكندد»

* «چين آب آمد ترشي شز ركه رف »

،21

،640/1

،20

.،527/1

حلد
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* «شكنين خيد كشتق ش صيشب ندسـ

كـه زنبيرخانـه آشـفته گـردد»

،22

.،10/2
* «ايركــي ي گف ـ  :شي پهلــيشن ،در د شزده دره نــه بــه آتــك خيش ــتق
آمدهشي!  ،23سك شمر ز سك شمشد شرشب خيرسم» .،29/2
* «شكنين تا تي به ر ق ش به چاه نر ي

،24

قيل قزلملك شهرشنِ زسر

گيش نكني» .،181/2
* « ر د با ساد مستان آ ردن ناخيشي باشد» .،451/2
مچنان كه در محا ره بناي نثر بر شختصار ش
ندز قصهگي شدية شسجاز رش شختدار كرده ش

كيتا ي ،در شسق دش تان

 .در رش ر كتاب جمله ا كيتاه ش
ر شـق.

كلمات در حدّ لز م .شمـا گفتـار رش ي بـا مـه فشـردگي گيسا ـ

صفهاي ش شز مناظر ششخاص ،شحيشل ظا ر ر حدّـات آنهـا جانـدشر ش ـ
پرتأادر .شسق دق

نرر در تيصدف در كتاب مك عدّار ،نسب

عامدانه بدشتر ش

صف

بارز آن ش

به دسگر دش تانهاي

 ،25 .شسقگينه تصـيسرگريِ دقدـ

شده كه خيشننده خيد رش در ف اي دش تان ح

ـبد

ميكند بسداري شز صـحنه ا رش

پدك چشم خيد مجسم ميبدند.
شزجمله گاه با بداباني ر بهر ميشيسم كه « رگز آدمـي رش در آن رشه نبـيده
ش

 ،بيآب بيخاشاك ،زمدني اده ،نرم جاسگا ي گـرم ،جاسگـاه دسـيشن

ايالن همناك»  .،30/1در بزم دختر شاه چدق ،خيرشددشاه رش مشا ده ميكندم
كه «محبيبك در نرر،

يدشي عش در ر» ش

 .،50/1جاي دسگـر ـمك

«مهپري رش دسد مچين خرمني گل خفته ،دختـر رش نرمـك بـه د ـ

بجنباندـد»
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 .،74/1شما چندق ش
ميجس

صف شحيشل م يقر كه بدهـيده «كـار صـال دختـر شـاه

ر زگار بر ي ميخندسد»  .،192/1سا مك آتشك در جستجيي

دالرشم به حجرهشي ر ددند كه در آن « مـس آالت مجلـ

بـزم بدارش ـته شـمع

شفر خته دالرشم خفته» بيد  .،216/1تفا ت جمال شباندخ
تصيسر شده ش
آن ندشش

ما انه ندز چنـدق

« :شاه در ما انه نگاه كرد ...شگرچه شاه طرش ت بيد مالحـ ،

چنان كه شباندخ

رش بيد؛ كه شباندخ

شدرسقتر شز ش بيد» .،154/2

در برخي ميشرد به شقت اي م ام ،ش صاف كتـاب طـيالنيتر ش ـ
خصائص جزئدات ميضي رش نشان دشده ش

مـس

مانند صف جمّازه  ،،26تيصـدف

پهليشنان در جامس رزم نگام به مددشن رفـتق 57/2 ،234/1ــ ،58شمثـال آن .در
شسق ميشرد گاه شطنابي آشكار به چشم ميخيرد معليم ميشيد رش ي برشي جلد
مستمعان تكده بر ميضي دشمنس خق رش كشدده شز شسقر گاه سـك معنـي رش در
جمله اي مختلف تكرشر كرده ش

ماننـد :صـف دمدـدن صـبح  ،،168/1فـرش

ر ددن شد  ،،14/3 ،376 ،241/1تيصدف قلـم نامـه نيشـتق ،286 ،288/1
 566ـ  ،،567منررة ش د  ،،58/2 ،159/1صف پدل  394/1ـ  ،،395كام سافتق
خيرشددشاه شز مهپري  .،376/1در ترجمس تركي شسقگينه تفصدالت بدشتر به نرر
مير د.
گا ي در نثر كتاب شاري شز آرشسشهاي شدبي ،بخصيص جع ميشزنه ،دسده
ميشيد كه ناشي شز لحق قصهگيسان برشي حسق تأادر در حاضرشن بيده ش ـ
چنان كه آ ردن ششعار به منا ب
گرفته

،28

،27؛

در برخي شز ميشرد ندز به مدق م صيد صـيرت

بع ي شز آنها بسدار منا د ش

دركشدد ،كه زر بسدار مردم شز رشه برده ش

 ،شز شسققبدل« :بغرش چـين زر دسـد دم
 .چنان كه گفتهشند:
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درم به د
شگف

ندس

بگدر مناره رش گي گدر
شگر آن مناره گدرد خم»
،553/1

در ترجمس تركي ش مهاي تركي فرش شنتر دسده ميشيد ،109 ،85/3؛ حتـي
عبارشت عربي ـم در نثـر آن بهنـدرت رشه سافتـه ش ـ

 ،260/3شصـطالحات

نجيمي .،104/3
بر ر ي م نثر مك عدّار نرم

ميشر ش

خيشآ نـگ ،در عـدق

ادگي شديش پرتـأادر .مطالعـس شسـق كتـاب تأمـل در شـدية شنشـاي آن بـرشي
نيسسندگان شمر ز ،بخصيص دش تانپردشزشن ،بسدار امربخك خيش د بـيد شز آن
نكته ا تيشنند آميخ .
شما آنچه مق شمدد شرم بدك شز مه چدز در خيشنندة دش تان مك شار بنهـد،
جاذبس مردشنگي شنساندّ

دلدري بزرگيشري ش

كه در رش ر كتاب شنسـان

رش به يي خيد ميكشد .چـه حاصـلي شرجمنـدتر شز آن كـه كسـي بـا خيشنـدن
دش تاني ،شرف جيشنمردي رش بپسندد بستاسد؟ شاسد آن رش پدشه كند.
مشهد ،ارديبهشتماه 1351

يادداشتها:
 .1رك :دكتر پر سز ناتل خانلري :مك عدّار جلد ش ّل ،جزء  ،،2ص چهار ،شز شنتشارشت دشنشگاه تهرشن
.1343 ،،926
 .2رك :ذبدحشهلل صفا :تارسخ شدبدات در شسرشن  ،989/2چاپ يم ،تهرشن .1339
 .3تارسخ شر

به جمعآ ري دش تان ر ز هشنبه چهارم جماديشال لي ال  585ـ ش

 .4مك عدار  /1شك؛ تارسخ شدبدات در شسرشن.988/2 ،
 .5دكتر محمدجعفر محجيب :مجلس خق .667/11

.
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 .6شماره اسي كه مدان د

به صفحات كتاب مك عدّار بـه تصـحدح

الل نيشته ميشيد مربيط ش

دكتر پر سز ناتل خانلري ،شز شنتشارشت بنداد فر نگ شسرشن در ه جلـد 1247ــ،1348؛ جلـد ـيم
ترجمه شز تركي ش

 .جلد ش ل آن شخدرشً به زبان فرشنسيي م ترجمه شده ش

:

Samak-e Ayyār,

tr. Fréderique Razavi, Bibliothèque des Oeuvres

 .7مثل قطرشن ،پهليشن لشكر شرمقشاه ،كه به ترادد رخكافر به خيرشددشاه پدي

.

 .8رك :دكتر محمد جعفر محجيب ،مجلس خق.667/11 ،
 .9شاسد :بيجرمي.
 .10رك :دكتر پر سز ناتل خانلري ،مجلس خق .22-20/19
 .11رك :دكتر خانلري :مجلس خق 1073/18ـ19/19 ،1077ـ264 ،26ـ.265
 .12مجلس خق 48/20ـ.49
 .13ندز رك 87-86/3 :در مرگ مرزبقشاه.
 .14د ره اي .19 ،18
 .15رك :مجله خق ،د ره اي .20 19
 .16مانند بهكار بردن نقم به جاي «ن د» ،درش به جاي «در آن» « :شسق كار كه ما پـا درش نهـادهشسم شز
شسق ان بسدار باشد»  ،،9/2چارخ بهجاي «چـارق  āčrogتركـي سعنـي كفشـي چرمـي بـا بنـد
تسمه اي بلند»  ،،253/2جاشوب به جاي «جاشي سعني كارگر كشتي»  ،،520 ،519 ،421/2چِفت
به معني زنجدر در شطاق  ،،437/2گوشداري كردن سعني مرشقد ميشظد بـيدن ،،543 ،477/2
جنگ زرگرانه سعني جنگ ظا ري

اختگي .،417/1

 .17ديك به معني دي ،دسر ز كه در پهليي  dīkبيده ش

 ،،425/2تيروار سعني مسـاف

تدـر پرتـاب

 ،،483/2لشكرانگيز كردن سعني لشكر فرش م آ ردن به جاسي يق دشدن  ،،544/2آدميگري به
معني مردمي شنساند

 ،،46/1روز اختيار سعني ر زي كه برشي كاري منا د دشنسته شده ش ـ

 ،،29/1شورسان  ،،542/2دادك به معني دشسه  ،،328 ،326/2دوني ،پهنهه شـاسد نـيعي ز رق
 ،،589 ،581 ،520/2پوشني« :بفرميد تا م بر آن ترتدد كه ش رش بيد اـذش پيشـني ش

مچنـان

بسازند.،541/2 ».
 .18نردر آن كه ميگيسدم :شز كنار گيد ميگيسي لنگك كق؛ سا :عر ي به چشم تماشـاسي آ ـان ش ـ
شمثال حكم د خدش.،1098/2 ،
 .19سعني نتدجهشي نخيش دم گرف .
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 .20كناسه شز كار عبث بدهيده كردن.
 .21كناسه شز ح ير سافتق چدزي سا كسي دسگري رش بيشار كردن.
 .22كناسه شز فتنه برشنگدختق؛ نردر آن كه در مشهد ميگيسند« :آال زُنبير رَه بشير مكق».
 .23ششاره ش

به شتابزدگي.

 .24به ر ق كسي به چاه رفتق سعني گيل خيردن.
 .25دكتر محجيب :مجلس خق .1059/19
« .26جمّازهشي رشهر  ،كيه كي ان ،آكندهرشن ،رخميي ،بلندباال ،جا يس رك :عزم تـگ ،آ دختـهچدق،
فرشخچشم ،رشهدشن ،كمخيشر ،بسدار ر » ،172/1
 .27نردر« :مهرشن زسر نامه نيش

به حدل

مكـر بسرشـ » ،94/1؛ سـا نامـس اـاطيش در مـرگ

برشدرش به شرمقشاه« :شز دلي پرام چشمي پسر نَم دلي برسـان چشـمي گرسـان ،محنـ زده،
جگر يخته ،به شاه فرخ پادشاه ماچدق د شزده دره» .،494/1
 .28شزجمله رك 182-181/1 :در صف فلهذش.

