نقش آداب و رسوم عامه
در حل مشكالت

ادبي*

احمد رجايي بخارايي

اسكدار ـ دلو آسيا
مطالعه در آداب و رسوم اقوام مختلف و گردآوري و سنجش آنها يك نوع
تفنّن نيست بلكه تحقيقي ارزنده و علمي است در شناخت زمينة بسيط فكرري و
ذوقي اقوام مختلف كه گاه به مدد آن ميتوان خط سير زبان يا آيين و بهطور كلي
تمدني را بهدست آورد.
از اين پژوهشرها اامعهشناسران باستانشناسران و مورّخران بيشرتر سرود
ميبرند اما اديبان نيز بيبهره نيستند و سخن امروز من بنده دربارة اين بهرهمنردي
است و بنابراين بايد آن را حاشيهاي بر متن كنفرانس دانست و نوعي سپاسگزاري
از زحمات استادان محترمي كه آداب و رسوم عامّه را از پيش از اسالم تراكنون از
ديدگاههاي مختلف بررسي و گردآوري ميفرمايند و افرادي نظير اينجانر

از آن

بررسيها در حل مشكالت متون فارسي سود مياويند.
بهعنوان مقدمة بحث بايد عرض كند كه پس از اتمام و انتشار كتاب لهجرة
* .مجلة دانشكدة ادبيات مشهد شمارة  1و  2صص  103تا .114
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بخارائي ايناان

به فكر افتاد كه تشكيالت دربار امير بخارا را كه بعرد از 1917

ميالدي بالمرّه منسوخ شده و موضوعاً منتفي است و آداب و رسوم مردم بخارا را
كه رسوخ نوع اديدي از تمدن دگرگونيهايي در آن پديد آورده است بنگارد و
تا حد مقدور از تصاريف روزگار در امان بدارد و ضرمن ايرن كرار برود كره بره
گشودن چند مشكل ادبي كه ظاهراً تا امروز حل نشده است برهزعم خرود دسرت
يافت كه از آنامله يكي كلمة «اسكدار» است.
اين كلمه را بيهقي مكرر و به صور گوناگون بهكار برده و معني آن خواه از
نظر ريشة لغوي و خواه از نظر چگونگي خاصه با صفت «حلقه برافكنده و بر در
زده» درست معلوم نبود.
براي روشن شدن مطل

بهتر است نخست چنرد شراهد از تراريي بيهقري

آورده شود:
الف ر «نامهها رفت به اسكدار به امله واليات كه به راه رسول بود تا وي
را استقبال بهسزا كنند و سخت نيكو بدارند چنان كه به خشنودي رود»(.)1
ب ر «مسعدي را گفته آمد تا هماكنون معمانامهاي نويسد با قاصردي از آن
خويش و يكي به اسكدار كه آنچره پريش از ايرن نوشرته شرده برود باطرل بروده
است»(.)2
ج ر «شنبه اسكدار هرات رسيد كه خوااه احمد بن حسن پس از حركرت
رايت عالي به يك هفته گذشته شد»(.)3
د ر پس از آن نماز ديگري پيش امير نشسته بودم كه اسكدار خوارزم را به
ديوان آورده بودند حلقره برافكنرده و برر در زده ديوانيران دانسرته برود كره هرر
اسكداري كه چنان رسد سخت مهم باشد آن را بياورد و بستدم و بگشرادم .نامرة
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صاح

بريد بود برادر ابوالفتح حاتمي به امير دادم بستد و بخواند و نيك از ااي

بشد دانستم كه مهمّي افتاده است»(.)4
د ر «و بر راه بلي اسكدار نشانده بودند و دل در اين اخبار بسته و هرر روز
اسكدار ميرسيد تا چاشتگاه اسكداري رسيد حلقه برافكنده و بر در زده»(.)5
هر ر «من نامه نبشتم و وي آن را به خط خرويش اسرتوار كررد و خريطره
كردند در اسكدار گوزكانان نهادنرد و حلقره برافكندنرد و برر در زدنرد و گسريل
كردند»(.)6
و ر «سواري دررسيد از سواراني كه به راه غور ايستانيده بودند و اسكداري
داشت حلقهها برافكنده و بر در زده به خط بروالفتح حراتمي ناير

بريرد هررات

اُستادم آن را بستد و بگشاد يك خريطه هم بر در زده و از نامه فصلي دو بخوانرد
و از حال بشد .پس نامه درنوشت و گفت تا در خريطره كردنرد و مهرر اسركدار
نهادند»(.)7
اين كلمه به صورت اسكدار در ديوان منوچهري نيز هست در قصيدهاي به
مطلع:
بر لشكر زمستان نوروز نامدار
كردست راي تاختن و قصد كارزار
تا آنجا كه ميگويد:
نوروز پيش از آنكه سراپرده زد به در
با لُعبتان باغ و عروسان مرغزار
اين اشن فرخ سده را چون طاليگان
از پيش خويشتن بفرستاد كامكار
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گفتا برو به نزد زمستان به تاختن
صحرا همي نَوَرد و بيابان هميگذار
چون اندرو رسي به ش

تيرة سياه

زود آتشي بلند برافراز روزوار
اين عزم و انبش و نيت من كه كردهام
نزد شهنشه ملكان بر به اسكدار
از من خدايگان همه شرق و غرب را
در ساعت اين خبر بگذار اي خبرگزار

()8

از عنصري نيز بيتي در لغتنامة دهخدا نقل شده است كره در آن اسركدار
آمده اما آن بيتي كه ذيالً آورده ميشرود در ديوانهراي چراپي عنصرري بره نظرر
اينجان

نرسيد.
تو گويي كه زاسرار ايشان همي
فرستد بدو آفتاب اسكدار
اگر مطالبي را كه عموم كتر

رونويسي كت

لغرت دربرارة « اسركدار» نوشرتهاند و غالبراً

ماقبل است بررسي و دستهبندي كنيم سه معني به دست ميآيد:

اول ر پيك سواري كه در هر منزل اس

و توشة راه براي او آماده باشرد و

او با اسبان تازهنفس پيام يا نامة خود را به مقصد برساند(.)9
دوم ر پيكهاي متعددي كه در مسافات معيّن آماده باشند و هرر پيرك بره
محض وصول نامهها را به ديگري دهد و اين يكي بيدرنگ حركت كند و بردان
ديگر رساند تا مقصد ...و اين پيكان ممكن است سوار يا پياده باشند(.)10
سوم ر خريطه و كيسهاي كه مكتوب را در آن نهند(.)11
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خوارزمي در مفاتيحالعلوم مينويسد( )12كه اسكدار فارسي است بره معنري
«ازكوداري» يعني از كجا گرفتهاي؟ و آن مدراي است كه در آن عردد خررائط و
كت

وارده و نامهاي صاحبان آنها نوشته ميشود(.)13
مرحومان ادي

پيشاوري مصحح تراريي بيهقري( )14و دهخردا( )15احتمرال

دادهاند كه اصل اين كلمه «اس گذار» است.
آقاي دكتر فياض مصحّح ديگر تاريي بيهقي نوشتهاند كه :اسكدار در تاريي
بيهقي گاه به معني بريد چاپاري و گاه به معني خريطه حاوي نامههاي او استعمال
شده است و اختالف دو معني از باب حقيقت و مجراز اسرتو و دربرارة «حلقره
برافكنده و بر در زده» مينويسند :ميتوان احتمال داد كه «حلقه برافكنده» به معني
حلقهدار است و «بر در زده» هم گويا به معني مهر بر در زده است .خالصه آن كه
خريطة نامه حلقه كشيده و مهر و موم شده بوده است براي اهتمام به آن(.)16
مرحوم ملكالشرعرا بهرار در الرد دوم سبكشناسري( )17دربرارة «حلقره
برافكندن و بر در زدن» مينويسند« :در اين اصطالح اهل تحقير حيراننرد .آنچره
مسلّم است اين است كه هراا مرادش رسيدن نامههاي مهم و عمدة دولتي است
اين اصطالح را بيان ميكند ...و شك نيست كه حلقه برافكنده و بر در زده صفت
خريطه و نامههاست نه صفت مأمور اسكدار چنان كه بعضري گمران كردهانرد» و
بعد در ذيل صفحه مينويسند كه« :از حلقه مراد حلقة فلزين يا چرمي بوده است
كه بر خريطه يك يا چند تا افكنده و سپس روي آن را برچس

ميزدهاند و كلمة

«بر در» گويا مصحف «پروز» است يعني حاشيه و سرجاف كره همران سرچسر
باشد كه بر خريطه ميزدهاند يا بر طومارها و يا بر هردو .يعنري هرگراه نامرههاي
مهم و عمده ميخواستند به پُست بدهند آنها را در كيسة چرمين نهاده و گرد هرر
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طومار حلقه افكنده و روي حلقه را بهطور عمودي پرروز (حاشرية نرازا كاغرذ)
ميچسباندهاند و مُهر ميزدهاند و باز بر خود خريطه هم حلقه افكنرده و روي آن
را پروز زده و مهر ميكردند.
با يك بررسي اامالي روشن ميشود كه در پنج عبرارت از شرش عبرارت
بيهقي كه به عنوان شاهد آورده شد « اسكدار» را نميتوان اسر گذار و قاصرد و
خالصه انسان دانست .اسكدار شئ است و ترا شرئ نباشرد دربرارة آن نميتروان
نوشت « :اسكدار خوارزم را به ديوان آورده بودند حلقه برافكنرده و برر در زده...
آن را بياورد و بستدم و بگشادم نامة صاح

بريد بود» چه شيئي است كه ميتوان

آن را ستاند و گشاد.
همچنين آنجا كه مينويسد« :من نامه نبشتم ...و خريطه كردند در اسركدار
گوزگانان نهادند و حلقه برافكندند و بر در زدند و گسيل كردند ».باز معلوم است
كه نامه را خريطه كردهاند يعني در كيسه و لفراف نهادهانرد و آن را در « اسركدار
گوزگانان» پس اسكدار بايد معني ظرفيت افاده كند تا بتوان در آن چيزي نهاد.
ااي ديگر به وضوح اسكدار از انسان حامرل آن اردا ذكرر شرده اسرت:
« سواري دررسيد از سواراني كه به راه غور ايستانيده بودنرد و اسركداري داشرت
حلقهها برافكنده و بر در زده ...اُستادم آن را بستد و بگشاد يك خريطه هم برر در
زده»...
پس در چند چيز ترديدي باقي نميماند:
اول اينكه :اسكدار شيئي است و اگر در موردي اين كلمه بر حامرل شريئي
نيز اطالق شده از باب مجاز است.
دوم اينكه :نامههاي مهم را در خريطه ميكردهاند و خريطره را در اسركدار
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مينهادهاند و در اين صورت هم خريطه بر در زده بوده و هم اسكدار.
سوم اينكه :بر اسكدارهاي محتوي اخبار مهم يا محرمانه حلقه ميافكنده و
درش را مُهر ميكردهاند.
نكتة اال

اين است كه چنرين چيرزي برا همرة ايرن صرفات در دسرتگاه

عريضهبري امير بخارا به اسم «عريضه چوب» واود داشته و تا پنجاه سال پريش
بهكار ميرفته است.
عريضة چوب عبارت است از چوبي به طول تقريباً  40سانتيمتر كره يرك
سر آن از سر ديگرش ضخيمتر و پهنتر است .در طول چوب يك فرورفتگي بره
عرض  6-5سانتيمتر تعبيه شده است كه روي آن را قطعه چوب ديگري متناس
با شكل فرورفتگي ميپوشاند و اين چوب نقش دَر آن محفظره را ايفرا ميكنرد و
ميتوان آن را به الو و عق

حركت داد مثل قلمداني كه درش از باال باز و بسته

شود .گزارشهاي محرمانه و احكام عزل و نص

و مطالر

مهرم ديگرر را لولره

كرده در فرورفتگي وسط چوب قرار ميدهند و گاه براي مزيرد اطمينران آنهرا يرا
بعضي از آنها را در كيسة كوچك ديگري دوخته سر كيسه را مُهر و موم ميكننرد
و بعد اين كيسة كوچك را در فرورفتگي وسط چوب مينهند و در كشروي آن را
اا مياندازند .بعد آن را در كيسهاي كه به شكل غالفي از پوست يا پارچه اسرت
مينهند و سرش را ميدوزند و نام و عنوان گيرنده را بر كاغذي مينويسند و برر
سر لفاف ميچسبانند.
آنگاه حلقههايي برنجين را كه مناس

با قطرر تمرام آن چروب تهيره شرده

است ازطرف باريكتر به طرف قطورتر چوب ميرانند تا حلقهها در اعبره را برا
فشار محكم نگاه دارد .قبل از رد كردن حلقهها در زير آنها چند رشته ني در طول
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چوب قرار ميدهند و وقتي آخرين حلقه به ااي خود محكم شرد سرر نيهرا را
بههم ميبندند و بر روي در عريضه چوب مُهر و موم ميكنند بهطوري كه خرارج
شدن حلقه بيشكسته شدن مُهر و موم ممكن نميباشد و به اين طري ميتواننرد
دستنخوردگي آن را مورد مداقه قرار دهند.
اين عريضه چوب يا به اصطالح بيهقي « اسكدار» به پيك داده ميشود ترا
سالم به مقصد برساند.
پس بنا بر شرحي كه گذشت كلمة اسكدار از نظر لغوي بايد مرك
از «اسك» به معني قاصد و پيك چنانكه در كت

باشرد

لغت آوردهانرد( )18بعرالوه «دار»

كه به معني چوب است( )19و مجموعاً « اسكدار» به معني چوب مخصوص پيرك
ميشود و به عبارت تازهتر عريضه چوب.
اما «بر در زده» بايد به معني مُهر و موم كررده باشرد و ايرن اسرتنباط را از
«سيم زده» و «زر زده» داريم كه به معني سيم يا زر مسكوا است يعني سريم يرا
زري كه نام و عنوان كسي بر آن نقش شده باشد.
اكنون بار ديگر يكري از عبرارات بيهقري را در مسرألة مرورد بحرث مررور
ميكنيم بيآنكه ابهامي در آن بيابيم «پس از آن نماز ديگري پيش امير نشسته بودم
كه اسكدار خوارزم را به ديوان آورده بودند حلقه برافكنده و بر در زده .ديوانبان
دانسته بود كه هر اسكداري كه چنان رسد سخت مهم باشد آن را بياورد و بستدم
و بگشادم نامة صاح

بريد برود بررادر ابروالفتح حراتمي بره اميرر دادم بسرتد و

بخواند».
*
سود ديگري كه اينجان

را از آداب و رسوم عوام خراسان حاصل شد حل
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مشكلي ديگر از تاريي بيهقي و امكان تصحيح عبارت آن است.
در تاريي بيهقي ميبينيم كره ابوسرهل زوزنري عرارض در براب التونتراش
خوارزمشاه تضريبي ميكند تا آنجا كه سلطان مسعود غزنروي محرمانره بره خرط
خويش ملطفهاي به قائد منجوق مهتر لشكر كجات و از هواداران خود كره مقريم
دربار خوارزمشاه اسرت مينويسرد و او را بره برانرداختن خوارزمشراه تحرريض
ميكند .اين راز پنهان نميماند شاه به عبدوس ميگويد و عبدوس در عالم مستي
به ابوالفتح حاتمي و ابوالفتح حاتمي به سرفير خوارزمشراه در دربرار مسرعود كره
نامش ابومحمد مسعدي است اظهار ميكند و چيزي نيكو ميستاند.
سفير فوراً مطل

را به دربرار خروارزم ميرسراند درنتيجره خوارزمشراه و

وزيرش احمد عبدالصمد تدبيري ميكننرد و قائرد منجروق را كره پراي از گلريم
خويش فراتر نهاده است پيش از آن كه بتواند زياني برساند با تحقير و استخفافي
تمام ميكشند و ملطفهاي را كه به خط شاه بوده است از دبير قائد ميستانند و به
اين ترتي

آبروي سلطان مسعود به خطر ميافتد بعالوه بيم عصيان خوارزمشراه

او را پريشررانخاطر مرريدارد .سرررانجام بررراي مصررلحت وقررت مسررعدي سررفير
خوارزمشاه را وامي دارند كه قاصدي نزد خوارزمشاه بفرستد و اداگانه با اسكدار
هم نامه بنويسد كه آنچه قبالً در اين باب نوشته براثر دو بههمزني ابوالفتح حاتمي
بوده و حقيقت نداشته است و درنتيجه ابوالفتح مجازات كافي شده است و واقعراً
هم شاه ابروالفتح را پانصرد چروب ميزنرد و منصر

اشرراف بلري را از او براز

ميستاند.
ناگفته پيداست كه اين رفع راوعها و رفوگريها در برابر ملطّفهاي كه بره
خط خود سلطان مسرعود اسرت دربرارة بركنراري و نرابودي خوارزمشراه اثرري
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نميتواند داشته باشد و خوارزمشاه و وزير خردمندش احمد عبدالصمد هوشيارتر
و كارديده تر از آنند كه با چنين تظاهرات سطحي فري

بخورنرد .در اينجاسرت

كه خوااه يعني وزير سلطان مسعود كه اين كارها بياطالع او انجام گرفته اسرت
با بونصر مشركان رئريس ديروان رسرالت در خلروت سرخن ميگويرد و از ايرن
خامكاري و عواق

آن اظهار نگراني ميكند و مشكل عبارتي نيز در همينااست:

«چون مسعدي برفت خوااه با من خالي كرد و گفت ديدي كه چه كردنرد؟ كره
عالَمي را بشورانيدند و آن آلتونتاش است نه ديو سبا و چون احمد عبدالصرمدي
با وي اين خبر كي روا شود آلتونتاش رفت از دست»(.)20
اكنون بايد ديد «ديو سبا» يعني چه و مقايسة آلتونتاش با او و برتر شمردن
آلتونتاش چه مبنايي دارد و اگر ديو سبا نيست پس چيست؟
در تاريي بيهقي مصحح ادي

پيشاوري «ديو سياه» اسرت كره براز از ايرن

تفضيل و انكار مهمي محصلي به دست نميآيد .آقاي دكترر فيراض در ذيرل ص
 319تاريي بيهقي مصحح خودشان نوشتهاند :كذا در سه نسخه (يعني ديو سبا) در
ي « :ديو سياه» و هيچيك معلوم نيست شايد «ديوپا» باشد به معني عنكبروت يرا
«زيره با» باشد به معني آش زيره به احتمال آن كه چنين كلمهاي را در آن وقرت
به عنوان مثال تحقير استعمال ميكردهاند به هرحال محل تأمل است.
براي حل اين مشكل ميتوان از تداول عروام خراسران كمرك گرفرت .در
عرف اينان مثَل اعالي بيدفاعي و عجرز و تسرليم «دول آسريا»( )21اسرت و دول
مصحف دلو است.
دلو آسيا مخزن سر باز ذوذنقرهاي شركلي اسرت كره قاعردة آن بره طررف
باالست و رأسش كه بسيار تنگ ميشود رو به پايين و محاذي سوراخ قط

آسيا
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قرار دارد و از آنجاست كه با آلتي كه تعبيه كردهاند با هر لرزشري چنرد دانره بره
وسط دو سنگ ميريزد و آرد ميشود .هركس بخواهد غلّة خود را آرد كند آن را
در دلو آسيا خالي ميكند .بنابراين دلو آسيا مظهر تسليم محض و بيدفاعي مطل
است تا آنجا كه كودكي يا پيرزني هم ميتواند بار خود را برر او تحميرل و در آن
خالي كند بيآن كه دلو آسيا درا و دريافت و مقاومت و عكسالعملي بتوانرد از
خود نشان بدهد .در مجادالت عوام خراسان وقتري كسري ديگرري را برر گزافره
تهديد ميكند كه چنين و چنان خواهد كرد ميگويند مگرر «دَل آسريايَه»؟! يعنري
مگر دلو آسياست كه تو هر كار بخواهي بتواني كرد و طرف تسليم محض باشد و
عكسالعملي نشان ندهد؟!
با تواه به آنچه گذشت به نظر اينجان

عبارت بيهقي «نه ديو سبا نه ديرو

سياه نه ديوپا و نه زيره باست» صحيح آن «دلو آسيا»ست و عبارت مرتن را بايرد
بدين صورت اصالح كرد« :و آن آلتونتراش اسرت نره دلرو آسريا و چرون احمرد
عبدالصمدي با وي اين خبر كي روا باشد .آلتونتاش رفت از دست».
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