
 
 
 
 
 

 نقش آداب و رسوم عامه
 

 *در حل مشكالت ادبي
  

 ياحمد رجايي بخاراي
 

 اسكدار ـ دلو آسيا

 مطالعه در آداب و رسوم اقوام مختلف و گردآوري و سنجش آنها يك نوع

 وتفنّن نيست بلكه تحقيقي ارزنده و علمي است در شناخت زمينة بسيط فكرري 

طور كلي هبان خط سير زبان يا آيين و توذوقي اقوام مختلف كه گاه به مدد آن مي

 دست آورد.تمدني را به

شناسران و مورّخران بيشرتر سرود شناسران  باستاناز اين پژوهشرها اامعه

منردي بهره نيستند و سخن امروز من بنده دربارة اين بهرهبرند اما اديبان نيز بيمي

و نوعي سپاسگزاري اي بر متن كنفرانس دانست است و بنابراين بايد آن را حاشيه

 كنون ازاز زحمات استادان محترمي كه آداب و رسوم عامّه را از پيش از اسالم ترا

فرمايند و افرادي نظير اينجانر  از آن ديدگاههاي مختلف بررسي و گردآوري مي

 اويند.فارسي سود مي ها در حل مشكالت متونبررسي

و انتشار كتاب لهجرة عنوان مقدمة بحث بايد عرض كند كه پس از اتمام به

                                                           

.114تا  103  صص 2و  1. مجلة دانشكدة ادبيات مشهد  شمارة  *  
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 1917كه تشكيالت دربار امير بخارا را كه بعرد از اان  به فكر افتاد بخارائي اين

ميالدي بالمرّه منسوخ شده و موضوعاً منتفي است و آداب و رسوم مردم بخارا را 

هايي در آن پديد آورده است بنگارد و كه رسوخ نوع اديدي از تمدن  دگرگوني

ريف روزگار در امان بدارد و ضرمن ايرن كرار برود كره بره تا حد مقدور از تصا

زعم خرود دسرت تا امروز حل نشده است بره گشودن چند مشكل ادبي كه ظاهراً

 است.« اسكدار»امله يكي كلمة يافت كه از آن

 كار برده و معني آن خواه ازاين كلمه را بيهقي مكرر و به صور گوناگون به

ر در حلقه برافكنده و ب»گونگي  خاصه با صفت نظر ريشة لغوي و خواه از نظر چ

 درست معلوم نبود.« زده

براي روشن شدن مطل  بهتر است نخست چنرد شراهد از تراريي بيهقري 

 آورده شود:

ها رفت به اسكدار به امله واليات كه به راه رسول بود تا وي نامه»الف ر 

 .(1)«ودي رودسزا كنند و سخت نيكو بدارند چنان كه به خشنرا استقبال به

اي نويسد با قاصردي از آن  اكنون معمانامهمسعدي را گفته آمد تا هم»ب ر 

خويش و يكي به اسكدار كه آنچره پريش از ايرن نوشرته شرده برود باطرل بروده 

 .(2)«است

شنبه اسكدار هرات رسيد كه خوااه احمد بن حسن پس از حركرت »ج ر 

 .(3)«رايت عالي به يك هفته گذشته شد

از آن نماز ديگري پيش امير نشسته بودم كه اسكدار خوارزم را به د ر پس 

ورده بودند حلقره برافكنرده و برر در زده ديوانيران دانسرته برود كره هرر آديوان 

اسكداري كه چنان رسد سخت مهم باشد آن را بياورد و بستدم و بگشرادم. نامرة 
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واند و نيك از ااي صاح  بريد بود برادر ابوالفتح حاتمي به امير دادم بستد و بخ

 .(4)«بشد دانستم كه مهمّي افتاده است

هرر روز  و بر راه بلي اسكدار نشانده بودند و دل در اين اخبار بسته و»د ر 

 .(5)«رسيد تا چاشتگاه اسكداري رسيد حلقه برافكنده و بر در زدهاسكدار مي

من نامه نبشتم و وي آن را به خط خرويش اسرتوار كررد و خريطره »ر   هر

يل كردند در اسكدار گوزكانان نهادنرد و حلقره برافكندنرد و برر در زدنرد و گسر

 .(6)«كردند

سكداري سواري دررسيد از سواراني كه به راه غور ايستانيده بودند و ا»و ر 

ها برافكنده و بر در زده به خط بروالفتح حراتمي ناير  بريرد هررات داشت حلقه

 بخوانرد بر در زده و از نامه فصلي دو اُستادم آن را بستد و بگشاد يك خريطه هم

و از حال بشد. پس نامه درنوشت و گفت تا در خريطره كردنرد و مهرر اسركدار 

 .(7)«نهادند

اي به اين كلمه به صورت اسكدار در ديوان منوچهري نيز هست در قصيده

 مطلع: 

 بر لشكر زمستان نوروز نامدار

 كردست راي تاختن و قصد كارزار

 گويد:تا آنجا كه مي

 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

 گذارصحرا همي نَوَرد و بيابان همي

 چون اندرو رسي به ش   تيرة سياه

 ارزود آتشي بلند برافراز روزو

 اماين عزم و انبش و نيت  من كه كرده

 نزد  شهنشه  مل كان بر به اسكدار

 از من خدايگان  همه شرق و غرب را

 (8)در ساعت اين خبر بگذار اي خبرگزار

نامة دهخدا نقل شده است كره در آن اسركدار از عنصري نيز بيتي در لغت

اپي عنصرري بره نظرر هراي چرشرود در ديوانكه ذيالً آورده ميي آمده اما آن بيت

 اينجان  نرسيد.

 تو گويي كه زاسرار ايشان همي

 فرستد بدو آفتاب اسكدار

اند و غالبراً نوشرته« اسركدار »اگر مطالبي را كه عموم كتر  لغرت دربرارة 

 آيد:بندي كنيم سه معني به دست ميرونويسي كت  ماقبل است بررسي و دسته

د و ة راه براي او آماده باشراول ر پيك سواري كه در هر منزل اس  و توش

 .(9)نفس پيام يا نامة خود را به مقصد برسانداو با اسبان تازه

هاي متعددي كه در مسافات معيّن آماده باشند و هرر پيرك بره دوم ر پيك

درنگ حركت كند و بردان ها را به ديگري دهد و اين يكي بيمحض وصول نامه

 .(10)است سوار يا پياده باشند ديگر رساند تا مقصد... و اين پيكان ممكن

 .(11)ن نهندآاي كه مكتوب را در سوم ر خريطه و كيسه
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ار فارسي است بره معنري كه اسكد (12)نويسدالعلوم ميخوارزمي در مفاتيح

اي؟ و آن مدراي است كه در آن عردد خررائط و يعني از كجا گرفته« ازكوداري»

 . (13)ودشكت  وارده و نامهاي صاحبان آنها نوشته مي

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

 است.« گذاراس »اند كه اصل اين كلمه داده

اند كه: اسكدار در تاريي آقاي دكتر فياض مصحّح ديگر تاريي بيهقي نوشته

ل هاي او استعمابيهقي گاه به معني بريد چاپاري و گاه به معني خريطه حاوي نامه

حلقره »ه است و اختالف دو معني از باب حقيقت و مجراز اسرتو و دربرارة شد

به معني « حلقه برافكنده»توان احتمال داد كه نويسند: ميمي« برافكنده و بر در زده

 هم گويا به معني مهر بر در زده است. خالصه آن كه« بر در زده»دار است و حلقه

 .(16)ده است براي اهتمام به آنخريطة نامه حلقه كشيده و مهر و موم شده بو

حلقره »دربرارة  (17)شناسريالشرعرا  بهرار در الرد دوم سبكمرحوم ملك

در اين اصطالح اهل تحقير  حيراننرد. آنچره »نويسند: مي« برافكندن و بر در زدن

هاي مهم و عمدة دولتي است مسلّم است اين است كه هراا مرادش رسيدن نامه

... و شك نيست كه حلقه برافكنده و بر در زده صفت كنداين اصطالح را بيان مي

و « انردهاست نه صفت مأمور اسكدار چنان كه بعضري گمران كردهخريطه و نامه

از حلقه مراد حلقة فلزين يا چرمي بوده است »نويسند كه: بعد در ذيل صفحه مي

مة اند و كلزدهن را برچس  ميآكه بر خريطه يك يا چند تا افكنده و سپس روي 

است يعني حاشيه و سرجاف كره همران سرچسر  « پروز»گويا مصحف « بر در»

هاي اند يا بر طومارها و يا بر هردو. يعنري هرگراه نامرهزدهباشد كه بر خريطه مي

نها را در كيسة چرمين نهاده و گرد هرر آخواستند به پُست بدهند مهم و عمده مي
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ي پرروز )حاشرية نرازا كاغرذ( طور عمودطومار حلقه افكنده و روي حلقه را به

اند و باز بر خود خريطه هم حلقه افكنرده و روي آن زدهاند و مُهر ميچسباندهمي

 كردند.را پروز زده و مهر مي

شود كه در پنج عبرارت از شرش عبرارت با يك بررسي اامالي روشن مي

د و گذار و قاصرتوان اسر را نمي« اسكدار »بيهقي كه به عنوان شاهد آورده شد 

تروان خالصه انسان دانست. اسكدار شئ است و ترا شرئ نباشرد دربرارة آن نمي

ر زده... اسكدار خوارزم را به ديوان آورده بودند حلقه برافكنرده و برر د »نوشت: 

توان يچه شيئي است كه م« ن را بياورد و بستدم و بگشادم نامة صاح  بريد بودآ

 آن را ستاند و گشاد.

كدار من نامه نبشتم... و خريطه كردند در اسر»نويسد: همچنين آنجا كه مي

 علوم استباز م« گوزگانان نهادند و حلقه برافكندند و بر در زدند و گسيل كردند.

اسركدار  »انرد و آن را در اند يعني در كيسه و لفراف نهادهكه نامه را خريطه كرده

 هاد.ندر آن چيزي   پس اسكدار بايد معني ظرفيت افاده كند تا بتوان «گوزگانان

ااي ديگر به وضوح اسكدار از انسان حامرل آن اردا ذكرر شرده اسرت: 

اشرت سواري دررسيد از سواراني كه به راه غور ايستانيده بودنرد و اسركداري د»

در  ها برافكنده و بر در زده... اُستادم آن را بستد و بگشاد يك خريطه هم بررحلقه

 «زده...

 ماند:نميپس در چند چيز ترديدي باقي 

ي اول اينكه: اسكدار شيئي است و اگر در موردي اين كلمه بر حامرل شريئ

 نيز اطالق شده از باب مجاز است.

اند و خريطره را در اسركدار كردههاي مهم را در خريطه ميدوم اينكه: نامه
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 اند و در اين صورت هم خريطه بر در زده بوده و هم اسكدار.نهادهمي

افكنده و ارهاي محتوي اخبار مهم يا محرمانه حلقه ميسوم اينكه: بر اسكد

 اند.كردهدرش را مُهر مي

نكتة اال  اين است كه چنرين چيرزي برا همرة ايرن صرفات در دسرتگاه 

واود داشته و تا پنجاه سال پريش « عريضه چوب»بري امير بخارا به اسم عريضه

 رفته است.كار ميبه

متر كره يرك سانتي 40ريباً تق عريضة چوب عبارت است از چوبي به طول

تر است. در طول چوب يك فرورفتگي بره تر و پهنسر  آن از سر  ديگرش ضخيم

متر تعبيه شده است كه روي آن را قطعه چوب ديگري متناس  سانتي 6-5عرض 

كنرد و پوشاند و اين چوب نقش  دَر  آن محفظره را ايفرا ميبا شكل فرورفتگي مي

 ني كه درش از باال باز و بستهق  حركت داد مثل قلمداتوان آن را به الو و عمي

هاي محرمانه و احكام عزل و نص  و مطالر  مهرم ديگرر را لولره شود. گزارش

دهند و گاه براي مزيرد اطمينران آنهرا يرا كرده در فرورفتگي وسط چوب قرار مي

 كننردبعضي از آنها را در كيسة كوچك ديگري دوخته سر كيسه را مُهر و موم مي

نهند و در  كشروي  آن را و بعد اين كيسة كوچك را در فرورفتگي وسط چوب مي

اي كه به شكل غالفي از پوست يا پارچه اسرت اندازند. بعد آن را در كيسهاا مي

نويسند و برر دوزند و نام و عنوان گيرنده را بر كاغذي مينهند و سرش را ميمي

 چسبانند.سر لفاف مي

جين را كه مناس  با قطرر تمرام آن چروب تهيره شرده هايي برنآنگاه حلقه

ها در  اعبره را برا رانند تا حلقهتر به طرف قطورتر  چوب ميكاست ازطرف باري

ها در زير آنها چند رشته ني در طول  فشار محكم نگاه دارد. قبل از رد كردن حلقه
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را هرا دهند و وقتي آخرين حلقه به ااي خود محكم شرد سرر نيچوب قرار مي

طوري كه خرارج كنند بهبندند و بر روي در  عريضه چوب مُهر و موم ميهم ميبه

تواننرد باشد و به اين طري  ميشكسته شدن  مُهر و موم ممكن نميشدن حلقه بي

 نخوردگي آن را مورد مداقه قرار دهند.دست

شود ترا به پيك داده مي« اسكدار »اين عريضه چوب يا به اصطالح بيهقي 

 م به مقصد برساند.سال

پس بنا بر شرحي كه گذشت كلمة اسكدار از نظر لغوي بايد مرك  باشرد 

« دار»بعرالوه  (18)انردبه معني قاصد و پيك چنانكه در كت  لغت آورده« اسك»از 

به معني چوب  مخصوص  پيرك « اسكدار »و مجموعاً  (19)كه به معني چوب است

 تر عريضه چوب.شود و به عبارت تازهمي

ط را از بايد به معني مُهر و موم كررده باشرد و ايرن اسرتنبا« بر در زده»اما 

داريم كه به معني سيم يا زر  مسكوا است يعني سريم يرا « زر زده»و « زده سيم»

 زري كه نام و عنوان كسي بر آن نقش شده باشد.

اكنون بار ديگر يكري از عبرارات بيهقري را در مسرألة مرورد بحرث مررور 

دم پس از آن نماز ديگري پيش امير نشسته بو»آنكه ابهامي در آن بيابيم يكنيم بمي

بان ن. ديوابودند حلقه برافكنده و بر در زده كه اسكدار خوارزم را به ديوان آورده

ستدم دانسته بود كه هر اسكداري كه چنان رسد سخت مهم باشد آن را بياورد و ب

د و فتح حراتمي  بره اميرر دادم بسرتو بگشادم نامة صاح  بريد برود بررادر ابروال

 «.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.

بينيم كره ابوسرهل زوزنري عرارض در براب  التونتراش در تاريي بيهقي مي

وي محرمانره بره خرط لطان مسعود غزنركند تا آنجا كه سخوارزمشاه تضريبي مي

اي به قائد منجوق مهتر لشكر كجات و از هواداران خود كره مقريم خويش ملطفه

نويسرد و او را بره برانرداختن خوارزمشراه تحرريض دربار خوارزمشاه اسرت مي

گويد و عبدوس در عالم مستي ماند شاه به عبدوس ميكند. اين راز پنهان نميمي

د كره و ابوالفتح حاتمي به سرفير خوارزمشراه در دربرار مسرعو به ابوالفتح حاتمي

 ستاند.كند و چيزي نيكو مينامش ابومحمد مسعدي است اظهار مي

رسراند درنتيجره خوارزمشراه و سفير فوراً مطل  را به دربرار خروارزم مي

كننرد و قائرد منجروق را كره پراي از گلريم وزيرش احمد عبدالصمد تدبيري مي

 ستخفافيده است پيش از آن كه بتواند زياني برساند با تحقير و اخويش فراتر نها

ستانند و به اي را كه به خط شاه بوده است از دبير قائد ميكشند و ملطفهتمام مي

افتد  بعالوه بيم عصيان خوارزمشراه بروي سلطان مسعود به خطر ميآاين ترتي  

قررت مسررعدي سررفير دارد. سرررانجام بررراي مصررلحت  وخاطر مررياو را پريشرران

 دارند كه قاصدي نزد خوارزمشاه بفرستد و اداگانه با اسكدارخوارزمشاه را وامي

زني ابوالفتح حاتمي همهم نامه بنويسد كه آنچه قبالً در اين باب نوشته براثر دو به

اقعراً بوده و حقيقت نداشته است و درنتيجه ابوالفتح مجازات كافي شده است و و

زنرد و منصر  اشرراف بلري را از او براز را پانصرد چروب ميهم شاه ابروالفتح 

 ستاند.مي

اي كه بره فهها در برابر ملطّها و رفوگريناگفته پيداست كه اين رفع راوع

خط خود سلطان مسرعود اسرت دربرارة بركنراري و نرابودي خوارزمشراه  اثرري 



 52 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

وشيارتر تواند داشته باشد و خوارزمشاه و وزير خردمندش احمد عبدالصمد هنمي

و كارديده تر از آنند كه با چنين تظاهرات سطحي فري  بخورنرد. در اينجاسرت 

اطالع او انجام گرفته اسرت كه خوااه يعني وزير سلطان مسعود كه اين كارها بي

گويرد و از ايرن با بونصر مشركان رئريس ديروان رسرالت در خلروت سرخن مي

ااست: عبارتي نيز در همين كند و مشكلكاري و عواق  آن اظهار نگراني ميخام

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 

 .(20)«با وي اين خبر كي روا شود آلتونتاش رفت از دست

ر شمردن  تونتاش با او و برتيعني چه و مقايسة آل« ابديو س»اكنون بايد ديد 

 آلتونتاش چه مبنايي دارد و اگر ديو سبا نيست پس چيست؟

اسرت كره براز از ايرن « ديو سياه»در تاريي بيهقي مصحح ادي  پيشاوري 

آيد. آقاي دكترر فيراض در ذيرل ص ي محصلي به دست نميمتفضيل و انكار مه

 درسخه )يعني ديو سبا( اند: كذا در سه نتاريي بيهقي مصحح خودشان نوشته 319

باشد به معني عنكبروت يرا « ديوپا»يك معلوم نيست شايد و هيچ« ديو سياه»ي : 

اي را در آن وقرت باشد به معني آش زيره  به احتمال آن كه چنين كلمه« زيره با»

 اند به هرحال محل تأمل است.كردهبه عنوان مثال تحقير استعمال مي

ر دز تداول عروام خراسران كمرك گرفرت. توان ابراي حل اين مشكل مي

اسرت و دول  (21)«دول آسريا»دفاعي و عجرز و تسرليم عرف  اينان مثَل اعالي بي

 مصحف دلو است.

اي شركلي اسرت كره قاعردة آن بره طررف دلو آسيا مخزن سر باز ذوذنقره

شود رو به پايين و محاذي سوراخ قط  آسيا باالست و رأسش كه بسيار تنگ مي
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اند با هر لرزشري چنرد دانره بره از آنجاست كه با آلتي كه تعبيه كرده قرار دارد و

شود. هركس بخواهد غلّة خود را آرد كند آن را رد ميآريزد و وسط دو سنگ مي

دفاعي مطل  كند. بنابراين دلو آسيا مظهر تسليم محض و بيدر دلو آسيا خالي مي

خود را برر او تحميرل و در آن  تواند بار است تا آنجا كه كودكي يا پيرزني هم مي

العملي بتوانرد از آن كه دلو آسيا درا و دريافت و مقاومت و عكسخالي كند بي

خود نشان بدهد. در مجادالت عوام خراسان وقتري كسري ديگرري را برر گزافره 

؟! يعنري «دَل  آسريايَه»گويند مگرر كند كه چنين و چنان خواهد كرد ميتهديد مي

تو هر كار بخواهي بتواني كرد و طرف تسليم محض باشد و مگر دلو آسياست كه 

 العملي نشان ندهد؟!عكس

ديرو  نه ديو سبا نه»نچه گذشت به نظر اينجان  عبارت بيهقي آبا تواه به 

بايرد  ست و عبارت مرتن را«سياآدلو »  صحيح آن «سياه نه ديوپا و نه زيره باست

دلرو آسريا و چرون احمرد و آن آلتونتراش اسرت نره »بدين صورت اصالح كرد: 

 «.عبدالصمدي با وي اين خبر كي روا باشد. آلتونتاش رفت از دست
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و  و تفسيره از كوداري اي من اين تمسك لفظة فارسية سكداراال» 41  ص . مفاتيح العلوم12

 «.هو مدرج يكت  فيه عددالخرائط والكت  الوارده والنافذه و اسامي اربابها

 .2350نامة دهخدا  ص . لغت13

 .322. تاريي بيهقي  مصحح ادي   ص 14

 .2350نامة دهخدا  ص . لغت15

 .295ر دكتر فياض  ذيل ص  . تاريي بيهقي  مصحح دكتر غني16

 .319. همان  ص 17

 .81شناسي  الد دوم  ص . سبك18

 و برهان اامع. 133. برهان قاطع  مصحح دكتر معين  ص 19

بست و داربان به معني تير سقف و داربوي به معني چوب عود  الرد . مانند داربست به معني چوب20

 .1481دوم فرهنگ فارسي دكتر معين  ص 

 .319بيهقي  چاپ دكتر غني ر دكتر فياض  ص  . تاريي21

 شود.تلفظ مي« پل». در لهجة مشهدي بر وزن 22


