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  ٥ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئه راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ٢٤/٨                                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی   
  

  عياران،کيھا وازکجا بودند؟

  مرام ومقصد شان چی بود؟

  کارنامھای شان کدام است؟
  

  )٢قسمت (

  
 :حق نان و نمک نزد عياران

بايد گفت که » .بر آن سفره که نان و نمک خورده باشد، بد نکند «: يگويددرباره اين اصل عياری که م 
 حدجوانمردی ازحد افزون است اما«: اند  نيز ازاصول عياری بوده است و گفته دادن خود  نوازی و نان و نمک مھمان

کردن آن،  وردن و ت(فی بنابرين، نان و نمک خ ١».پوشيدن  دادن و دوم راز  يکی نان: اند کرده آن دو را اختيار از
به عھد داستانی  درين مورد  . آنقدر درميان عياران محترم شمرده ميشد که در باب آن داستانھای فراوان وجود دارد

والی سيستان رفت و زر و جواھر بيشمار ) ابراھيم بن حضين( شبی نقبی زد و بخزانه :عياری يعقوب نسبت ميدھند که
زانه خارج شود، چيزی شفاف به نظرش آمد، پنداشت گوھری است، برداشت و جھت از خ بھم بست و چون ميخواست

فردای . امتحان آنرا بزبان زد، نمک بود، بپاس رعايت حق نمک، آن ھمه مال را بر جای گذاشت و بيرون رفت
نادی کردند که بامر والی، در شھر م. دار متوجه شد که خزانه دستبرد يافته ولی چيزی برده نشده است آنروز، خزانه

يعقوب بدربار رفت و ماجرا را باز گفت، والی بر ! ھر که چنين کرده ايمن است، خود را نمايان کند و بم(زمت بشتابد
  . استشناسی و نگھداشتن پاس آن  به نمکاعتقاد عياران بيانگرھرچه ميخواھد باشد ولی  اين داستان  ٢.او آفرين کرد

يکی از بنو اعمام يعقوب ليث که از عياران » ازھر«مان روايی عمرو ليث ر زمان فری است که د ديگرروايت
برد، پرسيد  معروف سيستان بود روزی از شکار باز ميگشت، در راه، زنی پير ديد که چيزی در بغل دارد و بشھر می

 آمد و قدری بيار تا قدری از آن بخورم و از اسب فرود: ، ازھر گفت)سبزی صحرايی(پژند : چه داری؟ پيرزن گفت
ًاز آن سبزی و نان بخورد و بعد زن را با خود بشھر آورد و در منزل خود از وی به نيکوئی پذيرائی کرد و ضمنا به 

کاش ميتوانستی : کاری برآيد، گفت پيرزن که باورش نميشد از دست ازھر. چه حاجتی داری تا برآورم: پيرزن گفت
دار که پسرت را آزاد  خاطر آسوده: ه فرداقصاص خواھد شد، ازھر گفتکاری برايم انجام دھی، معھذا پسری دارم ک

 . خواھم کرد

ازھر . از توان من بيرون است: عمرو گفت. فردای آن روز نزد عمرو رفت و آزادی پسر متھم را تقاضا کرد 
به کسان : رو گفتعم. ام که پسرش را آزاد خواھم کرد ام و باو قول داده من نان و نمک مادر قاتل را خورده: گفت

و از پول خود  ھزار درھم خريد فراخواند و خون آن پسر را دربدل دوازده ازھر، کسان مقتول را. مقتول مراجعه کن
معروف شد و )بنده آزاد شده ازھر(» مولی اJزھر«ًبعدا اين مرد به . و آن مرد را آزاد ساخت. به آنھا پرداخت

ت که روزی عمرو و ھمه سپاه او را به خوراک سبزی صحرائی مھمان پيشکاراو گشت و کارش تا آنجا باJ گرف
 ٣.کرد

  

 :ئی از شجاعت عياران  نمونه 
  اين جمله به صورت مثل در کتاب مکرر . بنابر داستان سمک عيار، شرط اصلی عياری بيباکی و دJوری است 

                                            
  ببعد٢٧٠الحکايات عوفی، ص   منتخب جوامع-  ١
 ٢٧١-٢٧٠ تاريخ سيستان ،ص - ٢
  ٢٠٢ قابوسنامه ،ص -  ٣
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 de.german-afghan@atmaqal  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

يکی از اشخاص اين داستان . کم جرأتی است و بد دلی به معنی بيمناکی و ٤».عياری به بد دلی نتوان کرد«آيد که  می
 ».شود، نمونه مردم کم دل که Jيق عياری نيستند معرفی شده است خوانده می» آتشک«که 

 از اصول و ارکان مھم عياری بود و کسيکه صاحب جرأت و دJوری و باصط(ح شجاعت و مردانگیپس  
فقط اشخاص شجاع وبا . گذارد و در مجمع عياران جای بيابدنبود، نميتوانست در راه عياری گام ب» دل وگرده مردانه«

و مقام  اراده و مصمم و درستکار و تا حدی ھم بيباک بزندگی خود و محتاط درحق حيات ديگران، در اين گروه جا
 . يافتند و سمت رھبری و رياست گروه عياران را بدست ميگرفتند می

از دوره عياری و .  استيعقوب ليثاری به پادشاھی رسيد، يکی از اين عناصر شجاع و با شھامت که از عي 
سبب رشد او آن شد که «: گرديزی درباره يعقوب ليث گويد .اند  عيار پيشگی اين مرد پوJدين، داستانھا گفته و پرداخته

ه بيفتادی از بدانچه يافتی و داشتی جوانمرد بودی و با مردان خوردی و نيز با آن ھوشيار بود و مردانه و بھر شغلی ک
که روزی نيم درھم مزدداشت و ھرچه پيدا ميکرد صرف جوانان (پس از رويگری . ميان ھم شغ(ن پيشرو او بودی

»  ٥يافت) گله اسپ و سواران(به عياری شد و از آنجا به دزدی افتاد و راھداری و سپس سرھنگی يافت و خيل ) ميکرد
يی از    نمونه.الحکايات چاپ بھار رجوع شود ث به منتخب جوامعدر مورد باجگيری از کاروانيان توسط يعقوب لي

  :عوفی مينويسد: ھای دوران عياری وی را اينجا از جوامع الحکايات نقل ميکنيم کارنامه

او . اند که يعقوب ليث در اول حال به عياری و راھداری بيرون آمد و جوانان عيارپيشه بر اوجمع شدند آورده« 
در سيستان مردی بود که او را .  دزدی که کردی بجھت حاجت کردی و در آن انصاف نگھداشتیرا ھمت عالی بود و

يعقوب ليث خواست که . ئی گشاده داشت  خواندندی، مردی متمول با نعمت و ثروت بسيار بود و در خانه» پسر فرقد«
، بدرسرای پسر فرقد رفت و دربان را پس روزی بوقت گرمگاه  . ء پردلی است حالی بدو بنمايد که آنچه او ميکند نتيجه

برو وخواجه را اع(م ده که يکی از دوستان تو به نزد تو پيغام فرستاد است و ميخواھد که ترا ببيند، دربان : گفت
کرد که جايگاه سمج و نقب کجا ) نخبه(باندرون رفت، و يعقوب اطراف خانه و درگاه و ديوار را در نظر آورد و سره 

و ) يعنی راه درآمد و برآمد( دربان بيامد و يعقوب را بدرون خانه برد، يعقوب درآمد مدخل و مخارج پس. خواھد بود
مرا دوستی به نزديک تو فرستاد است و پيغامی داد و : پس پيش پسر فرقد رفت و گفت. اطراف خانه را در نظر آورد

جابت رساند ومرا ايمن گرداند و باکس ازآن نفس گفت که خواجه عھد کند که اين کلمه از من باشد، آنچه ملتمس است با
عثمان رستاد و ميگويد که من چند کرت از ف٦زنگالودمراخواجه : يعقوب گفت.پسر فرقد ھم بدين جمله عھد کرد. نراند

  را بآسانی ھ(ک کنم، اما مرا پشتی قوی می ام و او مردی غماض پيشه شريراست ومن ميتوانم که او   رنجيده٧طارابی
اگر مرا قبول کنی و بخدمت توآيم مرا بوثاق خود پنھان و . که چون دل از کار او فارغ گردانم پناه بخدمت او برم يدبا

عثمان طارابی » نوه«آمد، ازآنکه  پسرفرقد را آن سخن عظيم خوش. بخرج راھی مدد کنی تا من اين کار را تمام کنم
خواجه را بگوی :  و روز ديگر ھمان وقت بازآمد و دربان را گفتيعقوب بازگشت. انديشيد دشمن جان او بود از او می

او را در خانه آوردند و بجای خود بنشاندند و . خواجه فرمود که او را درآورد. که آن رسول ديکی باز آمده است
 .ھا و راھھا نشانی کرد و باز گشت ھای دينه بسيار بگفت و در اثنای آن خزينه يعقوب از آن سخن

 که ماه کاسته و ھوا عظيم تاريک بود بيامد و در خانه پسر فرقد نقبی زد و درون رفت و در خزينه  پس شبی 
ئی بنوشت که ما آمديم در خانه تو و  و رقعه. ھا را پريشان کرد و ھيچ نبرد رفت و صندوقھا را سر بگشود و رخت

ھزار درھم حاجت است، بايد که اين نقد را در مرا به پنج . رفتيم و بحکم آنکه تو جوانمردی، از مال تو ھيچ نبرديم
سره کنی و در ف(ن موضع زير ريگ پنھان کنی و بخدای سپاری و اگر آنچه گفتم نکنی، بعد از آن خويشتن را 

ئی نھاد و برون آمد، انديشه کرد که چون برود، کسی ديگر از راه نقب درآيد و چيزی   نگھدار، آن رقعه بر سر طلبه
فرقد .او برفت و ھمسايگان بيرون آمدند. اند خانه پسر فرقد را دزدان نقب کرده! ای ھمسايگان:  داد کهبرد، پس آواز

چون آگاه شد بخزينه درآمد، صندوقھا را پريشان ديد، متغير شد، اما چندانکه احتياط کرد، ھيچ چيز ضايع نشده بود، 

                                            
 ١١٣ ص- ١ج سمک عيار،-  ٤
٥  -F٣۴۶ ص ،٢  ج،السير ، حبيب۶ ص گرديزی،خبارزين ا 
 ھـ گفته و بنابرين اين ٣٠٠عصر او را در سنه ) ٣٠١ص ( خواجه زنگالود، يکی از عياران و سرھنگان سيستان بود که تاريخ سيستان - ٦

 . ھـ منافات دارد مگر اينکه شخص ديگری باشد٢٣٢شخص با دوران جوانی يعقوب 
 ١۵٩-١۵٨است، چه عثمان طارابی يکی از امرای سيستان بود که در سنوات ً ظاھرا عوفی را در اسامی اين حکايت اشتباھی دست داده - ٧

 ھـ بدست عثمان بن خزيمه ١٧٢ھجری در آنجا حکومت کرده و با دوران يعقوب شصت ھفتاد سال فاصله دارد ولی با بشر فرقد که در سال 
 که رئيس شرط سيستان بوده، معاصر يعقوب ليث و اما نوه عثمان طارابی يعنی محمد بن سيف بن عثمان طارابی. کشته شد معاصر است

مضبوط عوفی را که با دوران جوانی يعقوب ليث پنجاه شصت سال فاصله دارد، به » بشر فرقد«بنابراين ما نام . ابراھيم بن بشر فرقد است
 )١٩۶ -١۴٢تاريخ سيستان ص . (که ھمان ابراھيم بن بشر فرقد باشد، اص(ح کرديم» پسر فرقد«
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ھا  در روز پنج ھزار درم در سره. سته بودپس آن رقعه را بديد و بخواند و گفت منت پذيرم، و آنچه خوا
يعقوب برفت و آن سيم برداشت و آن حال با ياران حکايت کرد و . کرد و بدان ريگستان برد و پنھان کرد)ھا خريطه(

  ٨».آن سيم برايشان خرج کرد و جمله به تقدم اواعتراف نمودند و سروری او را مسلم داشتند

 و شجاعت يعقوب نيست، بلکه از راستی و رازداری او که تا ھنگام بسر اين حکايت تنھا نمايانگر زيرکی 
اش چيزی نگفته بود، نيزحکايت مينمايد و نشان  اش، از موضوع به ھيچيک از ياران و عياران ھمگروه رسيدن نقشه

مانه و از روی ميدھد که با وجود دسترسی بمال وثروت پسرفرقد نميخواھد بيخبر و دزدانه مال وی را ببرد، بلکه مصم
اراده، مبلغ مورد نيازخود را به پسرفرقد خاطر نشان ميسازدو چنان وانمود ميکند که اگر از آنچه خواسته، خ(ف 

ونکته ديگر اينکه عيار شجاع نميخواھد از نقبيکه او کنده . تری باو نشان بدھد رفتاری شود، ميتواند ضرب شست محکم
  . رياد ميکشد و مردم را بيدار مينمايد و خود را بدرميکندکسی ديگر سوء استفاده کند و لھذا ف

  

 :عياری بنابر سمک عيار ديگرصفات وخصوصيات 
از اھل سيستان در قرن ششم (» سمک عيار« به استناد داستان يا داستانھای کتاب ،دانشمند ايران دکتر خانلری 
) ١٩دوره (جمع آوری نموده و در مجله سخن ھای جالب توجھی  نمونه» آئين عياری«ضمن مقالتی پيرامون ) ھجری

  :ين استچننقل کرده است که قسمتی از آن مقالت 

جسته جسته آمده است و » سمک عيار«که برای عيار Jزم است درطی کتاب و ويژه گی ھای شرايط عياری 
ت که اين اوصاف را به اينجا مناسبتر آن اسدر. توان پی برد ند به اين نکات میرده اک  از کارھائی که عياران می

 :اجمال از زبان سمک عيار نقل کنيم

پنداريم که ما مرديم و عيار . ای پھلوان، مردی و جوانمردی ترا سزاست: گفتسمک عيار « 
روی دست   بايد که عياری دانند و جوانمرد باشند، و به شب مردم عيار پيشه.پيشه از ما کاری نيايد

ود و بسيار چاره باشد، و نکته گوی باشد و حاضر جواب، سخن ُاد بدارند، و عيار بايد در حيلت است
نرم گويد، و پاسخ ھر کس تواند داد و در نماند، و ديده ناديده کند، و عيب کسان نگويد، و زبان 

از اين . با اين ھمه د رميدان داری عاجز نبود، و اگر وقتی کاری افتاد در نماند. نگاه دارد و کم گويد
   اگر درچيزی نماند او را مسلم است نام عياری بر خود نھادن و در ميان جوانمردان دمھمه که گفتم

 ٩».زدن

 :شادی خوردن 
اينکارمعادل است با پيمان بستن و سر . بود» شادی خوردن«  نخستين قدم برای در آمدن درسلک عياران 

شراب را بر دارد و برابرسرخود باJببرد و عيار نو بايد از جای برخيزد و قدح . کردن سپردن و حلقه ارادت درگوش
 :نام استاد را بگويد و آنگاه قدح را يکباره بنوشد

چون دوری چند بگشت قايم قدحی شراب در دست گرفت و بر پای خاست و گفت اين شادی آن مردی که نام « 
  کسانی که ھم شان ١٠.»ورداين بگفت و شراب باز خ. عيار است وی به جوانمردی در عالم رفته است، و نام او سمک

. خورند و اين به منزله نوکردن عھد و پيمان يا تأييد آن است يکديگر می» شادی برادری«و » شادی رفيقی«ھستند 
سمک و روز افزون . گيرد و آن در حکم تعھد اخ(قی برای خدمت اوست خوردن گاھی در غياب کسی انجام می شادی

ای پھلوان، بدان که در اين شھر «: گويد راھنمای ايشان می. رستان عقاب اسير استاند که در شھ به طلب آباندخت رفته
  ١١» .اسفھس(ری است نام وی الحان، شادی تو خورده است و الحان نيز در ھرچه تو خواھی دست دارد

سمک «: اوميخورد» شادی برادری«گيرد  رود ومورد اکرام او قرار می ان میسپس چون سمک نزدالح 
عالم افروز گفت ای برادر ترا اين دوستی با من چه افتاد؟ چون ھرگز به ... برخاست و شادی برادری الحان باز خورد

 باشد، آن بھتر بود که در الحان گفت ای پھلوان، دوستی نه در حضور. خدمت تو نرسيده بودم و ما را نامه و پيغام نبود
  اکنون مرا . شادی رفيقی توخوردم. غيبت، من از مردمان آوازه مردی و عياری و جوانمردی و کارھای تو شنيدم

                                            
 ٢٨۴-٢٨٢منتخب جوامع الحکايات عوفی ،ص  -  ٨
 ٢٢٠ ص ٢ج  سمک عيار،-  ٩

 ١٩٠ ص - ٣ج سمک عيار،-  ١٠
 ۶١ص -۴ج سمک عيار، -  ١١



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@atmaqal  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  ١٢ .عالم افروزگفت ھمت توبود که يزدان ما رابه خدمت تو رسانيد. تشريف برادری دادی. بزرگ کردی

ز جانب بزرگتری نسبت به کسی که خدمت مھمی انجام داده نشانه نھايت اکرام است ا» شادی خوردن«گاھی  
بر پای خاست و شادی . خورد شاه شراب می خورشيد«. عيار دبور پھلوان را با پسرش اسير کرده است سمک.است

شاه، تو شاھی و سمک  ای بزرگوار: سمک باز خورد، از بھر آن کار که کرده بود، ينال سنجانی ايستاده بود و گفت
گفت . شاه خشم گرفت خورشيد. چه در خورشادی خوردن وی باشد؟ بايستی که شادی شاه فغفور خوری. ستمجھول ا

به » شادی خورده«  کلمه ١٣».ای ناکس، در جھان به مردی و عياری و رأی و تميز و عقل و دانش وی کجا باشد؟
  .معنی شاگرد و خدمتگزار و فدائی است

ری کردندی چون مستمع شدند که سمک سرخ کافر را بر بست و در شھر جوانان و مردان که دعوی عيا« 
ط(يه چون پيادگان را بديدند قصد . به لشکرگاه خورشيد شاه رفتند... ھمه عجب داشتند. احوالھا که سمک کرده بود

. عيار کآئيد؟ گفتند ما خدمتکاران خورشيد شاھيم و شاگردان و شادی خوردگان سم ايشان کردند که کيستيد و از کجا می
اند،شادی خوردگان  ای شاه، چھارصدمردچاJک ازشھرماچين آمده: پيش شاه رفتند و گفتند) ط(يه(به خدمت آمديم 

مردی درآمد وگفت گردی «زنندکه ناگھان  جای ديگر شاه فغفور باسپاه خود رسيده است وخيمه می   ١٤» .سمک
جوانان وعياران و شادی خوردگان : فغفور گفتندخدمتگاران . مگر لشکر چين رسيده است. بسياربرخاسته است

   ١٥»آيند اند، از چين به خدمت می سمک

کنند که بروند و او را  پيشنھاد می. اند که قايم پھلوان با سمک ھمدست است در مورد ديگر دشمنان دريافته 
لق دارد، چنين به سرای وی نشايد زينھار تا اين سخن نگوئيد که جمله اين شھر به قايم تع«: گويد زلزال شاه می. بگيرند
ھزار مرد شادی خورده او در اين شھرست، ھمه جنگی، ھر يکی با ده مرد  و از مردان مرد زيادت پنج. رفتن

،  و پھلوانان درميدان جنگ ھنگام ١٧پنج ھزار مرد شادی خورده دارم«گويد،   خود قايم به سمک می١٦ ».درآويزند
  ١٨»ورشيد شاه و شادی خورده سمک عيارمنم جنگجوی قصاب، بنده خ«: کنند  میمعرفی خود اين عنوان را نيز ياد

   ١٩».ديده شادی او خورده بودند که بنا  سمک بودندرفيقانھمه «:دارند» رفيق«شادی خوردگان عنوان
  

 :برادر خواندگی و خواھر خواندگی   
   ازعياران با دختری يا زنی روبرو چون مراعات عفت از شرايط و لوازم جوانمردی و عياری است ھرگاه يکی 

  دھد و اين مراسم  شود که بايد با او ھمراه و ھمکار باشد نخست آداب برادر خواندگی و خواھر خواندگی را انجام می می

 . است» محرميت«گذشته از آنکه تعھد صميميت و خدمتگزاری است موجب 

: دختر گفت«: خواھد که سمک را نزد او ببرد میدختر شمشاخ ازپدر . رود سمک عيار به شھر شاه شمشاخ می 
بداند که من ھرگز . انديشه کرد که من بيگانه پيش دختر وی ننشينم) سمک(عالم افروز . آی و بنشين ای آزاد مرد، پيش
يزدان خود مرا بدان . ام و نکنم، و از من حرامزادگی نيايد که به چشم خطا در ھيچ آفريده ننگرم ناجوانمردی نکرده

بنابراين . ٢٠»دارد که ھرگز به رضای شيطان کاری نکرده ام ونکنم وآنچه در خورد نبود طلبکار آن نباشم نيکو می
 .پردازد ابتدا رسم برادروخواھرخواندگی راانجام ميدھد و آنگاه به گفتگو با دختر می

رم کرده است تاخون جای ديگر سمک عيار مجروح است و در خانه مھرويه نباش پنھان شده زن مھرويه آب گ 
زن او را به » من ترابه خواھری قبول کردم و تو مرا به برادری قبول کن«: گويد سمک می. از اندام سمک بشويد

زن صد » .ای خواھر، دست در ميان من کن که قدری زر ھست برگير«: گويد آنگاه سمک می. کند برادری قبول می
  يک جا سمک ٢١.»ای خواھر، به خرج من کن تا ترا رنج کمتر بود«: گويد سمک می. دينار از ميان او می گشايد

                                            
 ۶٣ص -۴ج سمک عيار، -  ١٢
 ١٥١ص -٣ج سمک عيار، -  ١٣
 ٩٨ ص ،٢جسمک عيار،-  ١٤
 ١٤٣ ص ،٢جسمک عيار،-  ١٥
 ١٩٢ ص ،٢جسمک عيار،-  ١٦
 ١٩٥ ص ،٢جسمک عيار،-  ١٧
 ٢٤٢ ص ،٢جسمک عيار،-  ١٨
 ١١١ ص ،٢جسمک عيار،-  ١٩
 ٢٨٩ ص ،۴ جسمک عيار،-  ٢٠
 ٨٧، ص ١ ج سمک عيار،-  ٢١



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@atmaqal  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

اما چون بايد . و دختر نيز راضی و موافق است. رفته است تا مھپری دختر فغفور را بربايد و نزد خورشيد شاه ببرد
اھی يزدان ای دختر، به گو«: گويد دھد و می که سمک دست به اندام او بزند ابتدا رسم برادری وخواھری را انجام می

پس دست مھپری . من ترا به خواھری قبول کردم: سمک عيارگفت. دخترگفت کردم. مرا به برادری قبول کن
به رفيق خود می . باز جای ديگر سمک با آتشک رفيق خود رفته است تا دkرام معشوق او را بربايد .٢٢ »...بگرفت

 از بھر آنکه اگردست من بر اندام وی آيد ترا گمان .ای آتشک، دJرام تو به گواھی يزدان خواھر من است«: گويد
آباندخت زن خورشيد . شوند   ھمين که اين آداب ميان زن و مردی انجام گرفت آن دوباھم محرم می٢٣ ».بددردل نيايد

رسد  ھمين که سمک به بارگاه می. شاه است که درطی حوادثی سمک بااو آئين برادر ی و خواھری انجام داده است
سمک برخاست و پيش آباندخت رفت وخدمت . ای برادر، خواھرت ترا ميخواند«: گويد شاه به اومی خورشيد

  ٢٤» ای برادر، مرا فراموش کردی؟: آباندخت برخاست واو را درکنارگرفت، پيش خود بنشاند وببوسيد، وگفت.کرد

پس از آن با يکديگر اما از آداب خواھر و برادر خواندگی يکی دست دادن است، ديگر گواه گرفتن، و  
خواھد با دختر شاه شمشاخ آئين  چون سمک می. غذاخوردن، يا به عبارت ديگر، دست در نان و نمک يکديگر زدن

گفت به گواھی يزدان . دختر دست به وی داد. ای دختر، دست به من ده«: گويد خواھری و برادری انجام بدھد به او می
کردم، بدين جھان و بدان :يگه حاضراندمرا به برادری قبول کردی؟ دخترگفتو به حضورمادر وپدرت ودايه که اين جا

درحال چيزی خواست تا . از وی بپسنديد. شاه آن حال بديد. من ترا به خواھری پذيرفتم: عالم افروزگفت. جھان
    ٢٥ ».افروز بخوردند شاه با دختر و زن و عالم. بياوردند

 و يکی از ايشان زنی را به خواھری بپذيرد آن زن و آن ديگری نيز گفته باشند» برادری«ھرگاه دو تن با ھم
سمک . روند روز افزون که دختری عيار است با سمک عيار نزد خورشيد شاه می. شوند برادر و خواھر خوانده می

خواھر من اند اين  اکنون، به گواھی شاھان و پھلوانان که حاضر«: آنگاه می گويد. کند خدمتھای روزافزون را ذکر می
ای شاه، به حکم آنکه شاه مرا : گفت) سمک. (روزافزون گفت ترا نيز به برادری قبول کردم. است و به خود قبول کن

  ٢٦.»شاه دست وی بگرفت و با وی خواھری و برادری بگفت. برادر خوانده است او را به خواھری قبول کند

افزون که به مأموريتی  يک جا ھمين روز. شود يز میالبته اجرای اين آداب موجب ايجاد حقوق و احتراماتی ن 
چون روز افزون را بديد پياده گشت و خدمت «ھرمز گيل فرمانده ط(يه . رفته بازگشته و به ط(يه لشکر رسيده است

  ٢٧» ديلم کوه نيز از بھر حرمت پياده شد و خدمت کرد. کرد، از بھر حرمت خورشيد شاه که او را خواھر خوانده بود

رفيق در مقابل استاد حکم شادگر دارد و حال . است» رفيقی«قام برادر و خواھرخواندگی باJتر از رابطه م 
: گويد سمک عيار به او می. يک جا روز افزون ھنر بزرگی نشان داده است. آنکه برادر و خواھر خوانده با ھم برابرند

ام، نشايد در طريق   تو برادری و خواھری گفتهو اگرنه چنان بودی که با... از من درگذشتی به مردی نمودن«
  ٢٨» .درمحفل عياران بدين ھنر، ترا شاگردم) اما. (جوانمردی به دو گونه برآمدن، ترا شادی رفيقی خوردمی

درسمک عيارميخوانيم « :سيد طيب جواد،  نکات ديگری را درسمک عيارسراغ ميدھد و مينويسد دانشمندافغان 
وبازدرھمان جا يشه گشاده باشد، امابی اجازت درآمدن به خانه جوانمرد،ناجوانمردی است دروازه جوانمرد ھم: که

درتعصب کسی راکافر نميخواند وبه کتاب . ميخوانيم که جوانمرد خودفروش نيست و خودرا برخلق عرضه نميکند
: سته، ميگويدصاحب قابوسنامه، خوی خوش وگشاده دستی را شرط Jزم عياری دان. وعلم غريب انکارنميکند

چشم و دست و : پاک تن وپاک جامه وسه چيز را مدام بسته دارد. ُجوانمرد بايد متعبد وچرب زبان باشد بی افت«
» .درسرای ، سرسفره وبندکيسه: زبان را، ازناديدنی، ناکردنی، وناگفتنی و سه چيز رابه دوست ودشمن کشاده دارد

   حرام خوری، جوانمردی جويی، بخل، بھتان، حسد، دروغ پراکنی، عيبکبر، ترس،  نفاق، تآقای جوادع(وه ميکندکه،

  ادامه دارد             ٢٩ .کندرا زايل مي

  

                                            
 ٧٦، ص ١ ج سمک عيار،-  ٢٢
 ٢٢٥، ص ١ ج سمک عيار،-  ٢٣
 ٢٧٤، ص ٣ ج سمک عيار،-  ٢٤
 ٢٩٠ ص -۴ ج سمک عيار،-  ٢٥
 ١٥٤ ص -٢ ج سمک عيار،-  ٢٦
 ٢٦٢ ص -٣ ج سمک عيار،-  ٢٧
 ٢ ص -۴ ج سمک عيار،-  ٢٨
 ندی و قلندری نوشته سيد طيب جواد، ر اول،شماره دوم مجله فردا، سال -  ٢٩


