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عي ار در عالمآراي نادري
ِ
زادخان ّ
عليرضا ذـکاوتي قراـگزلو )دانشگاه همدان(
عيّ اران نقش برجستهاي در تاريخ ايران داشـتند .مـنشأ صـفاريان و افشـاريان از عـيّاران

است ؛ زيرا دو سردار بسيار برجسته ايرانيـــ يعقوب ليث و نادرـشاهـــ هر دو در جواني

عيّار بودهاند .عالمآراي نادري نوشته محمدکاظمبيگ مروي ٬در واقع ٬نوعي داستانپردازي

تاريخ نادر است ٬چنان که عالمآراي شاه اسماعيل نيز در عداد داستانهاي عاميانه ميآيد.
مـفصل عـيّ اري پـرحـادثه و پـر از
نــادر خــود داسـتان رمـوز حـمزه را ٬کـه يک داسـتان
ّ

شيرينکاريهاي عيّ اري است ٬دوست ميداشته است .ميشود گـفت عـالمآراي نـادري

چند چهره عيّ ار را ٬در مقام شاطر چاالـک و چيرهدست ٬سردسته معترضين که حـاـکـم
ستمکار و ضمنًا بيلياقت را برکنار ميکند و حاـکم يک شهر ميشود ٬وزيري کاردان و

باتدبير و در عين حال صاحب شمشير ٬و يک مدّ عي رنگباز و افسونساز نشان ميدهد
ـکه تفصيل اينها در اين گفتار نميگنجد.
در داستان زادخان )يا آزادخان عـيّ ار( ٬کـه بـر الگـوي »نسـيم عـيّ ار« سـاخته شـده٬

»زادخان« شاطري است که ٬براي لشکر ٬خبرکشي و جاسوسي ميکند .در آغاز مأمور
است ٬بعدًا براي خود کار ميکند و ٬در آخر کار ٬که تردستي و بيباـکي خود را به اثبات
ميرساند ٬به فرمان نادر مأمور هند ميشود .نادر با زادخان حسن نـظر دارد؛ زيـرا ٬تـا
حدّ ي ٬در او نقشي از جواني خود را ميبيند و آنجا که زادخان از سرداران نادري بـاج
ميگيرد و گوش ُب ري ميکند نادر پوزخند ميزند .ميشود گفت همان نسـبتي کـه مـيان
حسين کُرد و شاه عباس هست ميان زادخان و نادر هم هست ٬با همان تفاوتهايي که
٣٦
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نادر داستاني و نيز تاريخي با يکديگر دارند.
شاهعباس و ِ
طبيعي است که زادخان و يارانش ٬در لباس تاجر و غليانفروش و ساقي و درويش و
عي ار« )در داستان اسکندرنامه(
عي اري بروند .زادخان مثل »برق ّ
زو ار کربال و فرنگي ٬براي ّ
ّ
در جلد سگ هم ميرود .جالب اين است که در رستمالتواريخ )ـکتاب ديگـري از هـمان
ار عـالمآراي نـادري
عي اران مواجه ميشويم .حال سؤال اين است که چرا ّ
دوره( نيز با ّ
عي ِ
عي ار« يا آرمان
عي ار« )در رموز حمزه( و
گرائي ابومسلم يا »عمرو ّ
فضيلت اخالقي »سمک ّ
ِ

حتي صفا و صداقت و پاـکي »حسين کُ رد« را ندارد؟ پاسخ اين است که روزگارش تفاوت
داشته و همچنان که همه فتوحات نادري و قهرمانيهايش پوچ و بيمحتوا درآمد و بـه
بيهدفي انجاميد ٬از زادخان نيز جز خودنمايي يا تسويه حساب و انتقام شخصي چيزي

دستگير خواننده نميشود .آيا محمد کاظم برآورده نشدن آرزوهايش را رندانه بدينگونه
ِ
تصوير نکرده است؟
تـخي لي تـاريخ است کـه نشـانههاي آشکـاري از
در هر حال ٬اين نيز نـوعي تـفسير ّ

واقعنگاري و واقعنگري با خود دارد؛ چنان که قـهرمان آن بـه کـارهاي فـوق طـبيعي و
درگيري با ديو و پري و جادو دست نمييازد و کارهايي ميکند که از يک آدم زيرک و
دالور و دانا عادتًا و عقًال ساخته است .نقص عمده اين داستان نقش نداشتن زنان در آن
است .حال آن که ٬في المثل در داستاني همچون سمک ّعيار  ٬زنان نقش چشمگير دارند.

نثر محمدکاظم به تداول عامّ ه ماوراءالنهر در آن عصر نـزديک است و مـتناسب بـا

داسـتانپردازي است و بـهر اسـتي ٬در مـقام تـوصيف ٬قـلمش روان و گـيرا و پـرقدرت
ميشود .در اينجا وارد جزئيات عالمآراي نادري نميشوم )پيشتر اين کار را در مجله نشر

دانش  ٬شماره  ٣٤انجام دادهام( در اينجا بخش آغازين داستان زادخان تلخيصشده از نثر
محمدکاظم مروي را عرضه ميدارم که ٬عالوه بر جذابيت خود داستان ٬اين نکته را ثابت
مي کند که ٬حتي در دوره انحطاط ادب فارسي )از اواخر صفويه تا اوايل قاجاريه( ٬باز هم
نثرنويسان توانايي بودهاند که با قلم روان و نزديک به محاوره مينوشتهاند حـال آنکـه
ِ
دانش ادبي
منشيان درباري همچون ميرزا مهديـخان )صاحب جهانگشاي نادري ( ٬با همه ِ

و احاطه بر فرهنگ فارسي و عربي ٬چنين قدرتي نداشتهاند.

عي ار« به قلم محمدکاظم مروي از کتاب عالمآراي
اينک صفحاتي از داستان »زادخان ّ
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نادري )تأليف ٬بعد از کشته شدن نادر١١٦٠ :ـهـق( راـــ بدون افزودن يا تغيير کلمه و فقط
با حذف زوايدـــ مالحظه ميکنيد.
امير اصالنـخان آزادخان نام شاطري داشت که اصل آن ] ـ= او[ گرجي بود و از طـفوليت در
خدمت سردار نشو و نما يافته بود و در سرعت رفتار از باد صبا سبقت گرفته ]  [٤١٩/١و در
عيار کشيده ] ـبود[ آمده استدعاي رفتن نمود .سردا ْر مشا ٌر ـاليه را
عياري حلقه در گوش عمرو ّ
ّ

مرخص فرموده روانه نمود.

سوگواري شب ظلماني
شب ديوچهر ظاهر شده عالَم نوراني را به
ِ
و آن روز توقف نمود تا ِ

مبدّ ل ساخت .زادخان مذکور لباس شبروي در بر کرده خود را به طريق گرجيان مل ّبس گردانيده

به سوي اردوي امامْ ِورديخان روانه شد.

و اول به ميانه گرجيان رفته هر کس از طوايف مخالف استفسار حالي مينمود به زبـان

ـگرجي جواب با صواب داده ميگفت» :هرگاه امشب نشناسي فردا خواهي شناخت« و به هر
حيله بود خود را از طاليهداران گرجي گذرانيده به کناره سنگر غازيان قزلباش آمد.
طاليهداران و پاسبانان که به طاليه]ـداري[ مشغول بودند از َد ْور و دايره آن ] ـ= او[ درآمدند

قـلتبان چـند! مـرا
ـکه آن ] ـ= او[ را گرفته به قتل بياورند که آن نـامدار نـعره کشـيد کـه »اي
ِ
نميشناسيد و ديوانه شدهايد و چون چادربرسران در ميانه سنگر رفته نظاره مينماييد و حال
اراده داريد که از گرسنگي مرا بخوريد؟«
چون غازيان قزلباش صداي زادـ] ـخان[ شاطر را شنيدند ٬شعف و سرور در آن جماعت راه
يافته آن سرهنگ را بر سر دست گرفته به دربار سردار رسانيدند.

اما ْم ِورديخان ٬چون از ورود زادخان خبردار شد ٬آن ] ـ= او[ را به حضور طلبيده فرمود

گيدي مردو ِد
ـکه اي قاصد فرخنده بگو چه خبر داري و از کجا ميرسي؟ زادخان گفت با آن
ِ
سياهچهره قرقلو ] ـيعني امير اصالنـخان[ بودم .چون وارد کناره رود مذکور گرديد و مقتوالن
آن حدود را مشاهده نمود ٬از ترس و بيم گرجيان ٬راه فرار پيش گرفته به سمت تفليس روانه
شد و من نيز مبلغي قروض در اردو داشتم ٬هرچند به امير اصالنـخان مبالغه و الحاح نمودم
ـکه وجهي شفقت فرمايد که َد ْين خود را ادا سازم ٬آن بيمروت ديناري به من نداد و فرمود که

مرا به آب افکندند و ٬بعد از دو شبانهروز ٬از ميان دريا و طوفان نجات يافته به دست گرجيان
افتادم .چون تفحص عساـکر قزلباش نمودم ٬گفتند امامْ ِورديخان سـردار است کـه مـحاصره

علف تير و شمشير گردانيم .چون به
ـکردهايم و بنا داريم که فردا يورش برده طايفه قزلباش را ِ
مدعاي جماعت واقف شدم ٬خود را به شما رسانيدم که ٬هرگاه هر يک از شما نقدي داشته
باشيد ٬به من شفقت نماييد که به اوالد و عشيره شما رسانيده خدمتگزاري خود را ظاهر نمايم.
اما ْم ِورديخان و سرکردگان از سخن واهي او به قاهقاه به خـنده درآمـده گـفتند :آري اي

ـکهنهـدزد عيار اين چه خبر است که تقرير مينمايي؟ بيان واقع را به ما حالي کن.
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زادخان گفت :عجب مردم بيقباحت نافهميد که من مر ِد قرضدار پريشان احوال از دست
قرضخواهان پناه به شما آوردهام و شما مرا ريشخند مينماييد.
امامْ ِورديخان فهميد که توقع ماليّ ه دارد گفتند :ما را وجه نقدي نميباشد ] ـ [٤٢٠/١که در

تمس ک ] ـ= سـند[ سـپاريد ] ـکـه[ در اردو
اين دم به تو کارسازي نماييم .گفت :هرگاه به من ّ

خواهيد داد ] ـحقيقت را ميگويم[ ـ .اما ْم ِورديخان و سرکردگان قبول نموده هر يک به قرار صد
تمس ک به آن سپردند که در اردو مهمسازي
تومان و پنجاه تومان و بيست تومان الي ده تومان ّ

نمايند.

بعد از آن ٬چگونگي ورود امير اصالنـخان و ]ـسفارش او را براي[ مستعد و آماده بودن
امامورديخان ] ـبيان کرد[ که »در يورش غازيان ٬از آن جانب ايشان نيز بـيرون آمـده سـلک
ِ

جمعيت آن طايفه را پراـکنده و متفرق سازيم«.

غازيان حصاري ٬که از خوف و رعب اـکارجه ] ـ= گرجيان[ هريک مانند
امامْ ِورديخان و
ِ

موري شده بودند ٬از استماع اين اخبار چون اژدها شده از شادي در پوست خود نميگنجيدند
و آن شب در کارسازي حرب و سنان خود پرداختند.
و زادخان نوشتهاي از اما ْم ِورديخان جهت امير اصالنـخان گرفته گفت :شما فردا منتظر

خواهيد بود که در طلوع آفتاب به مدافعه اين طايفه بيعاقبت مشغول خواهيم شد .و در همان
شب معاودت کرده به خدمت امير اصالنـخان آمد و مقدمات او را مفصًال عرض نمود.
سرکردگان و رؤسا خنده بسيار وآفرين بيشمار نموده در آن روز نيز توقف کرده ٬همين که
قزلباش ظفرتالش
نامداران
آفتاب سر در چاهسار مغرب کشيد ٬حسباالمر امير اصالنـخان٬
ِ
ِ
شب تار ٬ياعليگويان ٬در دفع گرجيان کوشيده ...در حالتي که گرجيان از
سوار ...گرديده ...در ِ
ِ
بالين استراحت غنوده و برخـي
به
ـکثري
ا
خورده
بسيار
خمر
خود
منازل
در
کرده
عود
معرکه
ِ
مدهوش شراب غفلت بودند ٬در اين وقت ناله کرنا و نفير و سنج بلند ساخته از َد ْو ِر آن سپاه
ِ

ـگمراه درآمدند ] ـ [٤٢١/١ـ.

چون صداي شور و شين گوشزد امامْ ِورديخان سـردار گـرديد آن ] ـ= او[ نـيز بـا سـپاه

ـکينهخواه خود از ميان سنگر بيرون آمده حمله بدان سپا ِه برگشتهروزگار نمودند ...و آن شب ٬تا
طلوع صبح ٬به قدر ده دوازده هزار نفر از مشرکان ] ـمقصود گرجـيان است[ طـعمه شـمشير
جانستان شده ...تا دميدن صبح کافوري د ّياري از آن سپاه بـاقي نـمانده بـودند ...در آن روز
ِ
امامورديخان همديگر را مالقات کرده مـلتزم سـجدات شکـر
فرحاندوز ٬امير اصالنـخان و
ِ
الهي گرديدند و اموال و غنايم گرجيان را بر سر غازيان قسمت نمودند ] ـ [٤٢٢/١ـ.
تمس ک گرفتن زادخان سرهنگ از امـا ْم ِورديخان و سـاير سـرکردگان
اما ٬سابق بر اينّ ٬

رقمزد ...گرديده بود .بعد از ورود سرکردگان به تفليس] ٬ـزادخان[ به خدمت امـامْ ِورديخان
آمده اظهار ] ـ= مطالبه[ وجه خود نمود .نوابخان گفت :در عوض وجه تو چوب و شـالق
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ميدهم! زادخان گفت :چوب و شالق را به تيمورسلطان و قهرمان گرجي بايست داد که تو را
حصاري نموده بودند .هرگاه که من نميآمدم پـخلو شـهيد مـيگرديدي! ...امـا ْم ِورديخان را
ناخوش آمده مقرر فرمود که آن سرهنگ را دوانيده با ضرب چوب و عمود روانه گردانيدند.

زادخان ٬به نزد هر يک از سرکردگان که رفته اظهار وجه خود نمود ٬همان جواب را شنيده
عوض چوب و چماق بازيافت مينمود .ناچار در دولتسراي نواب
و در ْ

صاحبقراني ] ـ= نادر[

آمده به فرياد و فغان درآمد .چون صداي داد و بيداد آن ] ـ= او[ به سمع نواب گيتيستان رسيد٬
مقرر فرمود که مالحظه نمايند که بدين شخص چه زيادتي واقع شده و چرا فرياد مـيکند...
بـندگان
چون تحقيقات نمودند ٬چگـونگي مـقدمه را بـه پـايه سـريرمعدلت عـرض نـمود...
ِ
قدر قليلي
ـگيتيستان ] ـ= نادر[ مقرر فرمود که از وجهي که به سرهنگ اقرار کردهايد ٬هر يکِ ٬

ومي اليه قسم ياد کرد
ـکارسازي نماييد .همگي به قدر يکصد تومان تعهد نمودند که بدهندُ .م ٰ
ـکه تا ديناري از وجه باقي باشد نخواهم گرفت .بندگان اقدس فرمود :که هـزارتـومان بـه تـو
ميدهم و از اين دعوا دست بردار و به سرداران مناقشه مکن .در جواب عرض نمود که قسم
ياد نمودهام که تا دينار آخر را بازيافت ننمايم ٬مرد نباشم! نواب صاحبقران ] ـ= نادر[ را ناخوش
آمده مقرر فرمود که تا آن سرهنگ نامدار را از اردوي محلي اخراج نمودند .و آن بيچاره با دو
جمريان ] ـ=
اوباش[ خود امير اصالنـخان را وداع نموده با ديده گريان و سينه بريان
سه نفر از
ِ
ِ
سر در صحاري و بيابان گذاشته به در رفت ]  [٤٢٦/١ـ.
الفـرمان داراي
سابق بر اين ٬قصه پرغصه زادخان سرهنگ ...را مذکور ساخت که حسب
ِ

نامدار بااعتبار ] ـ= زادخان[ وارد نواحـي
زمان ] ـ= نادرشاه[ اخراج اردوي همايون گرديد .آن
ِ
ِ
اردبيل ] ـشد[ و مدتها در جبال َس َو الن ] ـ= سبالن[ در ميان مغارهاي به سر ميبرد ورفقاي آن
ملبوس سرانجام نموده به
] ـ= او[ وارد بلوکات و توابعات آن حدود ]  [٤٦١/٢شده مأـکول و
ْ

خاقان بيعديل ] ـ= نـادرشاه[ بـه
جهت آن سرهنگ بافرهنگ ميبردند ...تا زماني که رايات
ِ

اردبيل نزول اجالل فرمود ٬هميشه زادخان در قصد اما ْم ِورديخان بود که ٬در حين فـرصت٬
طلب خود را از آن ] ـ= او[ وصول نمايد.

چون چند يومي ...کاري از پـيش نـبرده ٬عـاقبت چـند نـفر از کـوچکـ َا بـداالن خـود را
خدمت ناظر آن امير به مالزمت قيام نمايند و
بهـصورت مبدّ ل ساخته چنان قرار داد که رفته در
ِ
امـور امـا ْم ِورديخان را ] ـ= مـ ّط لع[ اخـبار بـوده يـومًا فـيومًا
همه اخبارات و سررشتهجات
ِ
چگونگي را به عرض سرهنگ رسانند.

ناظر مشا ٌر اليه شدند.
ـکوچکـاَبداالن خود را مل ّبس به لباسهاي فاخر نموده وارد خيمه ِ

کمال
چون چشم ناظر ٬که اسلمسبيگ نام داشت ٬بر طاق ابروي آن پسران آفتابطلعت افتادِ ٬
برخورد به ايشان نموده از آن پسران پرسيد که مردم کجا ميباشيد و اراده چه مطلب داريد؟
عرض نمودند که ما دو نفر پسران خواجه طيفور کازرانيايم که پدر ما ٬در درياي مازندران در
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رفتن هشدرخان ] ـ= هشترخان[ ـ ٬به رحمت ايزدي پيوست و اموال ما را حراميان بردند.
حين ِ

هر يک قدري از مال پدر خود باقي داشتيم ٬اراده آن نموديم که در اردوي محلي به امر تجارت
جماعت اوباشـِ
اشتغال ورزيم .دو يوم قبل از اين در کناره اردو خوابيده بوديم که در نيمهشب
ِ
رکبان ما را برده و ْ
قوت اليموت به ما
ق ّط اع
ْ
حال سرگردان ميباشيم و دو روز شد که ِ
ـالطريق مَ ِ
نرسيده .چه شود که از براي خدا به فرياد ما بيچارگان برسي.

آن مرد سادهلوح سخنان ايشان را باور نموده گفت :هرگاه پسران مرد سوداـگر بوده باشيد و
نجيب و اصيل باشيد به امر مالزمت در خدمت ما مشغول باشيد ٬شما را مراعات و مهرباني
نموده از دارالسلطنه اصفهان به کازران روانه خواهم نمود .پسران عرض کردند که بسيار مبارک
است.
در ساعت ٬خوانچه حاضري پيش آن دو نفر گذاشته ٬بعد از اـکل و شرب ٬دو دست لباس
مقرب آن ] ـ= او[ برقرار شدند .بـه هـر يک
مالزمان
فاخر در بر و سر ايشان نموده در سلک
ِ
ِ
سرهنگ
نهايت عيارپيشگان روزبهروز چگونگي را به
شمشير و کارد طال نيز داد ]  [٤٦٢/٢ــ...
ْ
ِ
باـفرهنگ ميرسانيدند ...شب يک نفر ساقي شده شـراب بسـيار بـه اسـلمسبيگ دادنـد تـا

مدهوش شد و ٬در ساعت ٬ريش و بروت آن ] ـ= او[ را تراشيده ...و اموال و اسباب نقدي٬
آنچه ممکن شود ٬برداشته و سوار شده نزد زادخان آمدند.
چون از حدود اردبيل به ] ـطرف[ قزوين آمدند ٬امامْ ِورديخان ]  [٤٦٣/١زرينه و اسباب

بار قاطران نموده با چند نفر از غالمان و معتمدان خود روانه ارض اقدس ] ـ=
خود را در ِ

مشهد[

عياربچگان زادخان را از آن آـگاه ساخته ...و آن نامدار ] ـ= زادخان[ از شنيدن اين ْ
مقال
نموده ّ

کسان امامْ ِورديخان روانـه
ارپيشگان خود از قفاي
ِ
ـکمال بهجت و سرور يافته با ده نفر از عيّ
ِ
ِ
شدند.
عقب اموال اما ْم ِورديخان بهدر رفتند و دو منزل و سه منزل را يکي
و ٬در همان شب ٬از ِ

امامورديخان گشتند .اما با خود انديشه
دواب
ـکرده در محله باغ ورامين ...نزول کرده منتظر
ِ
ِ
اولي و
نمودند که ٬هرگاه از راه مخالفت ...درآييم ٬بايد قصد حيات ياران و برادران خود نماييمٰ .
زو ِار حضرت امام حسين)ع( ساخته بگوييم که از مـردم
انسب آن است که خود را به لباس ّ
هراتيم و مدتي بود که به کربالي ُم َعلّ ٰي و شاهـنجف رفته و ْ
حال مراجعت نموده عازم مقصديم
اران خود را به
محل فرصت٬
عي ْ
ِ
اموال ايشان را گرفته بهدرـرويم .و ٬به همين خياالتّ ٬
و ٬در ّ ِ
ايوان کيف توقف نمودند.
منزل
لباس مُ ّاليان ساخته و در ِ
ِ

و ٬از آن جانب ٬چاـکران اما ْم ِورديخان با بارخانه خود آمده در آن منزل توقف نمودند و

کمال برخورد ] ـ= برخورد بسيار
ّ
عياران زادخان[ ـ ٬در حين ورود آن جماعتِ ٬
ماليان مذکور ] ـ= ّ
نيکو[ نموده خدمتگزاري بهعمل آورده قدري مُهر و تسبيح و خاـک کربالي مُ َعلّ ٰي تبرکًا بـه
يوم ديگر به اتفاق آنها عازم شدند و ٬چند
ايشان دادند و يک شب آنجا لنگ ] ـ= توقف[ کرده ِ

٤٢
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سن سلوک آن جماعت رضـامندي
منزلي که با هم به سر ]ـبردند[ ـ٬
ِ
کسان اما ْم ِورديخان از ُح ِ
داشته در منزلي که نزول ميکردند جميع اموال و اشياي خود را به ايشان گذاشته خود به سودا
و معامله و تماشاي قلعه و بلوکات ميرفتند.
زادخان سرهنگ با عيّاران چنان مشورت نمود که امشب در
چون وارد رباط آهوان شدند٬
ِ

اين منزل طرح ضيافت مياندازيم و در ميان طعام داروي بـيهوشي بـهـکـار بـرده امـوال را
عياران را روانه آهوان ]  [٤٦٣/٢کرد که رفته طبخ
درـميبريم .و از قلعه سمنان سه چهار نفر از ّ

مهيا نمايند و از کسان امامْ ِورديخان در آن منزل وعده ضيافت گرفته ...و ٬در حين ورود ٬طعام

بسيار خوب با زعفران بسيار و داروي بيهوشي طيار ] ـ= آماده ٬مهيّا[ نمودند ...و به اـکل و

عياران ديگر قر ِار اـگر و مگر کردند .اما زادخان ناچار به ايشان شراـکت
شرب اشتغال ورزيدند و ّ

مي کرد .چون از طعام خوردن فارغ شدند ٬بعد از ساعتي ٬بيهوشي به ايشان غلبه کرده سر را

در جاي پا گذاشته مدهوش شدند .عيّاران ٬در َد م ٬قدري سرکه کهنه در حلق زادخان ريختند که
ـکران امامْ ِورديخان را
به حال باز آمد و اموال و اسباب را در بار قاطران ]ـکرده[ و دوازده نفر چا ِ

نيز بر باالي قاطران انداخته بر سمت جنوبي آن ديار زده بهـدرـرفتند.

چون به قدر دو ميل راه طي نمودند ٬در کناره کالي که آب سيالب در آنجا جمع گرديده بود
]ـرسيدند[ ـ ٬آن دوازده نفر را در همان مکان گذاشته و داروي بيهوشي در حلق ايشان ريخته و
سوار مَ رکبان شده داخل شاهراه گرديدند و ٬قدر يک ميل راه که آمدند ٬به قله کوهي رسيدند که

پي دواب ظاهر نميشد .در ميانه آن جبال ٬درهاي را به نظر درآوردند کـه ...پـاي
رد و ُسم و ِ
آدميزاد به آن نرسيده بود .آن زرينه و اموال را در زمين مخفي داشته و ٬در ساعت ٬ايلغارکنان٬
ـکران امامْ ِورديخان هنوز بـيهوش افـتاده بـودند
در طلوع آفتاب ٬خود را به آن مکان که چا ِ
رکبان خود گرديده به
رسانيده دواب و اسباب ايشان را در نزد آن طايفه مسدود نموده و
سوار مَ ِ
ِ
سمت مازندران بهدرـرفتند.

اما ٬چون آفتاب دو شـبانهروز بـر بـدن آن جـماعت تـابيدن گـرفت ٬هـمگي از خـواب
مدهوشي درآمده همديگر را بيدار نمودند و خود را در ميانه صحرايي ديدند ...و با هـمديگر
تفحص احوال اموال و اسباب و اثاثه خود را نمودند ٬به
ـگفتند :مگر خواب ميبينيم؟ چون
ِ
زوار و
اسبان سواري خود را نديدند .چون
غير از قاطران و
تجسس رفـقا نـمودند ٬اثـري از ّ
ِ
ِ
ـکربالئيان ظاهر نشد.

همگي بر خود قرار دادند که آن ده نفر شياطين بودهاند که امـوال مـا را بـهدرـبـردند و...
معاودت به رباط آهوان نمودند و در آنجا نيز اثري نديده با خود گفتند که مناسب آن است که به
سمنان مراجعت نموده به ضابط و ُع ّم ال آنجا بگوييم که اموال ما را حراميان زدند .اـگر بگوييم

ماليان با ما اين معامله نمودند باور نخواهند کرد و همگي به دست امامْ ِورديخان
جمعي از ّ
بهـقتل خواهيم آمد.
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و ٬در ساعت ٬آن چند نفر به زخم کارد و شمشير سر و صورت خود را مجروح ساخته و
قاطران را در صحرا يله کرده به سرعت وارد سمنان شدند و تقرير نمودند که حراميان بر سر ما
ريخته اموال ما را غارت نمودند .و ضابط و ُع ّم ال آن واليت ٬در ساعت ٬سوار شـده قـريب

چهارصد پانصد نفر وارد رباط آهوان گرديدند و دواب آنها را از آن صحاري جمع ساخته اثري
از حراميان ]  [٤٦٤/٢نيافتند .و ناچار ٬بعد از سه شبانهروز ٬معاودت بـه سـمنان نـمودند و
مراسالت به دامغان و بسطام فرستاده اثري ظاهر نشد.

و چاـکران امامْ ِورديخان در سمنان توقف نموده عريضهاي نزد امـامْ ِورديخان فـرستاده

رباط آهوان ٬حراميان اموال ما را بردند و خـود زخـمدار و مـجروح در
عرض نمودند که ٬در ِ
سمنان ماندهايم که به هر نحو مقرر دارند از آن قرار معمول داريم.

بعد از رسيدن عريضه و اطالع ٬اما ْم ِورديخان حقيقت مراتب ]ـرا[ به عرض پايه سـرير

زادخان
اعلي ] ـ= نادر[ رسانيده عرض نمود ...خاقان صاحبقران ] ـ= نادر[ فرمودند که گاه باشد
ِ
سرهنگ مال ترا بُرده باشد .گفت :فدايت شوم ٬زادخان در حدود شيروان ميباشد و چند يوم

اموال اين دولتخواه را در ماـبين دامغان و
قبل از اين مذکور شد که عازم کارتيل و کاخت شده و
ِ

ارقـام ُم ـطاعه بـه
سمنان حراميان بردهاند .خاقان صاحبقران ] ـ= نادر[ ـ ٬بنا به سخن مشا ٌر اليه٬
ِ

تفحص اموال امامْ ِورديخان نموده پيدا
ع ّم ال دامغان و سمنان و بسطام صادر فرمود که بايد
ِ
زادخان سـرهنگ
ارقام علي ِحده نيز به عهده صفيخان بغايري قلمي شد که چون
نمايند .و
ِ
ِ
ترک مالزمت امير اصالنـخان نموده اخراج اردو گرديده بايد کمال دقت در گرفتن
مدتي است ِ

آن ] ـ= او[ به عمل آورده روانه نمايند.
اما راوي ذـکر ميکند که ٬چون زادخان وارد نواحي مازندران شد ٬در هيچ منزل و مکان
توقف نکرده وارد رشت و الهيجان گرديد .چند يومي در آن حدود توقف داشت که ٬در اين
خريد اقمشه ٬وارد رشت گرديد.
وقت ٬قاطران و شتران اردوي ظفرپيما ٬بهعنوان
ِ
اما سرهنگ نامدار ٬در حين ورود به رشت با رفقا و عيارپيشگان خود ٬بهصورت قلندري
ـابداالن آن ] ـ= او[ در
و درويش هندوستاني برـآمده در صومعه هندوان ُس کنا داشت و کوچک
ِ
ـکوچه و بازار سير نموده چگونگي اخبارات را به سمع ميرسانيدند.

عياران بر کسان امير اصالنـخان افتاد که در رباط هـندوان خـريد
در اين وقت ٬چشمّ ...

سـرهنگ بـاـفـرهنگ
اقمشه نموده مراجعت به اطاق خـود نـمودند .چگـونگي را بـه سـمع
ِ
شباهنگ عيّار را روانه ساخت که رفته جا و مکان آنـها را حسبـالواقـع
رسانيدند .آن نامدار
ِ
ار غدار خود را از يک چشم کور و از يک دست
مشخص نموده معاودت نمايد .در َد م ٬آن ّ
عي ِ
شل ساخته لنگان لنگان وارد آن رباط گرديد و نزد هـر يک از آن طـايفه چـيزي درخـواست
ار مکّار در ميانه آن رباط نشسته به اـکل و
ميکرد و هر کس درم و ديناري به او ميداد و آن عيّ ِ

شرب مشغول شده گوش به سخن آن جماعت ميداد ] ـ [٤٦٥/٢ـ.
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و همگي ايشان را شناخته نقيرًا قطميرًا مشخص نـموده وارد حـضور سـرهنگ گـرديده
آدم اما ْم ِورديخان ٬و بيگلرآقا٬
عرض نمود که حسنآقا ٬آدم امير اصالنـخان ٬و داشتمورآقاِ ٬
آدم
آدم قاسمخان ٬و جمعي ديگر از سرکردگان هر يک ِ
آدم محمدعليخان ٬و نوروزعليآقاِ ٬
ِ
خود را با وجوه خطير و قاطران بارکش همراه نمودهاند که ٬در اين حدود ٬اقمشه خـريداري
ـکرده مراجعت نمايند.
مصارف اقمشه داده به
زادخان گفت :هرگاه در تعرف مال تغافل نماييم ٬وجوه نقدي را به
ِ
اولي و انسب آن است که همين شب رفته وجوه ايشان را دزديده معاودت
ـکار ما نخواهد آمدٰ .
نماييم.

در کاروانسرا را مسدود نمودند و به خواب استراحت غنودند ٬آن سرهنگ
در نيمهشب که ِ

در باالي کاروانسرا نزول به پـايين
نامدار ] ـ= زادخان[ چهار نفر ديگر از ّ
عياران را برداشته از ِ
جماعت مذکوره رسانيدند و کمند انداخته خود را بر باالي آن رباط
نمودند و خود را به رباط
ِ
ـگرفتند .زادخان ٬فيالفور ٬جلد سگي از آستين ُجلبند خود بيرون آورده بـر سـر و صـورت
ـکشيده به رفقا گفت :شما در اين مکان توقف نماييد که من اموال و اسباب ايشان را به نزد شما
بياورم؛ و قدم به پايين گذاشته چون سگ صداي بسيار کرده ديد که همگي در خوابـند .اوًال
آدم آن ] ـ= او[ در خـوابـند و
خود را بر سر بارخانه امامْ ِورديخان رسانيده ديد که چهار نـفر ِ

زر نقد را در زير سر خود گذاشتهاند ٬خشت در زير سر آنها گذاشته و خورجـين را
خورجين ِ
بيرون آورده به رفقا سپرد.

معي رباشي رسيد ٬دست به خورجين نمود.
چون نوبت به کسان و آدمهاي حسنعليخان ّ

آن شخص واخواخ بسيار گفته به خواب رفت و دفعه ديگر نيز آمده باز آن شخص بيدار شده
اين دفعه به جانب او سنگ انداخت .و زادخان اينقدر تأمل کرد که آن ] ـ= او[ را خواب برد٬
اين مرتبه داروي بيهوشي در دماغ آن ] ـ= او[ ريخته و خورجـين را از زيـر سـر آن ] ـ=

او[

برداشته به نزد رفقاي خود آورد .و آن وجو ِه  ...نقدي را به ُجلبند خود انداخته و خورجين و
هميان را در زير سر آدمهاي امامْ ِورديخان گذاشته از باالي بام سرازير گرديدند و وجوه نقدي

را در ميان قلعه در زير خاـک پنهان ساخته در آن شب معاودت به اطاق خود نمودند و سر به
خواب استراحت نهادند.
 ...به اندک فاصله ٬صبح فيروزهـگون آشکارا شده اين بختبرگشتگان از خواب بيدار شده
چون مالحظه اموال و اسباب و مايحتاج خود نمودند ٬اثري از وجوه خود نديده هر يک به
فرياد و فغان درآمده ناله و زاري و نوحه و بيقراري آغاز نهادند ] ـ [٤٦٦/٢ـ.
معي رباشي[ خورجينها را در زيـر سـر
چون به تجسس اموال مشغول شدند] ٬ـآدمهاي ّ
آدمهاي امامْ ِورديخان ديدند .گريبان ايشان را گرفته بنياد کتک و شالق نمودند و مـيگفتند:

گيدي دزد عيار ٬بگو وجه ما را چه کردي و در کجا زير خاـک دفن نمودي؟
آري اي
ِ
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هرچند آن بيچارگان فرياد و زاري نمودند که ما نيز سيصد تومان زر سفيد و پانصد تومان
اشرفي داشتيم بردهاند ٬فايده نداد .شالق را زياده ميزدند .چون آن دو سه نـفر بـه هـالـکت
رسيدند ٬جماعت مذکوره زنجير و قرابقرا در گردن آن سه نفر ديگر افکنده مقيد و مـحبوس
نمودند و آمده به خدمت ميرزا علياـکبر وزير ٬آنجا که صاحب اختيار واليت مازندران بـود٬
عرض نمودند .هرـچند مشا ٌر اليه تفحص نموده جمعي از کاروانسراـداران را به زير چـوب و
شکنجه کشيد ٬اثري از آن اموال و اشيا ظاهر نگرديد .چـون بـر ّ
کـل وجـوه سـياهه درست

نمودند ٬سه هزار و پانصد تومان گرديد که دزدان برده بودند .چون اموال سرداران نادريّه بود٬

مصحوب کسـان خـوانـين
ميرزا علياـکبر به قدر سه هزار تومان جنس فرنگ خريد نموده و
ِ
مذکور روانه اردوي مع ّل ٰي نمود ] ـ [٤٦٧/٢ـ... .

زادخان و رفقايش باز به صورت قلندران درآمده کسان خوانين را تـعقيب مـيکنند و ٬در

ـکنار سبزه زاري که براي استراحت بار افکنده بودند ٬بـه آنـها مـيرسند و دعـا و ثـنا بـهعمل
ميآورند و ٬پس از ساعتي که آنها به خواب ميروند ٬بيهوششان کرده اموال را بـا قـاطران
ربوده بهـدرـميروند و اموال را در ميان جنگل مخفي ساخته در فاصله چهار ميل قـاطرها را
ميبندند و ٬دو شبانهروز بعد از آن ٬در قيافه سوداـگران فرنگ ٬راهي قزوين ميشوند.
از اين سو ٬کسان خوانين به هوش آمـده از بـارها و اسـتران و جـماعت قـلندران اثـري
نمييابند .با بخت خود در جنگ و از عمر خود دلتنگ ٬روانه اردو مـيشوند و ٬مـيان راه٬
قاطرهاي خود را بسته يافته ميپندارند که از اموال هم اثري خواهند يافت؛ اما دست خالي با
ديده خونبار به اردو ميروند.
اما زادخان و دارـوـدستهاش به قزوين ميرسند و مطلع ميشوند که اردوي نادر در طارم
عياري تا حال در خارج اردو نموديم ٬مِن بعد چند
خلخال است .زادخان ميگويد :دستبرد و ّ
عياري نماييم تا مردي و مردانگي ما در خدمت نادر صاحبقران
يومي در ميان اردو دستبرد و ّ

ظاهر و اليح گردد.

و ٬با اين تصميم ٬وارد اردو شده از فردا به معامله و داد و ستد ميپردازند.

دنباله داستان چنين است:
امامو رديخان است .اردو به راه ميافتد و زادخان يکـي از
زادخان در کمين
ِ
عياران خود را به صورت »غليانفروش« ساخته با قليان بنگ سراغ قاطرچيان

و نگهبانان امـامْ ِو رديخان مـيفرستد يکيک قـاطرچـيان و نگـهبانان بـدين
وسيله مدهوش و به دست ديگر عياران لُ خت و در گوشهاي افکنده ميشوند
و نيز عياران بار قاطرها را سبک کرده »اجناس کارآمد« را ضبط و بـقيه را در
مسير راه مـيريزند کـه نـصيب ديگـر افـراد اردو مـيشود و قـاطرها را سـر

٤٦
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ميدهند که هرـکدام به دست کسي ميافتد.
امام ِو رديخان در راه به اسلمسبيگ )ناظر( برميخورد که عريان است و
ْ

نيز چند تن ديگر از غالمان خود را مدهوش و برهنه مييابد» .شاطران« آنها
را به ضرب تازيانه بيدار ميکنند .الخ
طر اران و گدايان و
اين گونه داستانپردازي همزمان است با داستانهاي ولگردان و ّ

شبر وان و راهزنان در اسپانيا و ايتاليا که ٬در غـرب ٬زمـينه
جنگجويان
داوطلب آواره و ُ
ِ
داستانپردازي نوين شد .اما ٬در ايران ٬به داليلي که بررسيش مبحث ديگري ميطلبد

نثرنويسي ميرزا حبيب اصفهاني٬
مشخصًا و دقيقًا همان مسير را طي نکرد؛ هرـچند ٬در
ِ
بهـنحوي انعکاس يافت.
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