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1 .هممقد  
به کمک یکدیگر کارهاي بزرگ را  ،عهد و پیمان بستن ،یاري ،ار با مفاهیم یارعی ةواژ    

ها معانی این واژه در فرهنگ .استتناسب ممرام و هدف مشترك داشتن  و عامد ،بردن پیش
معین، (جوانمرد  - 4دزد، طرار؛  - 3تندرو، چاالك؛  - 2ولگرد؛  - 1: چنین آمده است

فارسی دانسته که در تلفّظ عربی، » یار«مرحوم بهار ریشۀ این کلمه را ). ، ذیل واژه1350
  ). پاورقی 957: 1382محجوب، (به عیار تغییر یافته است » اییار«

در قرون «اي از طبقات عامه بودند که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی عیاران در شمار رسته
ایران و ماوراءالنهر، ترتیب و آداب و  در عراق،) از اواخر قرن دوم(دوازدهم میالدي  - نهم

-داده و نیز در جنگو در وقایعی که در شهرها روي می اندرسوم و تشکیالتی خاص داشته
). تعلیقات 376: 1371عنصرالمعالی، (» جستندها به یاري امرا و یا برخالف آنان شرکت می

نام » فتوت«آمیزد، یگویا از اواخر عهد امویان پس از آن که این شیوه با تصوف درم
در مقالۀ سودمند خود در  خانلري). بیست - هفده :، مقدمه1350کاشفی، . ك.ن(گیرد  می

هاي آن را به ایران باستان باب عیاري، ضمن به دست دادن اطّالعاتی از این آیین، سرچشمه
شکیالت ت«گمان لویی ماسینیون نیز سرآغاز عیاري به).  169: 1383 ،کربن(رساند بازمی

  ).138: همان(است » صنفی شهر مداین، پایتخت ساسانیان
شاهنامۀ : ترین تا جدیدترین متن با ترتیب زیر انجام شده است بررسی متون از کهن

 نامۀ بیغمی، برزونامه و اسکندرنامۀ هفتنامۀ ترسوسی، دارابفردوسی، سمک عیار، داراب
هایی از این عملکردها را  توان نمونه هاي حماسی و نیز عامیانه می در بیشتر داستان. جلدي

در سطوح محدود یا گسترده یافت؛ اما پژوهش حاضر تنها با تکیه بر منابع یادشده سامان 
  .استیافته

  شرح و بیان مسئله. 1-1
و پیروزي، ناکامی و  دنیاي حماسه دنیایی آکنده از شادي و اندوه، رزم و بزم، شکست

قهرمان داستان حماسی اغلب با جنگ و مبارزه به . یابی و بسیاري تضادهاي دیگر استکام
او معموالً . نهد یازد و همواره با شجاعت خویش پاي در ورطۀ بال می هدف خود دست می

اي  نهگویابد؛ اما گاهی شرایط به انسانی واال است که به یاري خداوند به مقصود دست می
تواند با مشکالت مقابله کند و  است که قهرمان داستان با قدرت و نیروي جسمانی خود نمی

هاي عیاري است که هر  ترینِ آنها شیوههاي دیگر بهره گیرد که مهمنیاز است از روش
ها همه به فریب و نیرنگ  گفتنی است که این شیوه. کند ناممکنی را براي پهلوان ممکن می

  .اند هآمیخته شد
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  پیشینۀ پژوهش. 1-2
هاي متعددي در قالب مقاله و کتاب ها پژوهشدربارة خاستگاه عیاران و تشکیالت آن

توان به از آن میان می. اندانجام یافته است که  هر یک با دیدگاهی این پدیده را کاویده
ین موارد تر از او پیش) 1389گیار، (، )1382حاکمی، (، )1364خانلري، (آثاري مثلِ 

شده با محجوب در نوشتۀ یاد. ، اشاره کرد)1018 - 953: 1382(هاي محجوب مقاله
 ي عیاري و کردار عیاران در شاهنامه پرداختههافردوسی به معرّفی روش محوریت شاهنامۀ

ها و بررسی حیله«در مقالۀ . استهاي شاهنامه آوردهو براي هر مورد شاهدي از داستان
هاي نیز انواعی از حیله) 1391جاللی پندري و حسینی،  (»  دیمی در سمک عیارترفندهاي ق

اي که ون بر شگردهاي عیارانهدر پژوهش حاضر افز. استجنگی و غیر جنگی آمده
هاي تري نیز افزوده شده که با توجه به تفاوت متنهاي تازهآورده، گونه) 1382(محجوب 

  . استتري یافت شدههاي تازهموارد مشترك نیز نمونه، براي )جامعۀ پژوهش(بررسی شده 
1 -3  .پژوهش تضرورت و اهمی  

در این جستار شگردها . اندعیاران گروهی تاثیرگذار در تاریخ، فرهنگ و ادب ایران بوده
به عنوان یکی از ارکان مهم در مطالعۀ ) با تکیه بر منابع یادشده(هاي کنش عیاران و شیوه

ها افزون بر شناخت بهتر سیره و آداب این شناسایی این شیوه. اوي شده استاین طبقه، واک
ها ردپاي بسیاري از این ویژگی. شناسی نیز اهمیت داردگروه، در مطالعات فرهنگی وجامعه

  .هاي معنایی آن را گشودتوان بازجست و گاه گرهرا در متون دیگر نیز می
   
  و بررسی بحث. 2

اشخاصی با عنوان عیار  - الف: گونه استموالً در متون حماسی به اینهاي عیاري معشیوه
هاي خود به شاه و سپاهش داشتن وظایفی، با روشدر سپاه حضور دارند که ضمن برعهده

صورت قشري مستقل در جامعه  البتّه بعدها عیاران به(گیرند کنند و دستمزد می خدمت می
هاي آن، چنان در  گاه عیاري و شیوه  -ب). ارندکنند و به حکومت وابستگی ند زندگی می

آمیزد که پهلوان و قهرمان، خود به  نشیند و با روح داستان درمی متن و بطن داستان می
  .آوردمیياعمال عیاري رو

یابی به گیرند که تنها دست کار میهایی مشابه به عیاران گاهی براي اهداف مختلف شیوه
هدف اصلی عیاران تنها . یوة عملکرد اهمیت چندانی ندارداست و شمقصود مهم بوده

از این . دارند درنگ برمی کسب نام نیکو و بلندآوازگی است و همۀ موانع سر راهشان را  بی
این . ها در ادبیات حماسی اتّفاقی قطعی و طبیعی است بردن شخصیت رو کشتن و از بین
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جویند  شان بهره میبرد اهدافردن خطر و پیشک هنگام که از حیله و مکر براي ردگروه آن
گاهی در این متون شاهد ترکیب چند . شوند هاي واقعی نزدیک می اي به انسانتا اندازه

، تعویض لباس و تغییر چهره یقینکنش هستیم؛ مثالً هنگام استفاده از انگشتر یا صندوق به
  .است هاي مورد نظر، بررسی شدهر متند هاي عیارانترین روشدر ادامه مهم. بینیم را نیز می

  چهره تغییرتبدیل لباس و .2-1
یابی به مقصود، تغییر چهره و لباس است که به یکی از شگردهاي رایج عیاران در دست

شود؛ اگر پوشش طبیعی شخص، پوششی خاص بوده،  هاي گوناگون انجام می شیوه
ایجاد تضاد در نوع لباس خود، است از پوششی متفاوت استفاده کند تا با کوشیده می

اي دیگر باشد و همچنین اگر شخصیت داستان از سرزمین یا منطقه ؛دیگران او را نشناسند
صورت مردم بومی آن منطقه  کوشد خود را بهنخواهد خود را به دیگران معرّفی کند، می

چهرة خود را با عیار بر آن بوده تا . بیاراید تا توجه و شک دیگران را برانگیخته نسازد
اي تغییر دهد که اگر مرد است به چهرة زنان درآید، اگر جنگجو گونهابزارهاي مختلف به

  .نشین بنماید صورت درویشی بیابان است به کسوت بازرگانان و اگر جاسوس است به
منظور  که یا  به ورود به سپاه دشمن - 1: شده تغییر لباس و چهره به چند منظور انجام می

پرهیز از  - 3دادن دشمن؛  فریب - 2سی و خبرگرفتن بوده و یا  نجات اسیران؛ جاسو
  .شدن شناخته

زنان  انداختن پسر کانون خود را به شیوة  دام سمک براي بهدر داستان سمک عیار، 
  : این تغییر هم در آرایش صورت و هم در پوشش است. آراید می
که صفت نتوان راست چنانبیادالرام سمک را  .يآرایرام را گفت مرا به زنی نیکو بسمک دال   

موضع در پاي کرد و چادر به سر در  .کرد و بسیار عطر و بوي خوش و بخور در وي به کار برد
: 1347 ،1/کاتب ارجانی(» ... رعنایی از خانه بیرون آمد وو کشید و نقاب بربست و با کرشمه 

222(  
شود دستور  یه آگاه میوسمرطت از هویهنگامی که زن کلیسا نامۀ ترسوسی در دارب 
اح آن کشتی که در پی ملّ .کنند خدمتکارانش چنین میو دهد او را به دریا بیندازند  می

یه در حالت مستی از کشتی بیرون سمروطکه ر اینوکشتی زن کلیسا در حرکت است با تص
دهد و  اح شرح میملّ جریان را براي ،آید به هوش میاو چون  .گیرد او را از آب می ،افتاده

ید تا آت مردان درئیه تغییر لباس دهد و به هیسمروطکند که  اح نیز پیشنهاد میملّ
 کند او نیز چنین می .جانش در امان بماند وخدمتکاران زن کلیسا او را نشناسند 

  ).199: 1374 ،1/ترسوسی(
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من به لشکرگاه یمنیان ار که براي خبرگرفتن از سپاه یگ عینامۀ بیغمی نیز شبرندر داراب 
هنگام بازگشت با او  .آیددرمیت ایشان ئو به هی کندمیلباس درویشان بر تن  ،استرفته

د که براي نجات شاه شجاع به سپاه ملک داراب رفته بو شودمیهالل عیار مواجه 
  .)417 - 416: 1381 ،1/بیغمی(

 کیخسرو نزد را او شود می سیرا ایرانیان دست در )برزو(قهرمان  که در برزونامه هنگامی 
 فرزندش به را او خود، و ببخشد وي بر را برزو جان خواهد می شاه از رستم برند، اما می

 ابربر .کشند زنجیر به ارگ در و ببرند زابلستان به تا سپارد می زابلی مرد تعدادي و فرامرز
 افراسیاب نزد کنان زاري فرزند پی در برزو مادر »شهرو« .برند می زابلستان به را او فرمان این
پس . است دربند سیستان شهر در اما است، زنده فرزندش که شنود می »پیران« از و رود می

 بازرگانی گري حیله با معرفی و بازرگان را خود و رود می سیستان به فرزند نجات براي
 و کند می يآورگرد کاالیی هرگونه ازشهرو  .آورددستبه خبري فرزندش از تا کند می

 ایامی. کند می بررسی را همۀ امور  آگاهی و دقّت با و دارد میبر خود با بسیار جواهر و پول
 و پهلوانان شاه و ازجمله، را همگان و شود آشنا امور بد و نیک با تا ماندمی ایران در چند
فراوان  جواهر و زر و مال با سپس .آورد نمی زبان بر برزو از نامی کسی اما بشناسد؛ را مردم

 -  1459 و  1445 -  1429 /98و  97: 1387کوسج، ( کندمی حرکت سیستان سمت به
1515(.  

اي براي یافتن برزو همین ماجرا و در جایی دیگر شهرو ناآگاهانه از نشانه ۀدر ادام 
 .پردازیمگیرد که در بخش انگشتر بدان میمی بهره
ر، که بسیار جلد و چابک است خود را در اسکندرنامه، نسیم، پسر مهتر نعیم عیا 
او پس از . دزدد رود و دخل او را می آورد و به دکّان نانوایی می صورت خارفروشی درمی به

صورت بازرگان یا شخصی ثروتمند به دکّان جواهرفروشی رفته، با حیله چند در  آن نیز به
 .)23و  22: 1327حکیم منوچهرخان، (رباید  می

  هوشانه یداروي ب. 2-2
ّ و پرکاربرد است که عیاران از آن بهره  هوشانه ازجمله ابزارهاي بسیار مهم داروي بی  

ها و در  بدین ترتیب از آن به گونه. جستند تا در شرایط مختلف دشمن را مغلوب سازند می
ریختند و دود  گاهی آن را بر آتش شمع می- 1: کردند هاي گوناگون استفاده می موقعیت

گاهی به  - 2. کرد هوش می درنگ وي را بی رسید بی دند؛ بوي دارو به بینی هر که میکر می
هوشانه را در  بی. رسانیدند وسیلۀ شبپرك عیاري بوي آن را به مشام شخص مدنظر می

فرستادند؛ وقتی بادکنک  ریختند و آن را مانند بادکنک به سمت دشمن می شبپرك می
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دارو را در  - 3. کرد هوش می رسید و شخص را بی می ترکید بوي دارو به مشام دشمن می
بهاست و بدین طریق دشمن را کردند که چیزي گران ریختند و وانمود می حقّۀ طال می
گشود  که دشمن در حقّه را میبه محض این. کردند تا بداند درون حقّه چیست تحریک می

عیاران این روش را هنگام . کرد هوش می آمد و او را بی هوشانه از آن بیرون میگَرد بی
ترین شیوه آن بود که دارو را در غذا یا  معمول - 4.بردند کار می اسارت در دست دشمن به

محجوب، . ك.ر(رفت  هاي خاص به کار می ریختند و کاربردهاي دیگر در زمان شراب می
د تا بتواند دا هوشانه، عیار چهرة خود را تغییر می کارگیري بی براي به). 109-1011: 1382

 .دشمن را فریب دهد و او را به خوردن یا بوییدن دارو وادارد
و شادمانی  پردازندمیگساري  بیژن و منیژه زمانی به بزم و میفردوسی،  ۀدر شاهنام 
ام وصال ای هدخوا منیژه که می .رسدمیهنگام رفتن بیژن فرا ه،د، تا سه روز سپري شدکنن می

بیژن  هب آمیخته، هوشانه با می و داروي بی سازدمیبماند، حیلت  را طوالنی کند و با محبوب
پنهانی به  کند ومیعزم رفتن همراه با وي منیژه  کند،می چون دارو در بیژن اثر .خورانَدمی

-میخود را نزد منیژه و  آیدمیبیژن به هوش  هنگامی که  .گردد ازمیشهر و کاخ خویش ب
 -226 /440- 439: 1374فردوسی، . ك.ن(است ام افتادهکه به د شودمی، اندوهگین یابد
243(. 
شدن به  خورشیدشاه براي نزدیک. رودکار میاین شگرد در داستان سمک عیار نیز به 

کند و با میایی برو با هنرنمایی از همگان دل رودمیدر هیئت کنیزکی به بزم او  ،محبوب
 ).50: 1347، 1/کاتب ارجانی(کندمی هوششرابِ آمیخته به دارو دختر و دایه را بی

در ، گساري نشسته هنگامی که با داراب به بزم و می ،هماي بنت اردشیرنامه نیز داراب در 
شود میهوش  و بی نوشدمیآنکه بداند شراب را  و داراب بی ریزدمیهوشانه  جام او بی

 .)49: 1374 ،1/ترسوسی(
از کاروانیان مسیر  ،به کاروانی رسیدند زاد وقتی فیروزشاه و فرّخ در جایی دیگر 

بزرگ کاروان که شخصی دانا . حرکتشان را پرسیدند و تقاضا کردند با  ایشان همراه شوند
ین دو نفر از محتشمان هستند و کردند، گفت ا بود و کاروانیان طبق فرمان او عمل می

هوشانه  ند در غذایشان بیکاز همین رو پیشنهاد می. یقین کسانی به دنبالشان خواهند آمد به
هوشانه از افیون مصري و از خربنگ و تفت یزدي و بیخ در  پس قدري داروي بی«. بریزند

 .)27: 1381 ،1/بیغمی. ك.ن(» طعام کرد و به ایشان داد
بسیار  شنید،زمانی که افراسیاب خبر خویشاوندي برزو را با رستم نیز  رزونامهبدر  

من به  :گفت، به شاه بودسوسن رامشگر که نزد افراسیاب  ،زماندر همین  .شداندوهگین 
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 بر سرِ رفت وسپس به ایران . آورم بسته نزد تو می روم و پهلوانان ایران را دست ایران می
اي آراسته و نیکو، درخور پهلوانان برپا  ، خیمهبودراه رستم و پهلوانان  دراي که  چشمه

خودستایی  پهلوانانکه  هنگامی. ستم رسیدندگردان ایران به کاخ ر سو، همۀ ازآن .کرد
 .گذرانید و خود را از همگان برتر خواند طوس سخن را از حد ،بودندآغاز کرده همستان

خشمگین از کاخ سپس  .طوس با اندوه ایشان را ترك کرد و بحث میان پهلوانان درگرفت
در همان جا و  زداو را بر زمین  ،تا اینکه اسبتاخت میدر پی گورخري و رستم رفت 

زمین  پشیمان از کردار به سمت ایران و بیدار شدطوس نیمی از شب گذشته بود که  .خوابید
از دیباي فیروزه  ايخیمه .به امید راهنمایی بدان سو رفت .در راه آتشی افروخته دید .رفت

 .رسیداحوال او را پ د،سوسن رامشگر ش چون وارد خیمۀ .ددید که بسیار نیکو و آراسته بو
بدگمان اما به سبب بدگویی دیگران شاه بر او  ؛افراسیاب بوده سوسن گفت که رامشگرِ

زمین نزد کیخسرو  به ایران ،سوسن نیز از نزد او گریخته. استآهنگ هالك او کردهو  هدش
هوشانه در شراب  گر داروي بی حیله زنِ .طوس شادمان شد و از وي غذا خواست. درومی

به همین ترتیب گودرز . هوش شد طوس شراب را نوشید و بی .طوس دادافکند و به دست 
اما بیژن از حیلت او  ؛کرد خویش دارو بی هوش آمیخته به بی با میِنیز و گیو و رستم را 

 )328 - 260 /182–177: 1387کوسج، ( .آگاه شد
ود که اندام بود، شرط کرده ب در اسکندرنامه، فتنه، زنی عیارپیشه که در خدمت نازك 

اگر او بتواند مهتر نعیم را بسته به نزد اسکندر آورد، یک گوش او را خواهد برید و اگر 
فتنه کنیزي را با خود برد و در . کند مهتر نعیم او را بسته نزد اسکندر آورد، با او  ازدواج می

ام  اي را که براي ملکه خریده فتنه به کنیز گفت حقّه. مهتر نعیم آمد. پاي درختی نشست
نعیم براي بازکردن . خواهد حقّه را به مهتر نعیم نشان دهد کرد که می چنان تظاهر می. بیاور

. کندهوش میچرخاند و گَرد برآمده از درون حقّه وي را بیدر حقّه با دندان آن را می
  )16: 1327حکیم منوچهرخان، (
 استفاده از کمند. 2-3

مۀ عیاران بایست در انداختن آن بر دیوارهاي جمله ابزارهاي عیاري بود که هکمند از
عیاران کمند . که بر این کار تواناتر، در کار عیاري استادتر بودداشتند و هربلند مهارت می

کار  رفتن از دیوارهاي بلند، در میدان جنگ و رویارویی با هماورد خود به را براي باال
کرد؛  میچیره، او را با کمند گرفتار گریخت، جنگجوي هنگامی که حریف می. گرفتند می

خواستند کسی را با  وقتی عیاران می. بینیمگونه که در رزم سهراب و گردآفرید میهمان
شدند و کمند را بر سر راه شخص خاك  اي پنهان میگوشهر آورند، ددامکمند به
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به خود جلب  داشتند و توجه او را اي حواس او را از رفتن بازمی کردند، سپس لحظه می
گشت تا صدا  آوردند، دشمن به عقب برمی گاهی از خود صداي حیوانی درمی. کردند می

  .شد کشید و او گرفتار می وجو کند، عیار کمند را می را جست
هنگامی که شب . بردمیبراي دیدار معشوقش رودابه ازین ترفند بهرهزال در شاهنامه،  
بر او  ،بر بام کاخ رفته زال نرودابه که براي دید .دوشمیفراهم  دیدارمات رسد، مقد میفرا 

هرگز  ویدگمیزال . دد تا زال باال روایگشمیگیسوان چون کمند خود را  و کند میسالم 
-میبه باالي بام   ه،این روز مباد که من جان خود بیازارم و کمندي از خدمتکارش گرفت

  )563 - 536و نیز  499 - 490 /69-70: 1374فردوسی، . ك. ن( .رود
دختر با کمند  گیردمیتصمیم  ،مهران وزیر از حیلۀنگران سمک در داستان سمک عیار،  

  :بایدشاه برُ را از خانۀ
اي رفت و کمند در دست گرفت و بینداخت چون در روي هوا رفت همچنان  پس در گوشه

ار کمند سمک عی .که دست عاشق و معشوق در گردن یکدیگر افکنند در سر دختر شاه افکند
دختر شاه  آمد به راه راست به حجرةپس دست در کمند زد و باال بر ،در کشید استوار کرد

  )74: 1347 ،1/کاتب ارجانی( .رفت
هنگام  او شد و شب شیفتۀ ،چون داراب را دید همسر خواریق، ،مهنکوينامه، در داراب 

 .)126: 1374 ،1/ترسوسی. ك. ن(ت خواب داراب رف کمندي برداشت و به محلّ
 کشدمینقشه ،استسیاوش که براي کارسازي فیروزشاه به یمن آمدهدر جایی دیگر،  

سپس براي دیدن دختر . ترسیم نمایدربایی کند که از دختر دل چنان اوکه تصویري از 
  .)41 - 40: 1381 ،1/بیغمی. ك.ن( شودوسیلۀ کمند به باغ او وارد می به

بام خانۀ او کمند  م براي نجات نوفل به خانۀ شاپور رفته، بر پشتدر اسکندرنامه نیز، نسی 
  .)89: 1327حکیم منوچهرخان، (رود افکند  و آن را محکم کرده، باال میمی

 رفتن به سپاه دشمن ناشناس. 2-4
کوشید در سپاه دشمن کسی وي داد  و یا میماندن یا تغییر چهره میمنظور ناشناسعیار به

شد یا عیار با تغییر چهره و حیله خود را یا باید کشته می ،دیدگر کسی عیار را میا. را نبیند
یافت تا شبیخون وسیله یا اخباري از سپاه میبدین. کردشخصی از همان سپاه معرفی می

جست و یا  یافت، چیزي پنهانی را میبزند، یا موضوع مهمی را در سپاه دشمن درمی
  .برد کرد و با خود می اسیر میشخصی از سپاه را پنهانی 

از  آمدگاه رزمانی که رستم به دستور شاه به لشک ،داستان سهرابشاهنامه و در  
هنگام به لشکرگاه دشمن رود تا بتواند آن پهلوان دالور را  تا شب گرفتکیکاووس اجازه 
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 ناس به قلعۀصورت ناش و بهکرد ترکان بر تن  سرستم لبا. ، ببیندبودزمین آمده  که از توران
رزم که پهلوانی مانند او در لشکر ترکان ندیده  زند. دیدسهراب را در بزم  رفت ودشمن 

رزم زد و او را  زندرستم در تاریکی مشتی بر گردن  .بود، نزد رستم رفت و نام او را پرسید
 )498-  186/478 و 185: 1374فردوسی، . ك. ن( .از پاي درآورد

از بردن دختر شاه به نزد به عیاران و ممانعت  کمکسمک براي  در جاي دیگر
 وانمود نموده، ناشناس عملاو براي این کار  .کنداسب و سالح فراهمباید  ،ملک قزل
  : استکردهمأمور او را شاه  کند می

از قضاي ایزدي اسب گلۀ شاه به ... داشت سمک به ناشناخت بیامد و سر راه بگرفت و نگاه می
بانان  روید؟ گله ایشان زد که کجا می پیش ایشان باز رفت و بانگ بر بردند و سمک شهر می

از دیرباز مرا فرستاده است : سمک گفت .گفتند اسب، شاه خواسته است مگر داغ خواهد نهادن
دارم تا شما اسبان نیاورید که شاه این وقت فراغت ندارد که به تدبیر دختر مشغول که سر راه نگه

اکنون شما اسبان این جایگه بازدارید تا من بروم و شاه را بگویم تا  .ستدملک فر است که به قزل
چوپانان اسبان در  .در آن نزدیکی میدانی بود .چه فرماید که پادشاهان هر لحظه به لونی باشند

  )133: 1347 ،1/کاتب ارجانی. (میدان بازداشتند
  استفاده از انگشتر. 5- 2

سازنده در هنگام . استربردهاي دیگري نیز داشتهبر زینت، کا در گذشته انگشتر افزون
کرد، پس انگشتر هویتی متناسب با صاحبش  ساخت انگشتر نام صاحبش را بر آن حک می

همچنین کسی که انگشتر شخصی دیگر را به  ؛شدعنوان مهر نیز استفاده می یافت و بهمی 
شتر براي خبرکردن اشخاصِ گاه انگ. مورد تأیید و اعتماد صاحب انگشتر بود ،داشتهمراه

رفتند و جایی  ها می با این نشانه عیاران به قلعه. شد دادن دشمنان استفاده می دربند و یا فریب
آمد، به تنهایی یا با تعداد اندکی از یاران را که شاید سپاهی عظیم از عهده برنمی

شدند و با  ها می قلعه دادن مهر پادشاه که همان انگشتر او بود، وارد با نشان. گشودند می
ربودند و به جاي او وارد قلعه گاه نیز پیک پادشاه را می. گرفتند ترفندهاي دیگر قلعه را می

  . شدند می
کردار  در لباس بازرگانان و به رستم از گرفتارشدن بیژن آگاه شد در شاهنامه هنگامی که 

نزد او  ،ایران به توران آمده که شنید بازرگانی ازمنیژه به محض این .آنان به توران رفت
 او. ت خود را فاش نکردا رستم هویام بیابد؛که راه نجاتی براي رهایی بیژن رفت به امید این

 هنگامبیژن  .ببردبیژن تا نزد داد دست منیژه ه و ب کردانگشتري خود را در ظرف غذا پنهان 
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 -  989 /564 – 563: 1374فردوسی، . ك. ن(را دید انگشتري  آنباره ، یکخوردن
1009( .  

سمک . بردمیبهره داهداف خونیل به هاي مختلف براي  ار از انگشتر به شیوهسمک عی
انگشتري که  گویدمیو  خواهدمیانگشتري ارغون را  کندمیشاهک  قلعۀقصد زمانی که 

هد و دمی اوبه  خود راارغون انگشتري  .آن است به من ده که کاري دارم رمهر و نشان تو ب
 .)181: 1347، 1/کاتب ارجانی. ك. ن(شود سمک با آن به قلعه مقوقر وارد می

تا  شدهازمیر فرستاده  دختر شاه سرور یمنی به قلعۀ ،الحیات عیننامه در داراب
 .درآیددختر را به شاهنوش پسر قیصر روم  یایران در وقت مناسب خاطر از شرّ عیارانِ آسوده

را اش  خواهد که زودتر عروسی ، از پدر میاستتاب  حیات بیال شاهنوش که از عشق عین
گیرد و  می است،ش نیز بر آن ا ترتیب شاهنوش انگشتر پدر را که مهر شاهی بدین .برپا کند

روند و  می شاهنوشران ایران نیز در پی اعی .رود ازمیر می الحیات به قلعۀ براي آوردن عین
اندیشد که شاهنوش را پیش از ورود به قلعه میود بهروز عیار با خ .اندهمواره در کمین

الحیات را با خود نزد  و عین برباید جاو تصرف آن به قلعهبراي ورود را  شبکشد و انگشتر
انگشتر را از  ه،و سر او را از تن جدا کرد رود میهنگام به خیمۀ شاهنوش  شب. ایرانیان ببرد

  )214 -  213: 1381، 2/بیغمی. ك.ن(. ربایدمیاو 
را که در خانۀ بهرام گوهرفروش در کسوت » شهرو«در برزونامه نیز برزو مادرش 

کوسج (شناسد بازرگانان درآمده، با انگشتري که به کنیز و رامشگر برزو داده، می
 .)1565 - 106/1527 – 104: 1387الدین محمد،  شمس

 نقم زدن. 2-6
اي خاص  رفتن به منطقهاز زندان و  اننیها، نجات زندا براي ورود به قلعهزدن نقب یا نقم

زدن  با کندن زمین و به تعبیر امروزي تونل کاراین . استشده انجام می... از سپاه دشمن و
عیاري که . و به مهارت زیادي نیازمند بودآن نیز بسیار دشوار  دادن که انجام شد عملی می

در (دهد، بسیار ماهر بود  کوتاه انجامهاي بسیاري بزند و این کار را در زمانی  قادر بود نقم
). بریدن زدن و نقم نقم: بینیم، ازجمله هاي گوناگون می شکلمتون مختلف این اصطالح را به

شخص براي عیاري  ها، عیاري خاص مهارت داشته و روش ویژة هر در هریک از این روش
مند بوده در  انفردي که در چند شیوه تو. استو موجب رهایی بوده در جایی کارآمد

  .استعیاري کمال استادي را داشته
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از یاران . او را نجات دهد خواست ،استشاه اسیر شدهار شنید که فقفوروقتی سمک عی
گاوسیاه نامی بر پاي ایستاد . باره بیندیشنداي درینتوانند چارهخود خواست کدام یک می

  : که هیچ کس در کار نقب زدن به استادي او نبود
بریدن بنشست و سخت استاد بود چنانکه به یک شب چندان ببریدي  مقن شب درآمد به نچو«

- هشب بگذشت هر ساعتی توبر چون بر آن کار مشغول شد تا نیمه .که به ده کس نتوانستی بریدن
کاتب ( »...باید بریدن آوردي بریختی و ستاره نگاه کردي و رخنه بدیدي که چگونه میاي 

 )198: 1347، ارجانی
خاطر مکر حکیمان به زندان انداخت، پیرزنی که او را  وقتی فیروزشاه اسکندر را به

که با ناهید، مادر حقیقی رفت تا این همواره براي نجاتش به درگاه شاه می ،بودبزرگ کرده
زدن او را از زندان خارج کنند  صحبت شد و تصمیم گرفتند از طریق نقم اسکندر، هم

 .)416 -415: 1374 ،1/ترسوسی(
که به مصر  کندمیهالل عیار با سرور یمنی عهد نامه، در جایی دیگر از داستان داراب

اندیش وزیر  ، نزد نیکرسیدچون به مصر  .الحیات و شاه ولید را نزد او بیاورد برود و عین
ها پیش در پی یافتن راهی براي ورود به آن زندان بوده  تگوید که از مد رود و به او می می

براي نجات شاه ولید از طریق نقم خود را به چاه زیر زندان  ،از آن چاه آگاه شده و
  .)780: 1381 ،1/بیغمی. ك.ن( رساند می

در اسکندرنامه نیز وقتی نسیم عیار و پدرش به بند مهتر ریحان گرفتار شدند، مهتر قران و  
حکیم . ك.ن(هانیدند زدن ایشان را از بند ر چاالك قصد نجات ایشان را کردند و با نقب

 .)194: 1327منوچهرخان، 
  زبان دشمنانهاي مختلف و  آشنایی با زبان.2-7

شمار هاي مختلف مورد توجه بوده و از فضایل به از گذشته دانستن و آموختن زبان
یا  دشمنانبه زبان  آنان،دادن  اران براي ورود به سپاه دشمن یا فریبگاهی عی. استرفته می

که در کجا از چه زبانی این. تا هویت ایشان آشکار نشودگفتند  ي دیگر سخن میها به زبان
 ،به سپاه دشمنرفتن  هنگام. بودبسته ؛در آن قرار داشتند به اوضاعی که کننداستفاده 

گرفت و امکان دفاع  می راه بر ایشانکوشیدند به زبان آنان سخن بگویند یا اگر دشمنی  می
دانستن زبان . افتد اشتباهبهگفتند تا دشمن  هاي بیگانه سخن می بانبه ز ،از خود نداشتند

و بسیار ضروري  شده اران هنر و وسیلۀ حفاظت از جان محسوب میبراي عی ،دیگر
 .است بوده
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به زبانی زور  کوهی و رهانیدن روزافزون و شغال پیل دادن قدر ار براي فریبسمک عی
کاتب (شود آن به زبان مردم بیابان جوزجان تعبیر میزبانی که از . گشایدمیبیگانه لب

  ).37: 1347، ارجانی
نماید که کنیزك مخصوص گونه میدادن اسکندر این دخت هم براي فریب بوران

  :گوید دخت است و براي اثبات سخنش با اسکندر به ترکی سخن می بوران
برگشاد به ترکی و مبارز زبان ] دختبوران[از صف اسکندر آواز دادند که نام تو چیست؟ 

از ما دوهزار . دخت کنیزك بوران ،خواند و گفت منم التونخواست از روم و انطوطیه را پیش
  ) 55-54: 1374 ،2/ترسوسی( .اند همه پراکنده شدیم و تنها ما ماندیم کنیزك بوده

گاه بهمن که تمایل دارد بارملک. بینیمنامه نیز میاین شگرد را در بخشی از داراب 
. دنخواهد تا او و اردوان را به آن لشکرگاه ببر اران میعی و از بهروز ،شاه را ببیند کدریس
عنوان  آراید و به صورت هندوان می زاده آنان را به زاده و پهلوان شاه با تغییر چهرة سرانجام

 چنینهمو ا .کند رود و آن دو جوان را فرزندان خود معرفی می پیلبان به لشکرگاه می
گوید و  سخن مینیز کند براي فروش پیل به شاه آمده و البته به زبان هندوان  وانمود می

  .)555و  554: 1381 ،3/بیغمی(رسد میمقصود به بدین ترتیب 
منظور خود  در اسکندرنامه طیفور براي نجات پدرش قصد دارد به شهر وارد شود، بدین 

شرار، یکی از عیاران مزدك، به . رودیآورد و بر دروازه مصورت درویشان درمی را به
دهد که او  گوید با او به هندي سخن بگویند؛ اگر بتواند پاسخ دهد نشان مییارانش می

 .)278: 1327حکیم منوچهرخان، ( درویش است
 بوییدن خاك و شناسایی مکان. 2-8

به فراگیري  همواره د و نمند باش ها بهرهدانش از همۀباید اند که  اران بر این باور بودهعی
علم در  هرد و ممکن است نشو چراکه درنهایت روزي بدان نیازمند می ؛دندانش بپرداز

بوییدن خاك بداند در کدام  ار بابوده که عی جمله آناز  .گرهی از کارشان بگشایدجایی 
 .ستپرداز ا اي و تنها زاییدة تخیل داستان واضح است این شیوه، افسانه. داردمنطقه قرار

  : جویددر سمک عیار خود سمک داراي این ویژگی است و از آن چنین بهره می
آن دو عیافتادند تا به سراي شاه آمدند و اطراف آن  ار آالت و اسباب برگرفتند و به راهار غد

مگر . هیچ پاسبان ندیدند که از او خبر بگیرند. اي پیدا کردند و با کمند باال رفتند گوشه. بگشتند
کرد و  می داشت و بو مک را یکی از جمله کماالت این بود که مشتی خاك از هر بامی برمیس

 .آخر خزانه را بیافت. پس خاك یکی دو بام بو کرد. چیست ]بام[ دانست که داخل آن می
 )255: 1347، کاتب ارجانی(
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دخت  رانمند است و چون بونامه نیز حکیمی به نام همارپال ازین ویژگی بهرهدر داراب  
  :دهدکند پیش از رسیدن اسکندر و سپاه، از رود گنگ عبور کند، او را یاري میقصد می

همارپال ... من بدهه یی برگیر و ب دخت را گفت که از آن خاك لب آب پاره همارپال مر بوران
. باید کردن یک فرسنگ دیگر بباید رفتن تا من بگویم که چه می: آن خاك را بویید و گفت

اي  دخت از آن به تعجب ماند و گفت از بوي خاك چه معلوم شود؟ هم از آن خاك پاره بوران
همارپال گفت اکنون از اینجا که ما رویم چنان . در دست گرفت و گفت تا بنگرم او شناسد یا نی

دخت دوازده  چندانی که بوران... اي خاك مرا ده گاه پاره باید که دوازده هزار گام بشمري و آن
همارپال گفت اکنون بر جاي . هزار گام بشمردماي معلّم، دوازده: گاه گفت گام بشمرد،آنهزار 

دخت از بهر آزمایش را از آن خاك  بوران. من ده قرارگیر و از این لب آب خاك بردار و به
اکنون ! او بگرفت و ببویید و بیرون انداخت و گفت که اي یارِ بدکردار. فرسنگ پیشین بدو داد

 )155 - 154: 1374 ،2/ترسوسی(بیازمایی؟  مرا می
  صندوق.2-9

. استهاي رایج جنگی در قدیم بوده استفاده از صندوق یا هر چیز شبیه به آن از شیوه
ها، جنگجویانی درون صندوق  تن براي تصرّف شهرها و قلعهبههنگام ناکارآمديِ جنگ تن

برد و  ها را با خود می شد، صندوق یشدند و شخصی به بهانۀ بازرگانی وارد شهر مپنهان می
گاه نیز پهلوانان یا افرادي که قصد . آمدند ها بیرون می جنگجویان در شهر از صندوق

 ؛شدند رفتند و وارد طلسم می داشتند طلسمی را بشکنند با ابزارآالت جنگی در صندوق می
خواست  گر میداشت شخصی را از سپاه دشمن اسیر کند یا ا همچنین وقتی عیاري قصد

دهد از صندوق  اي را از جایگاهی ویژه، پنهانی عبور فرد خاصی چون پهلوان یا شاهزاده
  . استکار رفتهاین روش در نبرد مشهور اتللو نیز به. کرد استفاده می

خود را به  و گیرد حیلت کند تصمیم میدز  رویین اسفندیار براي فتح قلعۀدر شاهنامه، 
 هنگام شب و بان بگمارد کند که دیده به پشوتن نیز سفارش میاو  .دیشکل بازرگانان بیارا

دریابد این دود کارکرد اسفندیار است و سپاه باید  ،بان از سوي قلعه دود ببیند دیده چون
سپس ساربان را  .پشوتن وانمود کند که خود اسفندیار استهمچنین  ؛جنگ باشد آمادة
 و زرگان آماده سازدابراي ب بار همراهموي  رخدهد صد شتر س خواند و دستور می فرامی

بیست تن از و ها پنهان  دلیر در صندوق صدوشصت پهلوانِ ند،کصدوشصت صندوق تعبیه
تا  701: 1374فردوسی، . ك.ن( کندعنوان ساربان همراه پهلوانان نامی سپاه را با خود به

 .)534تا  460 /703



210  ...هاي عملکرد عیاران در بررسی شیوه/ 

او را در صندوق  ،ز لشکرگاه قاتوش ببردکه بتواند شاهان را ابراي ایننیز سمک 
  :آید میبازرگانان در پوششخود به  ا ترفندي،گذارد و ب می

 ؟پیش آمد و پرسید کیستید و این بارها از آن کیست .بردند ناگاه صد خروار بار دید که می
سمک گفت هیچ شراب بهایی  .رویم قورکوهی می آییم و به درة گفتند از پیش قاتوش می

پس دست  .گفت دو خیک به من دهید و آن دو خیک با آب آمیخته کنید .گفتند داریم ؟دارید
بهاي چهار خروار گرفتند خربندگان کم  .درآورد و به ایشان داددر میان کرد و بیست دینار زر به

کاتب ارجانی، ( .سمک خود را در میان ایشان تعبیه کرد... بار داشتند و بار وي بر سر نهادند
1347 :579(  

درمانده  با اوکند و ایشان از جنگ  ساالر هندوان را هزیمت می دخت سپه چون بوران
هاي  دهد که طلسمی سازند و هندوان با سالح شوند، جیباوه دختر فورشاه پیشنهاد می می

گیر  دخت را غافل اي بنهند و بوران روند و صندوق را در گردونه صندوقجنگی به درون 
 .)203 -  202: 1374 ،2/ترسوسی( کنند

 آذوقهبیو سپاه نیز  ف شهر ناگزیر شدهعبدالحمید که از تصرّدر اسکندرنامه، 
 او نیز . طلبدمیو از او آذوقه  رودمیشاه  نزد امان ،ه، تنها بر مرکب سوار شداست مانده

: ندنشیها میجاي غذا، خود به همراه دالوران مسلّح درون صندوقشاه بهپذیرد؛ اما امان می
»ها را گشودند که زر را تحویل دهند که شاهزاده با ساالران االن سر صندوقیک دفعه حم

  .)67: 1327حکیم منوچهرخان، . ك.ن( »هشمشیر نمود ۀبیرون آمدند دست بر قبض
 کردن خنجر یا دشنه و دیگر ابزارهاي تیز  در ساق موزه پنهان.2-10

کردند و  ا دشنه را در ساق موزه پنهان میگاهی براي حفاظت از جان، خنجر یا شمشیر ی
سرعت خنجر یا دشنه را از ساق  دشمن به يگیر افلغ برايیا  شد میحمله به آنان که زمانی

سوهان را براي (کردند  گاهی نیز سوهان را در ساق موزه پنهان می .کشیدندموزه بیرون می
و راه خروجی براي گریز از  شدند اگر زندانی می ؛بردند کار میه گشودن بندهاي محکم ب

 ).کردند بند را از دست و پاي خود باز می ،سوهانا یافتند، ب زندان می
ه شاهی را در که شخصی دانشمند و شاگرد افالطون بوده و فرّ »کموز«نامه در داراب 

رو با برادرش  شود که برادرش داراب را بکشد، ازاین مانع می ،استدیده داراب می چهرة
بیرون   اي از ساق موزه کموز نیز دشنه، کند می او چون برادر قصد جان .شود یدرگیر م

  .)98: 1374 ،1/ترسوسی. ك. ن( کشد آورد و او را می می
خود به  هنگام با دایۀ الملک که بر خورشیدشاه عاشق شده، شب شفاع در جایی دیگر 

 روروبهار فاقی با بهروز عیاتّ جادر آن. اندکه او و سایر بندیان در آنجا زندانی رودمیمحلّی 
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چون هر دو از نیت یکدیگر  .استکه او نیز براي رهانیدن بندیان به آنجا آمده  شودمی
 .کندمیبهروز با سوهانی بند از پاي بندیان باز . کنندمی پشتیهم ، در این کارشوندمیآگاه 

خورشیدشاه  ،محبوب خود بند از پاي ه،آورددرالحیات نیز سوهانی تیز از موزه  عین
  .)493: 1381 ،1/بیغمی. ك.ن( دایگش می

 
  گیريیجهنت .3

که جااند تا آنعیِاران در تاریخ، فرهنگ و ادبیات این سرزمین گروهی اثرگذار بوده
این شگردها  .هاي حماسی و نیز عامیانه سرشار از فنون و اعمال عیاري استجهانِ داستان

فضاي داستان را پرهیجان و چهرة قهرمان را  پویا و  ،اندگ آمیختهتر به فریب و نیرنکه بیش
  .نمایندفعال می

هاي اي است که در متنهاي عیارانهتبیین و بازنمایی کنشین پژوهش دستاورد ا
این . آیند داستان چندان به چشم نمی در تاروپود شدنتنیدهبه سبب عیاري - حماسی
از هیجان  فارغهیجانی متفاوت و است و شور و   داستاندر و کشش ع تنوها موجب ویژگی

داستان را  سکونیکنواختی و  همچنین ؛کند می پدیداردر مخاطب  ها،هبرخاسته از مبارز
نامۀ شاهنامۀ فردوسی، سمک عیار، دارابهاي شگردهایی که با تحلیل متن .زندبرهم می

. 1: به آن دست یافته شد بدین قرارندنامۀ بیغمی، برزونامه و اسکندرنامه ترسوسی، داراب
. 6انگشتر؛ . 5کمند؛ . 4استفاده از صندوق؛ . 3نقب زدن؛ . 2تبدیل لباس و تغییر چهره؛ 

. 9شناسایی مکان با بوییدن خاك؛ . 8هوشانه؛ کارگرفتن داروي بیبه. 7هاي بیگانه؛ زبان
اق موزه و بسیاري ترفندهاي کردن وسیلۀ دفاعی در سپنهان. 10رفتن به سپاه دشمن؛ ناشناس

  .  خوردچشم میها بهریز و درشت دیگر که در این متن
گذشته است،  ات عامیانۀهاي ایشان بهترین نمونه از ادبی اران و داستانجاکه اعمال عینازآ

و متناسب با  اندهاي جدید نیز گشودهدر داستانها راه خود را به مرور  شیوهاین بسیاري از 
هایی به  هاي طنز بخش نامه امروزه در بسیاري از فیلم .اندگسترش یافته و رشد ،دیددوران ج

عنوان نشانه اشیایی بهشود و گاه نیز از  هاي دیگر مربوط می گفتن به زبان تغییر چهره یا سخن
ها و  در رمان .کند طنزآمیز میپرکشش و گاه نیز را  فیلمشگردها این . شود استفاده می

ها تنها با یافتن  داستاناز بعضی  نمود دارد؛ها  شیوهمایۀ این بني کوتاه معاصر نیز ها داستان
همچنین تغییر  ؛شودمی گشوده راز آنپذیرد یا  پایان می صخااي  لهدادن وسی نشانه یا نشان
معاصر از جمله درخت انجیر معابد اثر احمد بلند  هاي توان در بعضی داستان چهره را می

  .ه کردمشاهدمحمود 
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ها را توان آن ین رو میادر متن زندگی وجود دارند، از  ارانهاي عملکرد عی شیوه تربیش 
هاي  ها در داستان حضور این شیوه .دیدامروزي نیز  هاي کودکانۀ هبا اندکی تغییر در قص

  .دان خوش تغییر شدهدست و مخاطب، زماندگرگونی که  با  دارد هاي بسیار نمونهکودکان 
شناسی تواند از دیدگاه مطالعات فرهنگی و جامعهکه نتایج ذکر شده میبر این افزون
ها در مطالعۀ »کارویژه«ها یا ورزي باشد، تحلیل دگرگونیِ این کنشمل و اندیشهأمحلّ ت

  . ها نیز کارآمد خواهد بوددیگر آثار ادبی و شناخت ارتباط بینامتنی آن
  

   هایادداشت
کوشش آقایان ایرج افشار و مهران  بیغمی است که به نامۀ کتاب داراب ه دنبالۀنام کتاب فیروزشاه.1

 .است شده  یادنامه داراب 3با عنوان ج  این اثردر ارجاع از  .افشاري به چاپ رسیده است
  
  نامهکتاب

  هاکتاب. الف
.  صفااهللا و تعلیقات ذبیح مه و تصحیحبا مقد .نامه داراب. )1381. (احمد بیغمی، محمدبن .1

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :تهران
اهللا  کوشش ذبیح به .نامه داراب. )1374. (حسن بن علی بن موسی ترسوسی، ابوطاهر محمدبن .2
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. صفا
  .اساطیر: تهران. آیین فتوت و جوانمردي). 1382. (حاکمی، اسماعیل .3
  .اکبر علمیعلی فروشی و چاپ خانۀ کتاب: تهران. اسکندرنامه. )1327. (حکیم، منوچهرخان .4
  .انتشارات آگاه: تهران. شهر سمک). 1367. (پرویز. خانلري .5
تصحیح و . نامهقابوس ).1371. (بن وشمگیرقابوسبناسکندربنعنصرالمعالی، کیکاووس .6

  .انتشارات علمی: تهران .چ ششم .توضیح غالمحسین یوسفی
  .قطره: تهران .شاهنامه. )1374. (فردوسی، ابوالقاسم .6
. کوشش دکتر پرویز ناتل خانلري به. سمک عیار). 1347. (خداداد کاتب ارجانی، فرامرزبن .7

  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران
: تهران. جعفر محجوببه کوشش محمد. نامۀ سلطانیفتوت). 1350. (حسینکاشفی، موالنا .9

  . رهنگ ایرانانتشارات بنیاد ف
  سخن: تهران. ترجم احسان نراقی. آیین جوانمردي). 1383. (کربن، هانري .10
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: تهران. اکبر نحوي تصحیح. )بخش کهن( برزونامه. )1387. (الدین محمد کوسج، شمس .11
  .میراث مکتوب

12. 1382. (دجعفرمحجوب، محم( .تهران. کوشش حسن ذوالفقاري به. ایران ۀات عامیانادبی :
  .چشمه
  .معین: تهران. درخت انجیر معابد). 1379. (محمود، احمد .13
: تهران. بخشیانروح. ترجمۀ ع. جامعۀ آرمانی مبتنی بر جوانمردي). 1389. (گیار، مارینا .14

  .      کتاب روشن
  .امیرکبیر: تهران. فرهنگ فارسی). 1350. (معین، محمد .15

  هامقاله. ب
ها و ترفندهاي قدیمی در سمک بررسی حیله«). 1391. (سینی، رقیهجاللی پندري، یداهللا، ح.1
  .132 -103ش دوم، صص . جستارهاي ادبی. »عیار

 


