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Abstract
Samak-e Ayyar is the ancient Persian folk story that was written in the sixth century by
Faramarz Ibn Khodadad Al-Arjani. Of course, according to some evidence, the story
goes back to the pre-Islamic history. Considering that no scheduled work is available in
the field of customs of early people, this story is a valuable reference to achieve some
customs and historical sociology of the deceased that has been remained unclear. This
study has dealt with some customs and feasts of kings and some groups of manliness
named the chivalrous. This story has been originally based on their chivalries. The study
also aims at mentioning customs that have not been mentioned yet or if they have been
dealt, their details have not been considered.
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تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیار


اسحاق طغیانی -آزاده پوده
چکیده

سمک عیار کهنترین داستان عامیانة فارسی است که فرامرز بن خداد االرجانی آن را در سدة ششم بهه ناهارد درآدرد
اصل این حکایت با استناد به شواهدی ،به تاریخ قبل از اسالم بازمیگردد تقریباً هیچ اثری دربارة آداب د رسوم مردمهان
گذشته در دست نیست؛ به همین سبب این داستان مرجع بسیار ارزشمندی برای دستیابی به برخی از آداب د رسهوم د
بهطورکلی جامعهشناسی تاریخی گذشتاان است که مبهم مانده است درحقیقت اصل این داستهان بهر پایهة عیهاریههای
پادشاهان د گردهی از جوانمردان با نام عیاران بنا شهده اسهت؛ در ایهن مقالهه برخهی از آداب بهمم د رزم آنهان بررسهی
میشود به این آداب د رسوم د یا جمئیات آن تاکنون اشارهای نشده است
واژههای کلیدی
سمک عیار؛ آداب د رسوم؛ رزم؛ بمم؛ عیاران
1ـ مقدمه
دربارة معنای داژة فولکلور چنین گفته اند« :کلمة فولکلور ،مرکب است از دد جمء «فولک»  Folkد «لر» کهه جهمء ادل را
در فارسی به مردم ،توده ،عامه ،خلق د عوام ترجمه کهرده انهد د بخه

ددم را بهه دانه  ،آگهاهی ،دانسهتن ،معلومهات،

حکهمت د کلماتی از اینگونه برگردانده اند درمجموع مترجمان پارسیزبان در برابر فولکلور ،اصطالحات فرهنگ مردم،
فرهنگ توده ،دان

عوام ،حکمت عامیانه ،فلسفة عوام ،معرفت عامه ،اخالق عامیانه ،تودهشناسی د عباراتی از ایهن قبیهل

آدردهاند» (بیهقی)71 :7631 ،
قصهها ،داستانها د افسانهها قسمتی از ادبیات عامیانه است که در فولکلور بررسی میشود؛ ادبیاتی کهه مهردم عامهه د
عادی در سالهای بسیار ددر مخاطب اصلی آن بوده اند مردمی که خواندن د نوشتن نمهی دانسهتند د بهرای سهرگرمی د
تفریح گرد هم جمع میشدند تا قصه گویان بساط قصه گویی خود را پهن کنند د برای آنان ،قصه ها د افسانه های کهنی را
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ردایت کنند که بهصورت شفاهی به آنها منتقل شده بود
داستان ها د افسانه های قدیمی جمء کهن ترین آثاری است که از اندیشه د تخیل بشر باقی مانده اسهت بهه طهور قطهع،
قبل از آنکه انسان به ددران تاریخی دارد شود د دقایع زندگی خود را به یاری نقود د عالیم بر جای گذارد ،افسهانههها
د قصه ها را برای مدتی طوالنی در تاریک خانة ضمیر د حافظة خود نااه می داشت د سینه بهسینه بهه آینهدگان مهیسهررد
(محجوب)722 :7611 ،
«یک دسته از ردایات د [داستان های] پهلوانی شامل یک رشتة بسیار دراز از ردایات عیاری ه پهلوانی عامیانه است که
قهرمانان آنان نه ارتشتاران اشرافی ،بلکه عموماً از میان مردم کوچه د بازارند ایهن دیژگهی اجتمهاعی معهر

تعلهق ایهن

ردایات به ددران ایجاد شهرها د شهرنشینی در ایران است معرد ترین این گونه ردایات پهلوانی ،داستان سهمک عیهار
است» (بهار)11 :7616 ،
داستان سمک عیار از فرامرز بن خداداد االرجانی قدیمیترین داستان عامیانة فارسی در سدة ششم است؛ اما باتوجهبهه
شواهد موجود در این داستان ،بمرگانی مثل محجوب د خانلری د بر این بادرند کهه اصهل ایهن اثهر بهه ددران قبهل از
اسالم بازمی گردد شواهدی مانند دجود نام های ایرانی ،زیاده ردی در شراب خواری ،ساخت ملهو الطهوایفی ،ازدداج بها
محارم ،سوگند خوردن به زند د پازند د نار د نور ،نام شاهان ایرانی مثل کیومرث د جمشید د

یکی دیار از علت های

بسیار مهمی که باید به مطالب باال افمدد این است که اصول فتوتنامههای بعد از اسالم مطابق با اصول تصهو

اسهت د

اصول د آیین عیاری د جوانمردی در این داستان اصالً با این اصول هماهنگ نیست
از مهم ترین امتیازهای این داستان د درکل داستان های عامیانهه ،آشهنایی د شهناخت آداب د رسهوم د اصهول د ردد
زندگی ددره ای است که داستان در آن به رشتة تحریر درآمده است کتابها د مقاله هایی دربارة داسهتان سهمک عیهار د
آداب د رسوم آن نوشته شده است؛ آدابی مثل دیدن طالع نوزاد ،آداب نوردز ،ازدداج ،سوگواری ،نثار ،پوش  ،میهمهانی
د (ر

میرباقری فرد 203 :7611 ،ه )223؛ (گرجی 21 :7637 ،ه  )60در این مقاله سعی شد آداب د رسههومی شهر

شود که تاکنون در پژده ها بادقهت به آنها توجه نشده است د یا با بیدقتی به جمئیات آن ناریستهاند
از گذشتاان هیچ کتاب مستقلی دربارة آداب د رسوم د فرهنگ مردم د دربار د گرده های مختلف ازجمله عیهاران در
دست نیست؛ اما کتابهای افسانه د داستان تاحدّی این تاریکی د ابهام را مهیتوانهد ردشهن کنهد دربهار مرزبهانشهاه د
خورشید شاه د همین طور اعمال بازیار قصه ،سمک ،در داستان به دقت شر داده شده است؛ نویسنده بی شهک جمئیهات
آن را از ردی دربار عصر خود می آفریند د بسیاری از آداب د رسوم آن ردزگاران را به خوانندگان ارائه می کند نویسنده
درحقیقت تاریخ را این چنین تکمیل می کند؛ زیرا هستة اصلی افسانه ها د حکایت ها یک داقعة تاریخی است (محجهوب،
 33 :7611ه )31
1ـ 1پیشینة پژوهش
کتاب شهر سمک (ناتل خانلری )7633 :از نخسهتین د بهتهرین آثهاری اسهت کهه بهه آداب د رسهوم داسهتان سهمک
اشارههایی داشته است پس از آن از کتاب ارزشمند ادبیات عامیانة ایران (محجوب )7611 :میتوان یاد کهرد مقالههههای
«آداب د رسوم دربار شاهان در داستان سمک» (میرباقریفرد« ،)7611 :نهان د نمهکخهوردن» (صهیرفی )7611 :د «آداب
بمم د رزم در سمک عیار» (گرجی )7637 :نمونههایی دیار از پژده

در این باره است

1ـ 2ضرورت پژوهش
خواننده پس از مطالعة موشکافانة داستان سمک د کتاب ها د مقاالت دربارة آن ،درمی یابد که به تعدای از این آداب د
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رسوم توجه نشده است د اگر هم نامی از این آداب برده می شود ،بددن توجه به اصول د قوانین آن است؛ زیرا سمک عیهار
اثری است که باید بسیاری از مطالب را از البه الی کلمات د جمالت د پیونددادن آنها با یکدیار دریافت د تنهها بهه چشهم
یک داستان به آن نناریست چهبسا توجه به این ظرافتها به حل مشکالت متون بسیاری پس از سمک کمک کند
2ـ خالصة داستان
مرزبان شاه ،حاکم حلب در آرزدی داشتن فرزندی است اد باتوجه بهه طهالع

بها گلنهار ،دختهر حهاکم عهراق ،ازدداج

می کند از این پیوند ،پسری بسیار زیبا متولد می شود د اد را خورشید می نامند خورشید در هفده سالای ،زمان رفتن بهه
شکار ،عاشق مهپری ،دختر فغفور چین ،میشود پس از آن ،در پی مهپری به چین میردد د با عیهاران آشهنا مهیشهود د
داستان سمک د عیاریهای اد د جنگهای طوالنی برای دصال با مهپری آغاز می گردد در طول این سالهها ،مههپهری د
خورشیدشاه بارها د بارها از هم جدا میشوند؛ اما در پایان به دصال هم میرسند مهپری هناام دضهع حمهل همهراه بها
فرزندد می میرد؛ اما همچنان جنگ ها ،خونریمی ها ،عیاری ها د ترفند های سمک د یاران

محهور اصهلی داسهتان بهاقی

می ماند از ازدداج خورشیدشاه د آبان دخت ،دختر یکی از زنهارداران داستان ،کودکی به نام فرخ ردز متولد مهی شهود در
طالع فرخ ردز می بیننهد که اد بهارها از پدر د مادرد جدا می شهود؛ دلی سرانجام آنها را بازمی یابهد د هشههتاد سهال بهر
مناطق دسیعی فرمانردایی می کند دشمنان سمک از دست عیاری های اد ناتوان می شوند د به جهاددگران پنهاه مهی برنهد
مرزبان شاه ،پدر خورشیدشاه به دیدار فرزندد مهیشهتابد کهه سالهاسهت اد را ندیهده اسهت؛ دشهمنان در همهین زمهان
آباندخت د فرخردز را میدزدند د مادر د فرزند را از هم جدا میکنند سمک به جستجوی آنها مهیردد د خورشیدشهاه
به پاس همة زحمتها د جسارت های سمک ،اد را عالمافردز نام مینهد پس از بالیهدن فهرخردز د عاشهق شهدن

بهر

زیباترین دختر داستان به نام گلبوی ،طوطی شاه دختر را می رباید د جنگ ها ادامه می یابد خورشیههدشاه در بیشههتر ایهن
نبهردها به پیردزی میرسهد د بر منهاطههق تحههت سهلطهاد افههمدده مهیشههود گلبههوی چههندین سههال در اسهیری
بهسرمیبرد هربار که سمک اد را آزاد میکند تا به فرخردز برساند ،باز گرفتار میشهود د ایهن ددری ده سهال بهه طهول
میانجامد پس از آنکه سمک ،گلبوی را آزاد کرد ،فرخردز در یک شب با گلبوی د شردانبشن د گیتهینمهای د چاهلمهاه
ازدداج میکند د همه را به زنی می گیرد سمک برای آزادی مردان دخت ،یکی از پهلهوانان زن داستان ،بهه سهرزمین پریههان
می ردد د پس از گشودن طلسهم هایی ،حاکم سهرزمین پریهان را شکست می دهد کرینوس یکی از دشمهنان خورشیههدشاه،
برادرد قاطهوس را در جنهگ از دسهت می دهد د به انهتقام خون بهرادر ،خورشیهدشاه را می کشد با کشتن خورشهید شهاه
عادل ،طوفان عظیم د سیاهی برمی خیمد د تا دد ردز ادامه می یابد د چنهدین ههمار نفهر کشههته مهی شهوند بعهد از مدتههی
فرخ ردز به پادشاههی می رسد؛ پسهرد مرزبان از گلبهوی متولهد می شود د همان شب با مردان دخت ازدداج می کنهد زنهی
به نام تاجدخت ،برادرد را در جنگ با خورشیدشاه از دست میدهد د فتنهها د آشوب بسهیاری ایجهاد مهیکنهد در پایهان
زمانیکه مرزبانشاه ددساله میشود ،تاجدخت سر چهار زن فهرخردز را بههشهکل دردآدر د دحشیههانهای جهدا مهیکنهد د
مرزبهانشاه را با خود میبرد در پایان ناتمام این داستان سمک از به همیمترفتن فرخردز آگاه میشود
3ـ آداب و رسوم عیاران
داستان سمک عیار ،حکایت عیاری ها ،پهلوانی ها د نبردهایی در ددرة خاصی از تاریخ است به همین سبب به نظر رسید
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بهجای رسوم دیار ،ابتدا آداب عیاری بررسی شود
3ـ 1به شادی خوردن :نخستین گام برای پیوستن به عیاران به شادی خوردن بهوده اسهت؛ بهه ایهن معنهی کهه عیهار
تازه دارد با دیاران پیمان می بندد د حلقة ارادت در گود می افکند منظور از شادی خوردن ،نوشیدن آب د نمهک اسهت
که به آن کأس فتوت یا جام جهوانمردی مهی گفتنهد د ههد

از ایهن کهار نمهادین ،ناههداری حهق نمهک بهوده اسهت

شادیخوردن به معنای شاگردی د خدمتکاری نیم آمده است (صیرفی 70 :7611 ،ه « )76شهادی خهواری خهود انهواعی
دارد کسانی که هم شأن هستند ،به شادی رفیقی د برادری همدیار می خورند اگر کسی به شادی فهردی بهاالتر از شهأن
خود می خورد ،درداقع بهنوعی ،ارادت د چاکری دی را بر عهده می گیرد؛ اما اگر کسی که شأن داالیی دارد د بهه شهادی
افراد پایین دست میخورد ،این در حکهم لطف د نواخهت فرد نامبرده است در مراسم شادیخهواری ،عیهار نهو بایهد از
جای برخیمد ،قد شراب را بردارد د برابر سر خود باال ببرد د نام استاد را باوید د آنااه قد شراب را یک باره بنوشد»
(دلدار بناب)31 :7613 ،
شادیخوردن مهمترین اصطال عیاری در این داستان است که باید به نکاتی چنهد در بهاب ایهن اصهطال در کتهاب
سمک عیار اشاره کرد:
الف) در این داستان ،اصطال شادی خوردن بیشتر در معنی ارادت د خهدمتکاری د ددسهتداری بهه کهار رفتهه اسهت
(ارجانی ،7633 ،ج)323 :3
ب) در این داستان سخن از خوردن آب د نمک نیست د قد شراب را در دست می گرفتند د به شادی مهی خوردنهد
(همان)713 :7631 ،
ج) عیاران بیشتر برای خدمتاماری به سمک ،شراب می خوردند؛ اما به ندرت این عمل دربارة افراد دیاهر نیهم مطهر
شده است (همان ،7633 ،ج)763 :3
د) شادی خوردگان سمک ،تنها از منطقة اد نیستند چه بسا در ماچین نیم شادی خوردگهان زیهادی دارد (همهان:7636 ،
)31
ه) بسیاری از شادی خوردگان سمک اد را اصالً ندیده اند؛ حتی زمانی که در کنار اد هستند ،دی را نمی شناسند (همان،
 )701 :7631گاهی این نادیدگان سمک در قالب سراهی عظیم درمیآمدند (همان)616 :7636 ،
د) هناام به شادیخوردن بر پای میخواستند د به شادی سمک میخوردند (همان)733 :7631 ،
ز) از هر دد اصطال شادی برادری د شادی رفیقی خوردن نیم استفاده شده است که گویا شادی رفیقی خوردن مقهامی
داالتر از شادی برادریخوردن داشته است (همان)610 :
) گاهی در یک خانواده ،همای شادیخوردة سمک بودهاند (همان ،7633 ،ج)261 :1
3ـ 2رسم برادری و خواهری عیاران
در این داستان رسم است که دقتی عیهاری به عیار دیهار د یا به پهلوانهی د یا حتی به فرد عادی ای برخهورد می کنهد
که با یکدیار قصد انجام عملیاتی را دارند ،دست همدیار را میگیرند د به پردردگار د نور د نار د سوگند میخورنهد
که برادر ،پشت د پناه د دفادار به یکدیار باشند گاهی در این مراسم بی

از دد نفر شهرکت مهی کردنهد« :سهمک عیهار

گفت ای نیال ،تو مرا برادری ،بلکه عمیمتری که مرا جانی پس نیال با سمک عیار د سرخ درد هر سه سهوگند خوردنهد
که به یمدان دادار به نور د نار د به قد مردان د به اصل پاکان د نیکان که با هم یار باشیم د ددستی کنیم د بهه جهان از
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هم بازناردیم د مکر د غدر د خیانت نکنیم » (همان )71 :7636 ،البته همیشه نیم به سوگند خهود پایهدار نمهیماندنهد
برای نمونه نیال با سمک قسم برادری می خورد؛ اما در بخشی از داستان با آنکه مقصر اصلی خود ادست ،کینة سهمک را
به دل میگیرد د قصد میکند تا سمک را هال کند (همان )733 :7631 ،سوگند برادریخوردن بهاندازهای برای سهمک
حرمت دارد که اگر دشمن این قسم را بر زبان میآدرد ،به جان اد زینهار میداد (همان)713 :7636 ،
زمانی که مرد عیاری با زنی مواجه می شد که قرار بود برای اد کاری انجام دهد د یا زمانی را در کنار هم سرری کننهد،
همان دم اد را به خواهری قبول می کرد حتی در قسمتی از داستان ،سمک با زیباردیی برخورد می کند د برای آنکه به اد بهه
چشم خطا ننارد ،با دی پیمان خواهر د برادری میبندد « :دختری دید که تا عالمافردز [سمک] بهود بهه جمهال آن دختهر
ندیده بود گفت ای دختر! دست به من ده دختر دست به دی داد گفت به گواهی یمدان مرا به بهرادری قبهول کهردی
دختر گفت کردم بدین جهان د بدان جهان عالمافردز گفت من ترا به خواهریت پذیرفتم» (همان)723-721 :7636 ،
سمک تاحدّی حرمت دارد د مقام

نمد شاهان داالست که آنها اد را به برادری می گیرنهد د خهواهر عیهار سهمک را

خواهر خود می نامند[« :سمک] گفت :ای شاه به حکم آنکه شاه مرا برادر خوانده است اد را به خواهری قبول کنهد شهاه
دست دی بارفت د با دی خواهری د برادری بافت» (همان)713 :7636 ،
3ـ 3آالت همراه عیاران
عیاران همیشه همراه خود دسایل د لوازمی برای اعمال عیاری د همچنین دفاع از خود داشتند آالت د لوازم آنهان در
این داستان عبارت است از :کمند ،کارد ،سوهان ،دشنه ،خنجر ،کتاره ،میان بند ،زر،آت

زنه ،قلبتین ،انبهر ،کیسهة دارد ،زره

دامن ،گاز ،نمد (همان )307 :7636 ،داشتن دد کمند د یا دسایل نامه نااری در این ردایت تنها دیهژة سهمک اسهت زر
یکی از ابمارهایی است که تاکنون جمء آالت همراه عیاران به شمار نمیآمد؛ اما خود سمک نیم بر بودن همیشای آن نمد
عیاران تأکید داشت؛ زیرا بسیاری از موانع د مشکالت با آن حل میشد « :که آن قوم همه دقت با زر میبودند د جامهه
د کاله د کمر د کارد د میانبند د آنچه بدین ماند » (همان )10 :7632 ،د (همهان )713 :البتهه در داسهتان ههای عیهاری
دیار نیم این نمونه ذکر شده است؛ مثالً در شاهنامه به رفتن اسفندیار به ردیین دژ برای رهایی خهواهران

د زربخشهی

اد در هیأت بازرگانان اشاره شده است
دربارة کیسة دارد باید گفت که در آن ،هم داردهای تغییر چهره موجود بهوده اسهت د ههم مقهداری بیهشهانه کهه بهرای
اسیرکردن د یا نابودی دشمن استفاده میشده است د در کتاب شهر سمک بهطور کامل بهه چاهونای اسهتفاده از آن اشهاره
شده است زمانیکه افراد بیهود میشدند ،سمک برای بههود آدردن آنها از دد ردد استفاده میکرد؛ گهاهی آب در بینهی
آنها میریخت د گاهی با ریختن داردیی در حلق آنان د جنباندنشان ،قی میکردند د به ههود مهیآمدنهد« :درحهال آب در
بینی سرخکافر افکند د اد را بمالید د بجنبانید تا قی کرد د به هود باز آمد » (همان )672 :7636 ،د (همان)33 :7631 ،
در داستان بیژن د منیژه ،پس از آنکه منیژه داردی بیهوشی به بیژن می دهد ،برای بهه ههود آدردن اد ،ردغهن بنفشهه د
بادام در دماغ اد میریمد در سمک عیار از ترکیب بیهوشانه سخنی در میان نیامده اسهت؛ امها در دارابنامهة بیغمهی ایهن
چنین ردایت شده است« :خواجه ای بازرگان را قدری داردی بیهوشانه از افیون مصری د از خربناه د تفت یمدی د بهیخ
کبر مصری معجون ساخته داشت ،قدری در طعام آلود » (بیغمی)21 :7663 ،
سمک همراه با تغییر چهره ،لباس نیم تغییر می داد د خود را در لباس های گوناگونی مانند لبهاس سهرهناان ،مطربهان،
گدایان ،ترکان ،حماالن ،ردستاییان ،زاهدان ،شهریان ،خادمان ،فرنایان ،فراشان ،لباس دشمن د بههدیهژه بهه لبهاس زنهان
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درمی آدرد« :گفت چادر د موزه بیادر بیادرد عالم افردز داردیی چند بخواست د بساخت د در ردی مالید که اد را خهود
ری

کوچک بود آنچه مانده بود باز کرد د چادر درسرکشید » (ارجانی)613 :7631 ،
3ـ 4زینهارداری عیاران
از دیار رسوم عیاران زینهارداری آنان است اگر شخصی به زینهار آنان می آمد ،حتی اگر دشمن آنان بود د یا از ردی

فرض د گمان قتلی کرده بهود ،باز زینههارد می دادند این اصهل شامل جوانهمردان ناآشنا با آداب عیهاری نیم مهی شهد
در این داستان جوانمردانی مثل غورکوهی د ماهوس ،پیشوای درة خونیان ،دجود دارند که سمک عیار د زینهاردار ،خود
به زینهار آنها می ردد د آنها تا پای جان د کشته شدن بسیاری از مردمانشان از اد حمایت می کنند « :گفهت :ای پهلهوان،
اکنون شما زینهارداران منید د من جان د مال د فرزندان ازبهر شما فدا کنم » (همان)711 :7636 ،
3ـ 5شبروی عیاران
عیاران فقط در شب به دنبال اهدا

د عیاری هایشان میرفتند این اهدا

د اعمهال عبهارت بهود از :دسهتایری د یها

کشتن دشمن ،آزادکردن ددستان د یا اسیران ،ربودن مال د طال د جواهر از دشمن ،نقم بریدن د

از قهوانین شهب ردی

طیکردن راهِ بی راه بود آنان از راه شناختهشده د مستقیم عبور نمیکردند« :سمک عیار برخاسهت د کمهر شهبردی بهر
میان بست د به قصد آنکه بیردن ردد د طلب آتشک د سرخ درد کند» (همان )31-31 :البته سمک ،در نمونه های بسهیار
نادر ،در ردز نیم به کارهای عیاری میپرداخته است (همان)761 :7632 ،
3ـ 6نقمبریدن عیاران
نقمبریدن یکی از اصول د رسوم عیاران است خواننده در میان دقایع داستان د سخنان عیاران در این باب ،درمییابهد
عیاران زمانیکه به قلهب لشهکرگاه دشمهن دسترسی نداشتند از این ردد بههره مهیبردنهد؛ ههمچنهین چیمههایی کهه از
نظهرشان پنههان بود با این ردد کسب میکردند در نقهمبریدن مال هایی مطر بود ،مثالً سرعت کار د بیردنآمهدن از
همهان جایی که نشان کرده بودند زمان آغاز حفرکردن سوراخ را به «در نقم نشستن» تعبیر می کردنهد« :چهون سهنبان بها
شاگردان در نقم نشستند د زمین ببریدند تا به زیر خیمه[ای] آمدند که شاه جام [را] در آن خیمه باز داشته بودند نیم شب
جام تکیه کرده بود که زمین در زیر پهلوی دی بلرزید » (همان ،7633 ،ج)721 :3
3ـ 7نوع درزدن عیاران
عیاران در دقالباب نیم رسم دیژهای داشتهاند د تنها در یک قسمت داستان به این نکته اشاره شده است با ایهن ردد
دیژه صاحب خانه متوجه می شد که فرد پشت در یک عیار است« :از این جانب عالم افردز (سمک) بهر در سهرای زریهن
آمد ،دانست که در چون باید زدن ،عیاران دانند ،حلقه بر سندان زد زرین گمان برد کهه ردز افمدنسهت کهه بازگشهت »
(همان)671 :7631 ،
3ـ 8انتقال دشمن با صندوقهای چوبی
عیاران زمانی که می خواستند دشمن ،ددست د یا حتی شاهان دشمن را از میان لشار بربایند ،بعد از بیههودکهردن ،اد
را در صنددق چوبی مینهادند د صنددقهای دیار را نیم از طال د جواهر د یها اشهیاء بهاارزد پهر مهیکردنهد د دی را
همراه با صنددق اصلی به راحتی از میان دشمن عبور می دادند؛ بددن آنکه کوچک ترین تردیدی نسبت به آنها ایجاد شود:
«عالم افردز (سمک) ،پاره ای بیهوشانه بر سر شمع ریخت د خود دسهت بهر دمهاغ گرفهت ههر دد از حهال برفتنهد د
بیهود افتادند عالمافردز دد صنددق بیادرد صنددقی خالی د صنددقی پر از زر د جواهر طهوطیشهاه را در صهنددق

تأملی در آداب د رسوم داستان سمک عیار

63 /

گذاشت » (همان )673 :7636 ،البته در داستان های عیاری متأخرتر ،از این ردد جا به جایی استفاده نمی شد دشهمن را
پس از بیهودکردن در گلیم می پیچیدند د بر ددد میکشیدند د میبردند (حکیم)271 ،732 ،16 :7613 ،
3ـ 9روش کشتار عیاران
عیاران این داستان همیشه در حال کشتار د سر بریدن دشمن هستند پربسامدترین ردد کشتن آنها سربریدن با کهارد،
دشنه د خنجر است گاه آنها جسد د سر بریده را رها می کردند د گاه برای طعنه ،هیچ انااشتن د خوارکردن دشمن ،سهر
مقابل د حتی گاه تن بیسر مقتول را می آدیختند« :عالمافردز چون ایشان را بدیهد خهرم شهد گفهت :زدد

پهلوانان طر

یک یک را می برید د از کنار منظر می آدیمید همه را ببردند د بیادیختند؛ چهل د یک مهرد» (ارجهانی ،7633 ،ج)761 :3
البته اگر مقتول زن بود ،جسد اد را دفن میکردند؛ گویا رهاکردن جسد یک زن را زشت میدانسهتند د حتمهاً بایهد آن را
میپوشاندند« :پس آن کنیم بکشتند د پنهان کردند در خا  ،ازبهر آنکه زن بود» (همان)206 :
4ـ آداب رزم
4ـ 1انواع طبل و کوسها و رسوم ویژة آن
در جنگها از چهار نوع کوس د یا طبل استفاده میشد که در داستان به این نامها آمده است :کوس حربی (بهوق جنهگ،
دهل جنگ) ،کوس آسای  ،کوس رحیل (طبل رحیل) ،طبل باز الف) کوس حربی :یکی از دد طر

جنگ زمهانی ایهن

کوس را میزدند که قصد جنگ داشتند آنان با نواختن این کوس به دشمن اعالم میکردند آمادة جنهگ هسهتند د زمهان
درگیری فرارسیده است« :آداز بوق جنگ برخاست؛ که لشکر خورشید شاه ردی بهه میهدان نهادنهد د صهف ههای لشهکر
راست بداشتند» (همان)273 :7631 ،
زمانی که دد گرده ستیمه جو با بانگ کهوس حربهی در برابهر یکهدیار صهف آرایهی مهی کردنهد ،نخسهت پهلوانهان د
جنگ آدران به میدان می آمدند اصوالً این پهلوانان شناختهشده بودند د نیازی به معرفی نداشهتند قبهل از آنکههه جنههگ
تن بهتن آغهاز شهود ،یکدیار را با سخنانهی خهوار میکهردند د قدرت خهود را به رخ یکهدیار میکشهیدند پهس از آن
به نیهمه دست می بردند تاحهدّی که نیمه ها می شکسهت؛ سرس شمشیههر را از نیهام بهیردن مهی کشهیدند د سهرر بهر سهر
می گذاشتند تا آسیب نبینند ،تیغها نیم به سبب شدت ضربه ها می شکست پس از آن ،تیر د کمان به دست مهی گرفتنهد د
آنقدر بر هم تیر میزدند تا تیری در تیردان باقی نمیماند سرس نوبت به گرز گران میرسید که گرز ،سال مهردان بهود
د تیر د کمان سال ترسوها دزن گرزها متفادت بود؛ هرچه پهلوان ،قدرتمندتر ،گرز اد هم سناینتر بود؛ بههحهدّی کهه
چند نفر گرز اد را به میدان میآدردند گرز فرخردز یکی از سناینترین گرزهاسهت اگههر در ایهن مرحلهه نیهم بها ههم
برابری می کهردند ،از اسب پیاده میشدند د بددن اسب می جنایدند؛ امها همیشهه ایهن گونهه جنهگهها بهه مرحلهة آخهر
نمی رسید د در همان مراحل آغازین یکی از دد طر
درمیآمد د هر دد طر

کشته د یا به اسارت گرفته می شد د یا اصالً طبل آسای

باید باز میگشتند (همان ،7633 ،ج)703 :3

ب) کوس آسایش :یکی از دد طر

جنگ در غردب این کوس را مینواختند در این زمان دقهت جنایهدن گذشهته

بود د یا بیم آن میرفت که یکی از پهلوانان مشهور در برابر پهلوان حریف هال شود دد طر
طبل آسای

به صهدا

جنگ با شنیدن صهدای

باید بازمیگشتند؛ حتی اگر یک ضربه به کشتن دشمن مانده بود« :شهران دزیر گفت :ای شهاه ،دبهور زخهم

یافته است د خون بر ردی اد ردان گشته ،نباید که اد را رنجی رسد بفرمای تا طبل آسای

بمنند درحال بفرمود تا طبل
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آسای

بمدند د هر دد از میدان بازگشتند » (همان)30 :7631 ،

ج) کوس رحیل :این طبل زمانی به صدا درمی آمد که سراهیان قصد حرکت به سمتی داشتند د یها بهه دنبهال دشهمن
عقب نشینی کرده می رفتند تا شهر اد را تسخیر کنند« :شاه بفرمود تا طبل رحیل بمدند سراه ردی به راه نهادند تا بهه شههر
محترقات رسیدند پیرامون شهر فردگرفتند » (همان ،7633 ،ج)613 :3
د) طبل باز :در تعریف این طبل گفته اند« :دهل خردی که پی

کوهة زین برای شکارکردن ملهو بمننهد» (دهخهدا،

 :7611ذیل طبل) از این طبل در دد قسمت داستان یاد شده است؛ اما هیچ پیوندی با تعریف ارائهشده از این طبل ندارد
متأسفانه مشخص نشد در این داستان این طبل را چه زمانی میزدهاند « :تو بدان جانب رد د طبل بهاز بهمن تها مهن از
این جانب که لشکر اند اند مردان دخت از این جانب طبل باز فردکوفت کهه تها جههان اسهت فهرخ ردز فهرخبهار »
(ارجانی ،7633 ،ج)611 :1؛ « لشکر [دید] فردد آمده د طبل باز می زنند د نعره د فریاد می دارند د نشاط می کنند چون
کسانی که مصا

خواهند» (همان)173 :

4ـ 2سراپردهزدن در جنگ
زمانی که پادشاه قصد جنگ داشت ،فرمان می داد که سراپردة اد را خارج از شهر زنند د این نشهانة اعهالم جنهگ بهود
(همان )703 :7632 ،در این ردایت این عمل فقط دیژة شخص شاه نیسهت در قسهمتی از داسهتان چاهل مهاه ،خهواهر
طوطی شاه که یکی از پهلوانان بی نظیر زن داستان است ،سراپرده به بیردن شهر میبرد؛ البته اد نیم از خاندان شاهی است:
«چال ماه ،صد همار سوار د سی پهلوان صاحبکاله داشت چالماه بفرمود که سهراپهردة مهن از شههر بیهردن بریهد
پهلوانان جمله حاضر آمدند » (همان)626 :7636 ،
4ـ 3توافق در زمان آغاز جنگ
در جنگ ،هر دد گرده دشمن باید بر زمان آغاز جنگ توافق داشته باشند؛ مثالً اگر یک جانب کوس حربی نمنهد د یها
برای آماده کردن نیرد فرصت خواهد د یا حتی آیین سوگواری یکی از بمرگان را داشهته باشهد ،طهر

مقابهل بهه جنهگ

نمی پرداخته است« :از این جانب قمل ملک جنگ نمی خواست د خورشیدشاه با پهلوانان گفهت ایشهان بهه جنهگ بیهردن
نمی آیند پهلوانان گفتند ایشان از غم قطران مصا

نخواهند خورشید شاه گفت چنین کنیم قمل ملهک یکی را گفت

بهرد ایشان را بهاوی که ما را پارهای ناخهود است به جنهگ نمیپردازیم تا دقت باشد » (همان)701 :7632 ،
4ـ 4رسوم تیراندازی
از آیین های تیراندازی در مصا
کند د بی

این بود که هرکس فقط سه تیر میتوانست در کمان گذارد د به سمت دشمن پرتاب

از این اجازة پرتاب نداشت« :چون صف هر دد سراه راست شد از لشکر جام ،المهاس بها ددازده ههمار مهرد

تیرانداز بیردن آمد ،قاعدة ایشان چنان بود که هر یکی سه چوبه تیر بی

نینداختی» (همان ،7633 ،ج)717 :3

4ـ 5لباس جنگآوران
رادی در دصف لباس پهلوانان نامآدر میگوید لباس آنها چهارده پاره سال داشت گویا داشتن این تعهداد سهال در
لباس رزم ،نمایانار کامل ترین نوع لباس جنای بوده است « :بر اسبهی بادپهای سوار گهشته د خود را به چههارده پهاره
سلیح رزم آراسهته ،چنانکه هرکه اد را میدید آفهرین میکرد از چاالکی دی» (همان)211 :
4ـ 6بهعالمتکشتن
در زمان دستایری شخص شهردر د گنهکاری که بدترین ضربه را به پیهکرة طر

مقابل دارد کهرده بهود ،مهیگفتنهد
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باید اد را به عالمت کشت؛ یعنی باید اد را به بدترین شکل د زجرآدرترین ردد از بین برد سمک این اصطال را بارها
دربارة دشمنان به کار برده است د از تکیهکالمهای اد به شمار میردد« :سمک با خود گفت اگر اینها را بهعالمتی نکشهم
که جهانیان از کار ایشان عبرت گیرند من نه سمکم» (همان 231 :7636 ،ه )233
در این داستان بدترین د دردنا ترین به عالمت کشتن ها دربارة زنی به نام تاج دخت است اد چهار زن فهرخردز را در
یک شب سر می برد د پس از اسارت این گونه شکنجه میشود« :در بارگاه ،زبان تاجدخت ببرید بفرمود تا ناخن دسهت
د پای دی بکندند چشم های اد را به کارد برآدرد تا ردغن گرم شد ،جاردب در ردغن می زد د بر انهدام تهاج دخهت
می افشاند که اد را برهنه کرده بود تا اندام دی آبله برمی آدرد د می ترکید سرکه د نمک بهه جهای مهی افکنهد ،پهس بهه
ناخن پیرای گوشت د پوست دی می برید د در دهان اد می نهاد میل در آت

نهاده بود همهه دنهدان ههای اد بکنهد »

(همان ،7633 ،ج 311 :1ه )313
دربارة شخصیت ادل داستان ،یعنی سمک نیم این اصطال به کار رفته است پس از آنکه سمک ،بها همهة ترفنهدها د
نیرنگ های  ،بالهای زیادی بر سر جام شاه د سراهیان

نازل می کند ،اد را دستایر می کنند هریک از بمرگان عقهوبتی را

برای اد پیشنهاد میکنند؛ مانند دستبریدن د چشمشکافتن ؛ اما جامشاه میگوید« :این همه عقوبت است؛ امها بهتهر از ایهن
باید ،بهعالمتها باید کشتن» (همان ،7633 ،ج )33 :3د سمک را نیم مانند تاجدخت شکنجه میکننهد؛ گویها دردنها تهرین
شکنجه در آن ددران استفاده از همین ردد زجرآدر د بیرحمانه بوده است آنها معتقد بودند فرد بیگناه را نباید بهعالمهت
کشت د برای مثال فقط باید گردن اد را زد که زجر نکشد « :مهردان دخهت بفرمهود کهه سهیا

را بخوانیهد تها ازبههر دل

شردانبشن این زن هال کند اد را گردن بمنید که بهعالمت نشایدکردن که گناهکار نیست» (همان)611 :
4ـ 7در خامگرفتن
«نوعی شکنجه که کسی را در پوست تازة ستوران بددزند تا پوست بر اثر خشک شدن تنگ شود د بر همة اعضا فشار
آدرد» (ناتل خانلری )733 :7633 ،سمک این عمل را دربارة یک پری به نام یکتادپری انجهام مهیدههد البتهه بهه نظهر
می رسد قصد سمک از در خام گرفتن پری این است که اد را سخت در اسهارت خهود درآدرد ،مبهادا کهه فهرار کنهد در
داستان آمده است که این خام را از پوست اسب تهیه میکردند « :خامی اگر داری بیادر د اگرنه اسبی بفرمای کشهتن
خامی بیادرد د یکتاد را در خام گرفتند عالم افردز گفت :ای برادر! اد را برگیر د پهی

خورشهید شهاه بهرد کهاموی

گفت ای پهلوان! کار من نیست عالم افردز گفت آخر این همه راه اد را آدردم در خام نارفته بود اد را نااه داشهتم »
(ارجانی ،7633 ،ج)11 :1
4ـ 8نامه در موم و یا حریرگرفتن
دقتی پیکی آشکارا نامهای از مقامی به مقام دیار ،چه در جنهگ د یها غیهر آن ،مهیبهرد ،آن را در حریهر مهیگرفتنهد:
«خردسبشیدد بفرمود تا آداز دهند که رسولی از خورشیدشاه آمده است دست در بر قبا کرد د حریهری سهرید بیهردن
آدرد د نامه در میان حریر پیچیده » (همان)713 ،713 :7632 ،؛ اما زمانیکه می خواستند نامهای را پنهانی ارسهال کننهد،
نامهبر ،نه بهصورت پیک ،بلکه بهصورت ناشناس ردانه میشد د نامه نیم پیچیده در مهوم بهود تها اگهر دشهمنان در راه از
هویّت اد آگاه شدند ،دست کم از پیغام باخبر نشوند در قسمتی از داستان ،سمک افمدن بر اینکه نامه را در موم می گیهرد،
آن را در میان چوبی به شکل عصها مینهد د پس از تغییهر چهره رهسرار میشود (همان ،7633 ،ج)30 :3
4ـ 9چگونگی اثبات دلیری جنگآوران
زمانیکه پهلوان دلیری به جنگ تنبهتن میرفت ،تعداد بسیاری از افراد دشمن را از پا درمهیآدرد؛ اعهدادی کهه رادی
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برای کشتاان میدان جنگ به کار می برد ،بیشتر مشتقات عدد هفت د به دیژه عدد هفده است گویا رادی به سبب تقدس
دیرباز عدد هفت ،پیدرپی از آن استفاده میکند همچنین میتواند به این رسم اشاره داشته باشد که یهک پهلهوان زمهانی
بیهمتایی خود را در میدان نبرد اثبات خواهد کرد که حتماً این تعداد افراد را از پا درآدرده باشد عددهای هفت ،هفهده،
بیست د هفت ،هفتاد د چهل در این داستان کاربرد بسیاری دارند « :آهنجار در میدان بود د مرد میافکنهد؛ تها هفهده
مرد بیفکند» (همان)613 :

5ـ آداب و رسوم دربار شاهان در داستان سمک عیار
این بخ

از آداب د رسوم داستان سمک در بیشتر متون کهن بیان شده است د خوانندگان با این رسوم آشهنایی دارنهد؛

اما به دد سبب به نظر رسید که ذکر گردد :الف) نشان داده شود این آداب ،در این داستان نیم آمهده اسهت ،ب) در متهون
دیار به جمئیات آن اشاره نشده است د گاهی تفادتهای اندکی نیم مشاهده میشود
5ـ 1آداب رسولداری
سراسر داستان سمک عیار ،جنگ برای معشوقان شاه د شاهمادگان است؛ به همین سبب رسوالنی بهین ههر دد گهرده
ستیمه جو برای رساندن پیغام ،پیوسته در رفت د آمد هستند آداب د رسوم پذیرد این رسوالن د بهاصهطال رسهولداری،
یکی از محوری ترین آدابی است که پیوسته در این ردایت مشاهده می شود زمانهی کهه سهولههی پیهغامههی را مههی آدرد،
قبهل از ایهنکهه پیهغهام گهمارده شههود ،از اد پهذیهرایهی مهیکردنههد؛ بههمم مهیگستههراندند بههیدرنهگ شههرابداران،
جهالب مهی آدردند سرهس با میهوه پذیرایی میکردند د بعهد از آن خههوان مهینهادنهد پهس از آن ،فراشهان ،طشهت د
آبدستان می آدردند د مجلس بمم د شادی آغاز می شد؛ مطربان آداز می خواندند د سهاقیان نیهم شهراب مهی دادنهد؛ گویها
طشت د آبدستان د آدردن میوه همیشه مرسوم نبوده است البته این رسهم تنهها در میهان درباریان نبوده اسهت؛ بلکهه در
بین طبقة فهردتر مهانند سرکهردگان گهرده های مختلف نیم دجود داشته است؛ برای مثال غورکوهی یکهی از سهرکردگان
جوانمردان د نه عیاران در این داستان است که رادی ،مجلس بمم اد را اینگونه توصیف میکند « :غور پیهاده گشهت د
بازدی غاطود بارفت درحال شراب داران جالب بیادردند د دردادنهد د میهوه آدردنهد د بخوردنهد د خوانسهاالران
خوان باستردند چون فارغ شدند فراشان بیامدند د طشت د آبدستان آدردند د دستها بشستند د مجلس بهمم بیاراسهتند
د مطربان آداز به سماع برآدردند د ساقیان شراب دردادند» (همان)21 :7631 ،
به سبب اینکه از آغاز تا پایان در جنگ به سرمیبردند ،این پیکهها پیوسهته در رفهتدآمهد بودنهد د ایهن مجلهسهها
پی درپی برگمار می شد البته بیان مکرر این رسم در این ردایت ،به یک تکرار خسته کننده تبدیل شده است گویا از قدیم
رسم شراب خوردن بعد از غذا ،در میان عامة مردم مرسوم بوده است « :چون فارغ شدند شراب آدردنهد در قاعهدة مها
تقدم چنان بود هر کسی زن د مرد ،توانار د دردی  ،پادشاه د رعیت که چهون از نهان خهوردن فهارغ شهدندی ،شهراب
آدردندی د به شرابخوردن مشغول شدندی د آن قاعدة قدیم بود ایشان را» (همان ،7633 ،ج)363 :1
رسول پس از پایانیافتن آداب بمم شاهانه ،نامه را میبوسید د آن را در گوشه د یا پهی

تخهت شهاه مهینههاد شههاه

بهرای احتهرام به پیغام دهنده ،نامه را بهرمی داشت د بهه دسهت دزیهری مهیداد تا بخوانهد ،خود شهاه نامه را نمیخوانهد:
« پس مهرد برخاست ،نامه ببوسید د پی

تخت بنهاد طوطی شاه نامه برداشت د مهر آن برگرفت د به دست دزیهر داد

» (همان )202 :7636 ،به نظر میرسد که نامهخواندن شاه با مقام اد سازگار نبوده است خانلری بیان میکنهد کهه ایهن
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کار شاه یا به این سبب است که اد سواد نداشته است د یا به آن تظاهر میکند البتهه در همهین ردایهت مهی خهوانیم کهه
خواندن د نوشتن یکی از فنونی است که شاهان در کودکی میآموختند د افتخار آنهان بهه شهمار مهیرفهت رادی زمهان
کودکی خورشید شاه را چنین توصیف می کند« :به علم د دان

به جایی برسید که از چهار ادیهب هنهر آموخهت د خهط

نوشتن د دفترها خواندن » (همان )1 :7632 ،در همین داستان می خوانیم که سمک نامه ناهاری د ترسهل را بهه خهوبی
می دانسته است (همان)31 :7636 ،؛ حتی دختر بمرگان نوشتن میدانستند (همان)11 :7631 ،؛ پس چاونه ممکهن اسهت
شاهی نوشتن نداند بهدیژه آنکه انواع مهارتها د فنون را در کودکی فرامیگرفته است
5ـ 2از دیگر آداب رسولی
5ـ2ـ 1نگاهداشتن رسوالن و ایستادن در هنگام خواندن نامة شاه
پیغام رسوالن یا به زبان (شفاهی) د یا به صورت نامه (مکتوب) بوده است در قسمتی از داستان ،دقتی خردسبشیدد،
از پهلوانان خورشیدشاه ،به رسولی نمد ارمنشاه می ردد به ارمن مهی گویهد :مها رسهم نهداریم زمهانی کهه نامهة شهاه مها را
می خوانند بنشینیم د ارمنشاه در ادامه به اد می گوید رسم ما بر این است که یک هفته رسول را ناه داریم تا بهه دقهت بهه
کارها بناریم د اگر خواستیم پاسخ دهیم « :ارمنشاه گفت نامه بیادر د عرض کن د اگر بهه زبهان پیغهام داری باهوی
ارمنشاه گفت بنشین خردسب شیدد گفت ای شاه ،عادت نباشد که چون نامة شاه ما خوانند بنشینیم ارمنشهاه گفهت ای
پهلوان! ما را عادت چنان است که رسولی که بباید یک هفته رها نکنیم کهه بهردد تها کهار دی نیکهو بناهریم » (همهان،
 713 :7632ه )710
در سوی دیار جنگ ،رسم مرزبانشاه این بود که رسول را ردز سوم ردانه میکردند (همان 610 :7631 ،ه  )617البتهه
پیکها گاهی نیم بی احترامی می کردند د طر

مقابل را بهه چیهمی نمهی گرفتنهد د اصهول رسهوالن ماننهد سهالم کهردن،

احترامگذاشتن د شرابخوردن را بهجا نمیآدردند « :سیهمیل بر در بارگاه پیاده گشت در بارگاه شد خهدمت نکهرد د
سالم نافت بر جایااه که خواست بنشست ،هیچ رسم د قاعده خدمتکردن بهجای نیادرد» (همان ،7633 ،ج)333 :1
5ـ2ـ 2خلعتدادن
مطالب بسیاری در این ردایت د یا داستانهای عامیانة دیار دربارة خلعتدادن شهاهان د بمرگهان بهه زیردسهتان بیهان
شده است که در این مقاله نیازی به شر آنها نیست؛ زیرا تکرار سخن دیاران است (ر

میرباقریفرد 201 :7611 ،هه

)223؛ اما باید به چند نکته اشاره کرد:
الف) زمانیکه خبری برای شاه بسیار شادیبخ

بود د این خوشحالی از حدّ میگذشت ،لباسهای فاخر خهود را بهه

نخستین کسی می داد که این خبر را آدرده بود« :شاه چون بشنید که مهپری نجهات یافهت د قلعهه گشهادند خهرم شهد د
هرچه پوشیده داشت از قبا د کاله همه نیال را بخشید » (ارجانی)26 :7636 ،
ب) خلعتدادن در همة ددره ها در بارگاه شاهان معمول بوده است رسوالن از کسانی هستند که شاه در ایهن داسهتان
به آنها خلعت می دهد این اصل حتی زمهانیکه شاه رسول را عتاب میکند د پیغامی از سر خشهم مهیدههد نیهم جهاری
است « :آنچه پاداد شما باشد می کنم اگرچه همة عقوبت جهان بهدین پهاداد نباشهد ایهن بافهت [د] جاشهود را
خلعت دادند د بازگشت» (همان ،7633 ،ج)270 :3
ج) مژدگانهبردن :زمانیکه اتفاق خوب د نیکی ردی میداد ،نخستین رسانندة این خبر به شاه ،چیمی دریافت میکهرد
درداقع مژدگانه خبر خوبی بود که در برابر آن هدیه ای دریافت می شد « :گفت فرخ ردز از بند نجات یافت کاده خهرم
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شد سراه را گفت هم این جایااه میباشید که من مژدگانه به شاه برم ابر گفت ای پهلوان! ما را جدایی نیست؛ اما مهن
به چه کار آمدهام این همه راه [را] ازبهر آنکه تو مژدگانه بری » (همان)633 :
5ـ 3جامة مظالم پوشیدن شاهان
این اصطال در بیشتر متون زمانی به کار میردد که به فردی از مردم عامه ظلم شود د اد برای دادخواهی ،با پوشهیدن
این جامه ،نمد پادشاه ردد تا حاکم داد اد را بایرد؛ اما در این داستان مرزبانشاه جامة مظالم میپوشد د اعتهراض خهود را
به ارمنشاه د گورخان اعالم میکند؛ زیرا آنان قصد دارند از پادشاه هند کمک گیرند گویا این مراسهم آداب خاصهی نهمد
شاهان داشته است شاه پس از پوشیدن جامة مظهالم ،در میهان چههار بالهه

مهی نشههسته اسهت غالمههان ،حاجبههان،

سهرهنهاهان ،جهالدان د بههشیوة خهاصهی میایستادنهد؛ نطهع میافکندند ،ریگ میریختند د ردغن جوشان د اسهتر د
گاز د طشت د تازیانه د چوب می گذاشتند د عقابینی را در زمهین فردمهی کههردند د ردیهها را درههم مهی کشههیدند د
سراهیهان به مسافهت طوالنی می ایستادند (همان 37 :7636 ،ه  )32نکتهه ای کهه از ایهن داسهتان دربهارة ظهاهر د شهکل
جالدان می توان دریافت این است که آنان سیاه بودند؛ جامه ای سههرخ میپوشیدند د عصابهای ،دستار سر ،به همان رنگ
بر سر میبستند « :د سیاهان هریکی چند نخلی ،جامههای سرخ پوشیده د عصابههای اللی بهر پیشهانی بسهته د سهازها
بربسته د نطع افکنده د » (همان )37 :د (همان)621 :7636 ،
5ـ 4آداب اسارت در پیشگاه شاهان
الف) بردن اسیر با بند نمد شاه مرسوم نبوده است؛ حتی اگر آن اسیر ،دشمن شاه بهود زمهانیکهه عهامالن قهاطوس د
جامشاه ،خورشیدشاه را اسیر می کنند ،قاطوس فرمان میدهد که اد را با بند نمد دی آدرند؛ اما گوراب ،پدر مرداندخهت،
چنین می گوید(« :مردان دخت) گفت :شاه می گوید که خورشید شاه همچنان با بند در صنددق پی
بانگ بر دختر زد گفت می دانی که چه می گویی د چه می کنی

من آدریهد گهوراب

تو می دانی که نیک نبود که دزدان د خونیان بسته پی

پادشاهان برند خورشید شاه پادشاه هفت اقلیم است » (همان ،7633 ،ج)370 :3
ب) گاه شاه فرمان می داد زیر تخت خود د یا یکی از فرماندهان چاهی بکنند د اسیر را در آن چاه پنههان کننهد ایهن
شیوه برای اسیران بسیار مهمی بود که پادشاه بههیچدجه نمی خواست آنان را از دست دهد د یا کسی رهایشهان کنهد« :
شاه بفرمود تا اد را بند برنهادند د به دست ردیین سرردند ردیین اد را به خیمه آدرد د در زیر تخت چهاهی بفرمهود تها
بکنند د ردز افمدن [را] در آن چاه کرد» (همان)273 :
5ـ 5انگشتری و تیرامان بردن
همة شاهان د صاحبان قدرت این رسم را داشتند د در زمان سمک نیم دجود داشته است زمانی که فردی به مأموریت
د یا جاسوسی در محدددة سراه ،شهر د یا کشور فرستاده میشد ،صاحبان قدرت به اد اناشتری د یا تیر امان میدادنهد د
یا خود آن فرد آن را درخواست میکرد « :غور بفرمود تا اد را تیری دادند کیکان تیر به دسهت گرفهت د ردی بهه راه
نهاد لشکر غور چون تیر میدیدند خدمت میکردند تا از در ،بیردن آید» (همان )213 :7636 ،د (همان)230 :7636 ،
5ـ 6به دستارچهبردن
این لفظ در این داستان به معنی هدیه د پیشک  ،آن هم از نوع انسانی است دقتی اسیرکردن یک شخهص برای شهاه
بسیار ارزشهمند بود د یهکی از زیهردستان شهاه ،اد را اسیهر می کرد ،می گفتند اد را به دستهارچه می برند« :ابهر گفهت:

ای ملکه! بی دستارچهای پی
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فرخردز نشایدرفتن شرداندخت گفت :چه کنیم دستارچه از چه میباید کرا بریم

»

(همان ،7633 ،ج)612 :1
5ـ 7حلقه در گوش کردن
این اصطال در بیشتر متون قدیم کاربرد داشته است د به معنای مطیع شدن است بهه بیهان دیاهر بهرای بنهدگی نهمد
شاهان حلقه در گود می کردند این اصطال در این ردایت نیم آمده است؛ البته با این تفادت که در قسمتی از داسهتان،
چاونای د شیوة عملی آن به تصویر کشیده شده است د بر این مسئله تأکید می شهود کهه افهراد خهود خواسهتار حلقهة
بندگی بوده اند « :ما تشریف حلقة بندگی می خواهیم که در گود ما کنی تا نشان بندگی بهر مها باشهد د فخهر کنهیم
فرخردز گفت :این معنی دانستم اما به مال برآدردم؛ چون شما را دل با من است حاجت به ههیچ نیسهت ایشهان گفتنهد:
چنین باید تا کسانی که در میدان ما را نارند بدان حلقه در گود ما بدانند فرخ ردز گفهت :شهما دانیهد دد حلقهه از زر
بخواست عالم افردز (سمک) کارد برآدرد در گود ایشان سوراخ کرد د حلقه در گود ایشان افکنهد» (همهان،7633 ،
ج 76 :3ه )73
5ـ 8دست و بوسه بر رکاب زدن
کاربرد هر دد اصطال هناام ردیاردیی با شاه د بمرگان د یا استقبال شاه از بمرگان د برای احترام صورت مهیگرفتهه
است زمانی که شاه به استقبال صاحب قدرتی می رفت ،آن بمرگ به رکاب شاه بوسه مهیزد د یها رکهاب را مهی گرفهت؛
مسهافتی پیاده در جوار شاه می رفهت د تا زمانیکه شاه دستهور نمهیداد اد حهق سوارشهدن نداشهت « :چهون نمدیهک
رسیدند کوهتن پیاده گشت در رکاب شاه بوسه داد پارهای در رکاب پیاده برفت تا خورشیدشاه فرمود د کهوهتهن سهوار
گشت» (همان)737 :7636 ،
5ـ 9جرعه بر کسی ریختن
برای خوار داشت د بی احترامی اسیر ،ته ماندة شراب را بر اد می ریختند این رسم تنها دیژة دربهار شهاه نبهود د گویها
رسمی معمول بوده است « :چون دبور قد شراب بازخورد ،جرعه بر دی می ریخت شاهان گفهت :ای دبهور پهلهوان،
چنان نیستم که جرعه بر من ریمی مردان چنین نکنند» (همان)30 :7631 ،
5ـ 11آشنایی پادشاهان با آالت موسیقی
درآغاز داستان ،هناامیکه خورشیدشاه به چهارده سالای میرسد از پدر میخواهد که شیوة نواختن آالت موسهیقی را
به اد بیاموزانند خواننده از محتوای کالم متوجه می شود که گویا یاددادن موسیقی به شهاهمادگان مرسهوم نبهوده اسهت د
عملی پایین تر از مقام آنان به شمار می آمده است؛ اما با اطمینان می توان گفت مخالف بها عقایدشهان نبهوده اسهت؛ زیهرا
زمانیکه خورشیدشاه به چهار سالای میرسد ،مرزبانشاه معلمان د ادیبانی را بهرای تربیهت د آمهوختن دانه

بهه اد در

خدمت میگیرد سرس استادانی را فرامیخواند تا انواع فنهون میهدانداری را بهه اد بیاموزاننهد خورشیدشهاه در چههارده
سالای از پدر میخواهد تا علم موسیقی را فراگیرد د مرزبانشاه به اد اجازه میدهد؛ زیرا خورشیدشاه تنها فرزند ادسهت
د مرزبانشاه بسیار به اد عالقه مند است« :چون شاهماده در همه علم استاد گشت اد را هوس سازهای مطربهی افتهاد کهه
بیاموزد ،چون چنگ د د

د رباب د پس از پدر دستوری خواست مرزبان شاه ازبهر آنکه اد را ددست داشتی که جم

دی فرزند نداشت خواست تا اد دلشکسته نشود ،گفت :جان پدر تو دانی ،هرچه خواهی آموز » (همان)3 :7632 ،
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6ـ نتیجهگیری
رمان سمک عیار یکی از قدیمی ترین د ارزشمندترین منابع ادب عامیانهة فارسهی اسهت ایهن اثهر در شناسهاندن آداب د
رسوم مبهم گذشتاان بسیار مفید است د درداقع کاملکنندة تاریخ است دربارة رسوم کلی این داسهتان مطالهب بسهیاری
نوشته شده است؛ به همین سبب در این مقاله سعی شد به جمئیات د نحوة کاربرد رسومی توجه شود که تاکنون به دقهت
مطالعه نشده بود تا شاید بخشی هرچند کوچک از آداب د رسوم قدما در زمینههای گوناگون آشکار گردد ایهن ردایهت،
داستان عیارها ،نحوة عیاری ها د ارتباط این عیاران با دربار پادشهاهان در رسهاندن شهاهان بهه اهدافشهان اسهت در ایهن
داستان به دد گرده عیاران د پادشاهان بیشتر توجه می شود؛ به همین سبب در دامنة گسترده تری بهه آداب آنهان پرداختهه
شده است
در این پژده

برخی از آداب رزم پادشاهان بررسی شده است ازجمله :آداب پذیرفتن رسول د رسهوم نامهه رسهانی

پیغامبران ،نحوة خلعتدادن ،چاونای جامة مظالم پوشیدن شاهان ،آداب بردن اسرا ،رسم اناشتری د تیر امهان ،مژدگانهه
د دستارچهبردن ،نحوة عملی حلقه در گود کردن در برابر پادشاهان ،دست د بوسه بهر رکهاب شهاهان زدن ،جرعهه بهر
کسی ریختن ،ارتباط شاهان با آالت موسیقی ،کاربرد چهار نوع کوس د طبل در هناهام جنهگ د زمهان اسهتفاده از آنهها،
ترتیههب اسههتفاده از آالت رزم د توافههق در زمههان جنههگ ،آداب تیرانههدازی ،لبههاس پهلوانههان ،شههر اصههطال د رسههم
بهعالمتکشتن ،درخامگرفتن ،نامه در موم د یا در حریر گرفتن ،کاربرد اعهداد در جنهگ در پایهان نیهم نکهاتی در آداب
عیاری بیان شد؛ مانند :رسم به شادی خوردن د برادری د خواهری عیاران ،آالت مرسوم عیاران ،زینههارداری ،شهب ردی
د نقمبریدن آنان ،آداب در زدن عیاران ،چاونای جابهجاکردن دشمنان د ردد کشتن آنان
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