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  :چكيده

هاي حماسي در بسـتر نظـم   در بيشتر پژوهشهايي كه تا امروز انجام شده، واكاوي بنمايه
هاي حماسـي،  ها و بنمايهبوده و شواهد آنهم عموماً محدود به شاهنامه است، حال آنكه سازه

ني نزديكي كه اين اثر با شاهنامه عيار در عرصة نثر از يكسو و فاصلة زمادر اثري مانند سمك
ي مناسب را براي پـرورده شـدن سـبك حماسـي     ادارد از سوي ديگر، بيگمان فضا و گستره

 بلنـد منثـور فارسـي و    يكـي از داسـتانهاي   ) ق.ه585(عيار كتاب سمك. بوجود آورده است
ـ ي اوليه ازداستانهاي عياري ومبارزة مردم در برابر ظلمانمونه تيباني جـوانمردان  وستم و پش

نگارنـدگان  . وپهلوانان از اهل حقّ است، كه به آنها سيمايي قهرماني و حماسي بخشيده است
عيار در حوزة عناصر هاي حماسي سمكها و ريشهبررسي سبك محتوايي بنمايهاين مقاله، به

جنـگ در حماسـه و    محوري، كنشها و باورهاي حماسـي، عناصـرماورايي، سـبك   شخصيت
در ايجـاد  هايي صورت گرفتـه، كـه  اين بررسي بر حسب مولّفه. اندهاي پهلواني پرداختهرسم

سبك حماسي و پهلـواني   هدف از اين پژوهش نماياندن.. سبك حماسي اثر نقشي بسزا دارند
پژوهان است، هرچند كه اين بازتاب در همة آثار حماسي منظوم وجود دارد عيار به ادبسمك

توجه است، بـرغم  در ميان اين آثار، آنهم در زمينة نثر بيگمان ممتاز و در خورعيار اما، سمك
آنچه در اين مقاله ذكر ميشود، . آنكه كمتر از آن گزارشهاي پژوهشي بدست داده شده است 

ها و عناصر ساختاري نوع ادب حماسي، بـر سـبك   پاسخي به اين سوال است، كه؛ آيا بنمايه
  ري داشته است؟عيار تأثيمحتوايي سمك

  : كليديكلمات
عيـار و شـاهنامه، سـبك محتـوايي     عيار، پيوندهاي مشترك سمكحماسة منثور، سمك

  . هاي حماسيبنمايه
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  .ي منثوراسمك عيار، حماسه: پيشينة تحقيق -1
ار افسـانه  كه از نگاه بيشتر محقّقان پنهان مانده، اين است كـه سـمك  نكتة مهمي ي اعيـ
ي منثـور اسـت   اعيارحماسـه گويان باشد، نيست؛ در واقـع سـمك  رساختة قصهعاشقانه كه ب

حماسي كهـن كـه    -متعلّق به طبقات متوسط و پايين جامعه و متّكي به سنّتهاي اساطيري
به سينه نقل گشته تا آنكه مولّف آن را از زبان يكـي از   توسط راويان و داستانپردازان، سينه

ودر آن ) 45- 46: 1386آبـادي، حسـن (و به ضبط آورده اسـت   شنيده -صدقه  -اين راويان
ها بيشتر حماسه. هاي حماسي همچون شاهنامه يافتهاي اساطيري و ساختارمايهميتوان بن

هاي فارسي به آثاري برميخوريم كه خصوصياتي نزديك بـه  منظوم هستند، اما در ميان قصه
مــان تــأليف، از آنجاكــه ســرزمين ايــران در ز). 354: 1380رستگارفســايي،(حماســه دارنــد 

ة مـردم     ه همگان به خصـوص عامـستور بيگانگان گشته، شاهنامه در مدار توج لگدكوب سم
وپوست خود احساس ميكنند و با سالح اسطوره و حماسـه  است كه حكومت بيگانه را با رگ

عيار با نيت اعتراض به هم شنوندگان سمكو گو بمقابله با آن ميپردازند واز اين رو، هم قصه
شاهنامه در عين آنكه نتيجه و ثمـرة نهضـت بـزرگ    . اندبيگانگان، به اين حماسه دل ميداده

اي در تـدوين داسـتانهاي حماسـي    ملّي ايرانيان در احياي مفاخر ملّي بود، خود انقالب تازه
  . ايجاد كرد و يا به اين حركت جاني دوباره بخشيد

ازاين شماراندك، . عيارتحقيقات اندكي صورت گرفته استبر سمكدربارة تاثير شاهنامه 
تاثير شاهنامة فردوسي را بر ) كتابنامه:ك.ر(حسينعلي قبادي : ميتوان به دو مقاله اشاره كرد

ي شـده  اعيار از شـاهنامه اشـاره  ادبيات عياري محلّ تامل قرار داده كه در آن بپيروي سمك
شـاهنامه ايـن   عيار با نيز با مقايسة ساختار سمك) تابنامهك:ك.ر(آبادي محمود حسن. است

: 1370(پيش از اين، ريپكا . عيار حماسه است و نه افسانهست كه سمكنكته را آشكار ساخت
: 1366(جـوانمردي معرّفـي كـرده و صـفا      -هاي حماسـي اين نوع نثر را با عنوان رمان) 183

سـي و شميسـا   نثـر حمـا  ) 1/88: 1368(ورد آنرا داسـتاني ملّـي و پهلـواني وفرشـيد    ) 1/47
  .حماسة پهلواني منثور ناميده است) 59:1373(

حماسـي منثـور فارسـي اسـت كـه بـه       ) رمـان (عيار يكي از داستانهاي بلندكتاب سمك
-خـداداد  بـن شيرازي روايت شـده و فرامـرز  ابوالقاسمبنصدقه  بوسيلة. ق.ه 585احتمال، در

ي كهن از داستانهاي عياري اسـت و نمـودار   ااين كتاب نمونه. استارجاني آنرا تدوين كرده 
رفتار مردم در مبارزه با ظلم وستم و پهلواني و پشتيباني جوانمردان از اهل حّق است كه به 

؛ قهرمانـان اصـلي ايـن    )2/990: 1366صفا،(آنها سيمايي قهرماني و حماسي بخشيده است 
روز ميباشـند كـه هـر دو در طلـب معشـوقان      ه و فرّخشاداستان، دو شاهزاده به نام خورشيد
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هاي دشمنان خود آرماني خود به مخاطراتي سخت دچار و در فرجام هر دو جان بر سر حيله
  .ميگذارند
كنوني كتـاب آمـده    عيار را هم شاعري بنظم درآورده چنانكه ابياتي از آن در متنسمك

باري، . منثور آن روايت استكتاب، صورتكنوني و اگر چنين باشد متن) 2/991:همان(است 
پـردازان  سنّت حماسي و بدست قصه مربوط بشرق ايران و در ادامة عيار داستاني استسمك

عيار كـه از  هايي چون سمكنبررسي نثر داستا). 6-1/5: 1366ابن خداداد، (پديد آمده است 
اين قبيل كتابهـا، همـان شـيوة    رمه سرشارند نشان ميدهد كه سبك نثر مردمي، دادبيات عا

ره نـه  وعيار نويسنده و داستانگو بـا زبـان محـا   در سمك. گويان قديم استسخنگويان و قصه
  . اندلفظ قلم و با لغات مردم عادي، سخن گفته است و مردم نيز مقصود او را براحتي دريافته

  
  .پيوندهاي مشترك سمك عيار و شاهنامه -2

ايـن  حماسي دارد كـه از  ويژه از نظر سبكترك بسياري با شاهنامه بط مشعيار نقاسمك
ي ميان، ميدانهاي جنگ و آيين وآداب آن، عناصر طبيعي و ماوراءالطبيعي، نمودهاي اساطير

هـا را بـه تصـوير    آميـزي كـه حـوادث و رويـداد    توصيفهاي اغراقانساني و جانوري، همراه با 
همتـا حفـظ   گ اغراق در شاهنامه صورت بكر خود را بيگري ميكند؛ البتّه رنهميكشند، جلو

اين رنگ خـاص اغـراق   . كرده كه آنرا هم به پايمردي آفرينندة اديب خود كسب كرده است
ي هنرمندانـه بكـار نرفتـه و اغلـب دور از بـاور      اترست و بگونهعيار كمتر و نامأنوسدر سمك

ه براي عيني و اقناعي كردن صـحنه،  مخاطب است و تصوير تنها براي تصوير آورده ميشود ن
ولي موضوع بحث ما خارج از بحث بالغت و زيباشناسي است ودر پي، بسنجش ايـن دو اثـر   

  .هاي ذيل ميپردازيمبرمبناي مولّفه
  .هاي حماسيسبك محتوايي بنمايه -3
در اين اثر، تمامي حوادث در ارتباط با مثلّث شخصيتي سـه تـن   : محور شخصيتّي. 3-1
  :ابدي مي جريان
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  عيارسمك

  روزفرّخ  خورشيدشاه  
  

  عيارمثلّث محور شخصيتي سمك): 1(شكل
در تمامي رويدادها اين سه تن بطور مستقيم يا غيرمستقيم در هستة اصلي داستان قرار 

روز را دارد، خجاي اين اثر، هرگاه قصد معرّفي خورشيدشاه يـا فـرّ  نويسنده در جاي. ميگيرند
  .اساطيري مربوط ميسازد -ي نسب آنها را به پادشاهان حماسيا بگونه
-روز و از نسـل فريـدون  نامش فرّخ. ايم كه او اينها را برميدارداين گنج را براي كودكي گذاشته«

ميكنـد و كارهـاي بزرگـي بدسـتش صـورت      آن كودك برمشرق ومغرب عـالم پادشـاهي   . شاه است
بايد هم چندين هزار سال پيش، پادشاهان از او يـاد  ) عيارسمك(چنين مردي « ).1/680(» ميگيرد
پس برآنچه از روزگار كيومرث و جمشيد تا به اين روزگار مانده و هيچ پادشـاهي  «). 1/681(» كنند

چراكـه خورشيدشـاه مـن سـعادت و بخـت      «). 1/717:همـان (» چنين كاري نكرده، شما هم مكنيد
. افـروز نگـاه ميكـرد   عـالم «). 1/717:همان(» اد فريدون است و فرّ پادشاهي دارداو از نژ. بلندي دارد

نوشـته شـده   . پيرمرد شروع بخواندن كرد. خطّي بر آن لوح نوشته شده بود كه او نميتوانست بخواند
اين مال را بردار ....اي آدمي كه به اين گنج ميرسي، بدان و آگاه باش كه من سيامـك هستم: بودكه
  ).1/724:همان(» امروز گذاشتهي تو، يعني فرّخكه برا

زنـدگي و  ). 71: 1373شميسـا، (در حماسه با عينيت، اقتدار، سادگي و عظمت مواجهيم 
عيار و تقريباً همة عياران در اين اثر، در عين سادگي همـراه بـا عظمـت و وقـار     رفتار سمك

روبرو هستيم و قاطعيت و اقتـدار   عيار بيشتر با مسايلي كه جنبة عيني دارد،در سمك. است
  .در گفتار و كردار سمك نمودي روشن دارد

ه      عيار در اين اثر، بدون هيچ اينهماني، نه هفتسمك خان بلكـه صـدها خـان را بـا توجـ
روي برميدارد و دريـن راه بـا يـك يـا چنـدين پهلـوان روبـرو        بمحور جريان داستان از پيش

تر در خفا و بوسيلة تغيير چهره، آنها را كشته و يا حتّـي  ميگردد وگاه در ميدان جنگ و بيش
بسته آنها را از مسافتهاي بعيد به نزد شاه مياورد، تا آنها را به عهـد و سـوگند پادشـاه    دست

  .، آنها را بكشددرآورد يا در صورت مخالفت
-العيار همچون رستم با ديوان، ديوسپيد، جادوگران، وعالوه برين بـا پريـان و دو  سمك

  .پايان ميجنگد و ازين پيكارها پيروز بيرون ميايد
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نشين روبرو، تيغو را ديد كه خوابيده و دو كنيزك در چپ و در شاه. افروز وارد خانه شدعالم«    
» قدم پيش گذاشت و سر تيغو را بريـد ....راست او خوابيده بودند و بوي گند آنها دنيا را فراگرفته بود

دخت ميگويد كه مگر تو نگفتي كه ده افروز را هم دعا كن و بگو كه مردانمو عال«). 2/1573:همان(
  ). 2/1244:همان(» جهانبين پايين آوردمروز را از كوهسپيد را شكستم و فرّخطلسم ديو

  
  .كنشهاي حماسي. 3-2

كنشهاي حماسي در اين اثر به سه دسته تقسـيم ميشـود و هـر يـك از آنهـا در غنـاي       
ي از رويدادهاي ديگرِ ااثيرگذار  و از سويي، پديدآورندة شبكة درهم تنيدهحماسي اثر تسبك

   .داستان است

    
   

  بندي كنشهاي حماسينمودار دسته): 2(شكل
هاي عشق و افكار غنايي بسيار ديده ميشود و جهان نشانهدر آثار حماسي : عشق. 3-2-1

ي، اينگونه كتب را رونق و شكوه جاللي خـاص بخشـيده اسـت    اين دسته از كنشهاي حماس
زيــرا در آنهــا تنــاوري و دالوري پهلوانــان و زيبــايي و لطافــت زنــان و عواطــف رقيــق بهــم 

پهلواني درمياميزند و از آن ميان عشق بهمان درجه از قوت آشكار ميشود كه طنطنه و شكوه
  ).244: 1384صفا،(آزمايي و رزم

است كه با عشق و مهر آغاز ميشود، اما همين عشق شاهزادگان به زنان  عيار، اثريسمك
عيار از دو راه بروز عشق در سمك. است كه همة پيكارها و لشكركشيها را با خود بدنبال دارد

  : عاشق شدن از راه گوش -1: صورت ميگيرد
. بتدا از آن شـاد شـد  شاه ا. شهران نامه را گرفت و آنچه در آن نوشته شده بود، براي شاه گفت«
: گفـت ....وقتي نام دختر را شنيد، در دل او شادمانيي پديد آمد؛. ملك باالي سر پدر ايستاده بودقزل

بسته به اينجـا  اي پدر اجازه بده كه اين بنده بروم و كار را تمام كنم و خورشيدشاه و فغفور را دست
  ). 70ص. 1ج(» آورم و دختر فغفور را بهمسري بگيرم

شاهزاده چون به او نگريست بيمحابا دل از كف داد و چنـان  « :اشق شدن با نخستين نگاهع -2
ساكت شد و در جمـال  . عاشق شد كه دود از سرش برخاست و جهان پيش چشمش تيره و تار شد

گورخان در قد و باال و صورت و زيبايي و شيريني و نگاه كـرد و  «). 1/22:همان(» دختر حيران ماند
  ).1/578:همان(» خوشش آمد و نزديك شد و دست دراز كرد بسيار از او

 كنشهاي حماسي

انتقام                 عياري عشق                
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اگر ماية اصلي داستانهاي بزمي مهر است، جوهر واقعي داستانهاي رزمـي  : انتقام. 3-2-2
: 1383صـرّامي، (آنجا عشق آفريدگار است و اينجا نفرت پروردگـار  . بيگمان كين خواهد بود

مام جنگهـا و اعمـال جنگجويـان اسـت     اصوالً حس انتقام بزرگترين محرّك اساسي ت). 648
  ).238: 1384صفا،(

وجود عقايدي مبني بر اينكـه خـون بـه    . ي داردا خون در حماسه و اساطير نقش عمده
ســاز شــكلگيري جنــگ اســت زمــين فرونميــرود مگــر آنكــه انتقــام او گرفتــه شــود، زمينــه

دة حلبـي بچـين   عيار داستان لشكركشي شاهزااز آنجاكه    سمك). 81،82: 1373شميسا،(
ات عـرب نيـز      است، انتقام از ريشة قويتري برخوردار است چراكه آيـين  كينخـواهي در ادبيـ

هاي منثور عربـي مـوثّر   بازخوردي گسترده پيدا ميكند و يكي ازعواملي كه در ايجاد حماسه
  . است همين عنصر انتقام است

شاهان، شاهزادگان، انتقام  هايي فراوان از كينخواهي وعيار نمونهسمك حماسيدر سبك
خونخواهـان بـراي   . شاه و حتّي رعيت و مردم عادي مشاهده ميشـود سرداران، عياران، زنان 

قصاص قاتل بميدان نبرد ميروند و اگر در اينراه كشته شوند، وابستة ديگر آنها به خونخواهي 
حماسـي نقشـي   سـبك هـاي  ي از جنگها را بوجود مياورد و در سازهاميرود و اين خود رشته

  .مهم و چشمگير، ايفا ميكند
پس خنجري را كه ميان دو رانش پنهان كرده بود، بيرون آورد و در ميـان غالمـان افتـاد و بـا     «

اي سمك بيهوده نبايد خود را بر باد داد چراكه بيشك از اينجا نخواهيم رست؛ پس براي : خود گفت
. روز را همانجـا گـردن بزننـد   ه فرمـان داد فـرّخ  شاارمن«). 1/63:همان(» تقاص خون خود جهد كن

برحذر باش كه او برادر خورشيدشاه است و بـين مـا و آنهـا هـيچ خـوني      ! اي شاه: وزير گفتشهران
» ... .روز را بكشـيم، نميـدانيم سـرانجام چـه پـيش ميايـد      ريخته نشده؛ اما با وجود اين، اگر ما فرّخ

حتّي در بخشي از اين اثر جنگ تنهـا بخـاطر گـرفتن     ).2/839،845؛ 1/422(و همچنين ) 1/367(
-1/632(عيار كشـته شـده اسـت    انتقام سمك است، چراكه سپاه خورشيدشاه گمان ميكنند سمك

634.(  
يكي از موضوعهاي بسيار دلپذير تـاريخ ايـران، داسـتان مردانـة گروهـي      : عياري. 3-2-3

ر بدخواهان ايـران ايسـتاده و سـرزمين    است كه چند قرن به نام جوانمردان يا فتيان در براب
» وارادي«قديم  اصل اين لغت در پهلوي. اندپاك پدران خود را از گزند حوادث مصون داشته

شده است و گويا رشتة اتّصال عياران » يار«و در زبان دري » اييار«و » وارايي«بوده و بعدها 
  ).4: 1346حاكمي،(ست به دورة ساسانيان و شايد پيشتر از اين عهد ميكشيده ا

عيار است، كه مردي دلير و پرجـرأت و آزمـوده اسـت، در وفـا     در اين اثر قهرمان، سمك
تقريبـاً همـة   . كردن بپيمان خويش از هـيچ نميهراسـد تـا او را نـامي باشـد در جـوانمردي      
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 عيار گشوده ميشود و در طي انجام اينكارها نـه ها و موانع اين داستان بدست سمكمخاطره
 پهلوان شـاهنامه جهان ها پشت سر ميگذارد و از اين روي پهلو به رستم،خان بلكه خانهفت
ورد، آتشـك و  ديگر عياران پرجلوة اين اثر روزافزون است كه در كنار شاهان، سرخ از. ميزند
. از عوامل تأثيرگذار در جنگها و رويدادهاي پراُفـت و خيـز ايـن اثـر اسـت     .... زور وپيلشغال
اگوني اين عياران و كارهاي شگرف آنان چندان است كه با جنگـاوران و قهرمانـان برابـر    گون

  .ميشوند
سمك دست . دوند دستش را دراز كرد. دستت را دراز كن: سمك هم از اسب پياده شد و گفت«

با خـود گفـت او را ميگيـرم و بـرزمين     . كرد كه دست راست اوستدوند گمان . چپش را پيش آورد
اين درمقابل من كيست كه عرض اندام كند؟ پس پنجه در پنجه سمك انـداخت تـا بـر او    . مميانداز

اش را از كمر كشيد و آنرا چنان بر پهلوي سمك دست راستش را بعقب آورد و دشنه. نيرو وارد كند
، 2/841؛  1/492(و همچنـين اسـت   ). 1/289 (» اش در پهلوي او فرورفتاو زد، كه دشنه با دسته

1239،1244.(  
و بازگشـت بـه   ) متـافيزيكي (حماسه، با دو عنصرِ نيروهاي غيبي:  باورهاي حماسي. 3-3

ها پيوندي هميشگي دارد و با وارد شدن به دوران عقلگرايي و سپري شدن اساطير، نخستينه
اين دو عنصر داراي فروعي    ميگردند، كه در هر دوره و با در نظر گرفتن مقتضيات زماني و 

-حماسـي در سـمك   باورهاي. ر بستر آثار حماسي كيفيت و حاالتي گوناگون دارندمكاني، د

عيار مثلّث قدرتي بوجود آورده، كه پهلوانان و قهرمانـان را در هالـة فراطبيعـي و نخسـتيني     
  .خود جاي داده است

  
  فرّ شاهي                                              

  اي شخصيتيهمانيهاين     خوارق عادات
  

  هاغيبي و بازگشت به نخستينهمثلّث باورهاي حماسي با محوريت نيروهاي): 3(شكل
  

موضوع فرّ شاهي، تابيـدن آن و كمـك بـه صـاحب فـرّ در جنگهـايش       : فرّشاهي. 3-3-1
هاي حماسي عيار آورده شده است، اين مسأله نيز يكي ديگر از جلوههمواره در كتاب سمك

  .اين اثر است
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-فـرّخ «). 1/630(» روز ميتابيدفرّ پادشاهي را ميديد كه از چهرة فرّخ. شهران وزير سوخت دل«

روز در ميان آتش بود و ناگهان به او حمله كرد و شمشيرش را چنان بـر سـر زنـگ زد كـه سـرش      
روز فـرّ پادشـاهي خـود را از خداونـد     فرّخ! اي قابوس: تيغو آنرا ديد و گفت. شكافت و بر زمين افتاد

باشـد  . تيغو در جادوگري كامل اسـت «). 2/1514:همان(» توانست جادوگر را شكست دهددارد كه 
؛ 1/547:همـان (همچنـين اسـت   ). 2/1519:همـان (» كه بتواني با فرّ ايزدي خود كاري بـا او بكنـي  

2/1505،1565.(  
ار، هرگـز بپهلوانـان ايرانـي       : همانيهـاي شخصـيتي  اين. 3-3-2 جنگـاوران در سـمك عيـ

يمانند، ليكن نويسنده سعي بسياري در نزديك كردن شخصيت آنها به نوع حماسي خـود  نم
  : كرده است

نريمان و يا دستان، سامناگهان از كنار هر دو سپاه سواري با اسب بميدان تاخت كه كجا رستم«
: دمك گفـت گن«). 2/1517 (» تن يا فرهاد پسر ميالد مانند آنها بودندروييندرازپا و اسفندياربهمن

او را . زال و فرزنـدش، سـهراب جنـگ كنـيم و هـر كـس افتـاد       ما بايد همچون رسـتم ! اي شاهزاده
شاه، پادشاه حلـب و شـام و شـامات و عـراق و     من خورشيدشاه، فرزند مرزبان«). 2/929(» ميكشيم

و اگر از نـام و وضـع آرايـش جنگـي آنهـا       )1/245،423(» خراسان و فارس و بغداد و مازندرانم
بگذريم حتّي چندبار نژاد آنها را به منـاطق ايـران بخصـوص سيسـتان و طبرسـتان نسـبت       

ا بـا    ابا اينحال، تأثير مستقيم شاهنامه در اين اثر بگونه. ميدهد ي نازل، در مقام حماسـي امـ
ايرانيـان، پـس از   . هاي پيكار و مبـارزة جنگـاوران مـوثّر افتـاده اسـت     رنگي قوي، در صحنه

مان استيالي بيگانگان براي زنده كردن روحية حماسي در خـود، دسـت بـه    شاهنامه و در ز
و بازتاب اين . سازي شخصيتهاي پهلواني نسبت  بانواع نخستين خود در شاهنامه زدندشبيه

  .يي از نخستين تالشها در اين زمينه استعيار، نمونهانديشه در سمك
عـادات قـرار دارنـد و از    در لفّافة خوارق عيار نيز پهلواناندر سمك: عاداتخوارق. 3-3-3

اين سازة بنيادين حماسه جدا نيستند و همانطور كه ذكر شـد پهلوانـان و اعمـال، كـردار و     
اين نكته ميتوان نتيجه گرفـت،  هاي نخستين آنها تشبيه گشته و   ازحتّي پوششان به نمونه

هاي بدوي باشد كه حماسهپهلوانان اي از كردار عادت نيز در اين اثر، بازماندهكه عنصر خرق
در مقايسه با رفتار سنجيدة شخصيتهايي مانند رستم و اسفنديار و بهمن بيشتر و بهتر نمود 

  ). 284: 2006مطلق،خالقي(مييابد 
پـا  كـاردش را كشـيد و بـه دوال   . با قدرت فيلي برابري ميكـرد ) عيارسمك(افروز آن موقع عالم«

پـا را  دو سه هـزار دوال . بعد براه افتاد تا بوسط بيشه رسيد. زد و او را كشتحمله كرد و بر سينة او 
ناگهان از سمت راسـت لشـكر قـاطوس گـرد و غبـاري      «). 1/727 (» در آنجا ديد كه نشسته بودند

-كجـا رسـتم  . برخاست و هزار سوار از ميان گرد و غبار بيرون آمدند و سواري هم پيشرو آنهـا بـود  
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» مـيالد ماننـد او بودنـد   تـن و گـرگين  درازپـا و يـا اسـفنديار رويـين    ان و بهمـن نريمـ دستان يا سام
)2/1172،1208 ،1214.(  

ايـن عناصـر   . يكي از فروع باورهاي حماسـي، عناصـرماورايي اسـت   : ماوراييعناصر. 3-4
ر عيار دارند، اما با توجه بميزان دخالت و تاثير اين اجزاء دگوناگوني و بسامد بااليي در سمك

در . شكلگيري رويدادها و بوجود آوردن بستر حماسي، داراي مراتبي از جهت كاركرد هستند
ار  جدول زير هر يك از اين عناصر با توجه بميزان ارتباطي كه با شخصيتها، بويژه، سمك عيـ

  . اندبندي شدهدارند؛ دسته
                                                                                                                                             

                                     
  بندي عناصر ماورايي با معيار بسامد و ميزان تاثيرگذارينمودار دسته):   4(شكل

  
دو و جادوگران، تنها زماني است كه دشـمن  عيار وجود جادر سمك :جادوگران. 3-4-1

در عجز و ناتواني آمده و توان و توشة پيكار ندارد در اين زمان جادوگران در جبهـة مخـالف   
بـر مـا   . خوب گفتي اما خودت بايد اينكـار را بكنـي  : شاه و زلزال گفتندارمن«. حقّ، ظاهر ميشوند

» اين گروه برنمياييم و بايـد خيلـي زود بـرويم    نيايد ما از پس) جادوگر(معلوم است كه اگر صيحانه
)1/576.(  

جـادوگران   -2جـادوگران زن   -1: عيار جادوگري پيشة سه گروه گشـته اسـت  در سمك
بسامد نقش زنان در اين حيطه، كاركرد جادوگران زن بيشتر از ه اما با توجه ب. پريان -3مرد

  :يتشان در سبك جريان داستان چنين استنام آنان با توجه بميزان اهم. دو گروه ديگر است
  

  پريان -3 جادوگران مرد -2 جادوگران زن -1
  قبط تيغو شروانه
،)تيغودختر(صيحانه، ملكه

  درماهماه
ديو، بكتاش ي سيهيگانه كاجان، زنگ

  پري،
 شمس پري، سيناس پري

  پريپري، طحنونطيطون بادروان،راهان،طومانشيطانه، پروانه، رهرو،

 پريان-جادوگران

-ان جادوييگياه-ديوان

 پرندگان -پاياندوال-سيمرغ
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 ستاره،
ميل، سيل، سوق،سيه زوره، ترنجه، سهانه،

 شريون، خور
شموط، شماط، دايان، 

  دوان
  عياربندي جادوگران در سمكجدول تقسيم): 5(شكل

  
عيار، جادوگري فنّي است كه داننـدة آن ميتوانـد بـه شـكل هـر جـانوري كـه        در سمك

آوري را بكـار  حهاي شـگفت ميخواهد درآيد، مسافتهاي طوالني را طي كند و در پيكار، سـال 
البتّه جادوگري در اين داستان حرام است و جادوگر گناهكار و راندة درگـاه خداونـدي   . ببرد

زيـادي جـادوگران و   .است و از اينروي از نـام بـزرگ يـزدان    بيمنـاك اسـت و ميهراسـد       
كـه   ي رنگ تخيلي بسبك حماسي اثـر بخشـيده اسـت،   اپرداختن بيش از حد به آنان، گونه

  .ميكاهد موجب دلزدگي خواننده شده و از كشش اولية او نسبت باوصاف آنان
ي نيـز، مخصـوص   اعيار ديوان حضوري فعال دارند، حتّي جزيرهدر سمك: ديوان. 3-4-2

. ديو پادشاه آنجـا بـود، رسـيدند   روز بجزيرة سگساران كه سيهشبانهسرانجام بعداز سه «.بخود دارند
» اگر هزار جان داشته باشيم يكي را بدر نميبـريم . در جايي سخت افتاديم! افروزعالماي : ملّاح گفت

آنگاه دارويي آورد و به صورت آنها ماليد تا رنگشان برنگ مـردم جزيـرة ديـو    «). 1/744(، و)1/743(
گويد كه مگر تـو نگفتـي   دخت ميافروز را هم دعا كن و بگو كه مردانو عالم«). 1/759:همان(» شد
  ).2/1244(» بين پايين آوردمجهانروز را از كوهسپيد را شكستم و فرّخه ده طلسم ديوك

هاي عجيبـي كـه خـواص جـادويي دارنـد،      در حماسه با گياهان و ميوه: گياهان. 3-4-3
ار نيـز بسـياري از گياهـان وجـود دارنـد كـه        در سـمك ). 61: 1373شميسـا، (مواجهيم  عيـ

عيار و يا كليد رسيدن به نقطة ضعف موجب نجات جان سمك بيماريهاي العالج را درمان و
  .دشمن ميشوند

از جملـة  . ي افتاد و گياهي را ديـد كـه در ميـان دريـا روييـده بـود      ا ناگهان چشمش به گوشه«
بايد خـود را  . خدا راه را بمن نشان داد: با خود گفت. گياهاني كه در دريا ميرويند و آن كبريت است

نداز و برخيز و از درخت روبرو ترنجي بياور و مغزش را دور بي: پيرگفت«. )1/722(» به آنجا انداخت
من بـا  ...من هم از همان ميخورم و اين هيكل بزرگي كه دارم از نيروي همان است. پوستش را بخور

). 725(/» فيلي جلوي من بيايد بـا قـدرتم ميتـوانم سـرش را از تـن بكـنم      وجود اين پيري اگر ژنده
معجوني بدست . اين برگ را بايد در سايه خشك كني و آنرا با دو درم سنگ پيه بياميزي: پيرگفت«

ميايد كه مانند داروي چشم است و اگر آنرا بر چشم كور مادرزاد بگذاري، به قدرت پروردگار، چشم 
  ).2/1234؛ 1/725(» او روشن ميشود

در متـون  . ي داردااسب در ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني جايگاه ويژه :حيوانات. 3-4-4
تركيـب نامهـاي شـهرياران و    . اوستايي و ادبيات باسـتاني از اسـب بنيكـي يـاد شـده اسـت      
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پادشاهان و نامداران ايراني، با كلمة اسب گوياي اين حقيقت اسـت كـه ايرانيـان از روزگـار     
انـد و بـا آن همزيسـتي    دادهاند و به پرورش آن اهميت ميدهبسيار كهن با اين چارپا آشنا بو

اسب براي خاندانهاي پهلواني و جنگاوران هند و اروپايي از ارزش توتمي ديرپـايي  . اندداشته
ل شخصـيت       ). 1: 1388قائمي،(برخوردار بوده است  اسـب همچنـين يـاور و همـراه و مكمـ

اغلـب      . يكند و حتّـي بـا وي سـخن ميگويـد    پهلوان است، آنچنان كه او را در نبردها ياري م
اسبهاي اساطيري شاهنامه، صاحب شخصيت مستقلّي هسـتند كـه از نيمـة پنهـان ضـمير      

  ).    10:همان(پهلوان، در وجود آنها فرافكني شده است 
-شيو، سياهزرسب، خردسپ(عيار نيز اسب در تركيب نام افراد مشاهده مـيشود درسمك

اما بر پاية آنــچه در آغـاز مبحـث اسـب گفتـيم نميتـوان بـراي اسـب          ...)اسب، ميالسب و
هاي جنگ آنهم بعضي اسبها، چهرة بارزتري پيدا ميكنند شخصيتي قايل شد، تنها در صحنه

روز است كه تا حدودي شخصـيتي همگـون بـا وي    ولي در اين ميان تنها گلگون، اسب فرّخ
درميان همـة اسـبهايي كـه در ايـن اثـر يـاد       . يورزدروز همانند رستم به او مهر مدارد و فرّخ

  :ميشود، سه نوع حايز اهميت است
 روزاسب فرّخ» گلگون« -1

  اسب دبور ديوگير» رخش« -2
 اسب عربنژاد -3

واحوال روز او را ستود و در آغوشش كشيد و برچشمهاي اسبش گلگون بوسه زد و حالفرّخ«    
از خـوردن شـراب كشـيد و    ميل بجنگ داشت، دسـت  دبور ديوگير از بس «). 2/821(» او را پرسيد

اسب از نـژاد عربـي   «). 1/389(» آمداو اسبي بنام رخش داشت، سوار رخش شد و بطلّايه....برخاست
مـنش، سـاقهايي همچـون گـوزن، پهلـويي همچـون آهـو،        بود با گوش كوچك و سينة شير، پلنـگ 

 (»دني همچون زرافه، ببررو، پاهاي فيليپلنگ، با جرأت شير، با زور كرگدن،گرچشمهايش مانند يوز
2/1518.( 

عيار يك بار بر اثر طوفاني كه در دريا روي ميدهد، راه در اين اثر، سمك :سيمرغ. 3-4-5
را گم و در شرف غرق شدن است؛ تا اينكه، سيمرغ ماده عامل نجات وي و سرانجام سـيمرغ  

ايـن بخـش از داسـتان بـا دو سـيمرغ       نر وسيلة رسيدن او بشهرستان عقاب  ميگردد، او در
آشـيانة ايـن مـرغ بـا     . هايشان بـه سـر ميبـرد   مواجه ميشود و در آشيانة آنها مدتي با جوجه

  . تخم قرار دارداوصافي كه بنظر ميرسد بر روي همان درخت همه
ود افروز را با خسيمرغ از آن مردار مقداري را كه الزم داشت، برداشت و به هوا برخاست و عالم«

  ).1/721،723،728،730(ست و همچنين ا). 1/729(» اش آورد و در آنجا نشاندبه آشيانه
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پـا موجـودي اسـت درازپـا، همچـون دوال كـه بهيئـت مـردي         دوال: پاياندوال. 3-4-6
سالخورده، در كنار راه مينشيند و اظهار درماندگي ميكند و از رهگـذران ميخواهـد او را بـر    

يش را همانند مار، گرد كمر رهگذر ميپيچـد و هرچـه الزم دارد از او   آنگاه پاها. دوش گيرند
  ).363: 1386ياحقّي،(پا همان پيرمرد درياست دوال. ميخواهد

عيار، سمك در ادامة سفر خود براي جستجوي راه برگشت بسپاه خورشيدشاه، در سمك
د درياسـت كـه در   پايي كه ميبيند همان پيرمرپايان ميرسد و نخستين دوالبسرزمين دوال

  . ي نشسته و انتظار ورود سمك را ميكشداگوشه
» پايـان افتـاد  افروز بياد دوالعالم. نيمة پاييني پيرمرد وجود نداشت. آنگاه خوب به او نگاه كرد«

)1/727.(  
ار بـه پرنـدگاني برميخـوريم كـه در ظـاهر       تنها در بخشي از سمك :پرندگان. 3-4-7 عيـ
ي سخن ميگويند و داراي سرزميني مستقلند و پرنـدة بسـيار بزرگـي بـر     اند اما، با آدمپرنده

آن، بـوي  نما، نگهبان درختـي هسـتند كـه بـرگ     اين پرندگان    آدم. آنان پادشاهي ميكند
آدمي را از بين ميبرد و سرانجام سمك از اين برگ استفاده كرده، و بـوي آدمـي را از خـود    

آدمـي تشـخيص   بـودن را از طريـق استشـمام بـوي     پريان در اين اثـر، انسـان    -دفع ميكند
  ).1268-2/1272(پري را شكست ميدهد و به شهر پريان راه مييابد و قبط -ميدهند

  
  : جنگ در حماسهسبك.  3-5
  

  
  

  هاي حماسيجنگنمودار عوامل موثّر در سبك): 6(شكل

جنگ در 
  حماسه

 

  نواي رزم اخترشناسي ملل و اقوام هاافزاررزم
 

 رنگها

  سرخ، زرد
گرز،تيروكمان،كمند
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و آگاهانه يا ناآگاهانه  داشتهرنگها پيوند  محسوسنيروي نابا  انسان همواره: رنگها. 3-5-1
ي خاص نسبت به اين پديده، واكـنش نشـان داده   ا آنها بوده و هر فردي، به شيوه تأثير تحت
به عبارت بهتر، رنگ بازتابي از احساسات انسان و كالمي گويا براي بازگو كردن خُلق و . است

رنگ، بدون واسطه، مفـاهيم عميـق درون   . خو و كليد ورود بساختار شخصيتي هر فرد است
زماني كه رنگي بر ديگـر رنگهـا تـرجيح داده ميشـود، در حقيقـت روايـت       . ما را بيان ميكند

شخصيت و حاالت روحي فرد بيان ميگردد زيرا رنگ، شناسنامة احساس يك فـرد ميباشـد   
  . ها و سرشت او گنجانده شده است كه در آن خواسته

عيار، رنگهايي، داراي بسامد بـاالتري هسـتند و در   جود در سمكميان رنگهاي متنوع مو
  :ايجاد رنگ حماسي نقشي انكارنشدني دارند

ار، رنـگ سـرخ بسـامدبااليي دارد و در     در ميان رنگهاي متداول در سـمك  :سرخ  -1 عيـ
-ابتكـار و اشـتياق   ي برخوردار اسـت، نمايـانگر قـدرت   امقايسه با ساير رنگها از انرژي عمده

-و قـدرت   وميشود و پشـتكار  عمل،گرمي، هيجان و روحية پيشروي است كه موجب ترقّيب

ادبـي و  بـي و گسـتاخي  . ايـن رنـگ اسـت   از  ويژگيهاي خـاص   نياستقامت و نيروي جسما
هـاي احتمـالي ايـن رنـگ اسـت      خطر، پيامـد رفتار، خشونتهاي جسماني و ايجادلجاجت در

  ).60: 1379سان،(
يار، رنگ سرخ در ميدان جنگ عالوه بر توصيف خـون، در نـام تنـي چنـد از     عدر سمك

شود، درطول داستان علمهايي با رنگهاي گوناگون وجود دارد، علم جنگاوران نيز مشاهده مي
براي كسيكه اين داستان را يكبـار  . روز نيز سرخ استو پرچم بزرگترين دشمن جادوگر فرّخ

  : را بيش از ديگر نامها فراياد مياورد» كافررخس«سرخ، نام خوانده باشد، رنگ
اي سرخ كافر را ديد كه مانند مناره....او عياري ناپاك و شبروست. سرخ كافر مردي بيچيز است«

به تماشاي سرخ كـافر پرداخـت و   ..... بر در دكّاني نشسته و كاردي به اندازة دو گرز در دست گرفته
» ...م بكنم؟ اگر دسـتش بمـن بخـورد مـرا نقـش زمـين ميكنـد       با اين چه كار ميتوان: به خود گفت

)1/248،249 .(  
مكشـهاي لفظـي و رجزهـا در    عيار اين رنگ در فرجام پيكار يـا كـش  در سمك :زرد -2

و پهلوانان كه از روي خشم، ترس و اندوه بوده يا رنـگ   و صورت  جنگاوران، سالطينچهره 
  .ه رخ نشسته استاند بشدهصورت آنان به هنگاميكه كشته 

: 1388خـداداد، ابن(»وپاي او برفت وافتاد و مردكلسوار زرد و از خود بيخود شد و قوت از دست«
اش خـورد و از  اما تير از سپر گذشت و به زره رسيد و درآن هم قرار نگرفـت و بـه سـينه   «). 1/181

  ).1/110،222(نين است و همچ» عيدان زرد شد و از پا درآمد. پشتش بيرون رفت و به زمين رسيد
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در . نگري استيكي از راههاي دريافت مفهوم حماسه از يك اثر، جزئي: رزم نواي. 3-5-2
عيار، نويسنده اغلب در يك نقطه شـور و هيجـان را بمخاطـب انتقـال ميدهـد و ايـن       سمك

عيار چهارده نـوع ابـزار موسـيقي    در سمك. مرحله با بگوش رسيدن نواي جنگ آغاز ميشود
  . زمي ديده ميشودر

  :اين ابزارها، در يك نگاه بدوگونه است
  .بوق، شيپور، كرنا، گاو دم و ناي: ابزار بادي؛ مانند-1
 :استي يا ضربي كه خود دو گونها ابزار كوبه -2

ي از پوست حيوانـات  اي و رويهاي يا كاسهايي استوانهاين ابزار بدنه: يي پوستيكوبه) الف
خم، تبيره، رويينه: ي چوبي، فلزي، يا چرمي به صدا در مياورند؛ ماننداكوبه دارد كه آنها را با

  .طبل و كوس
چنگ، : كه از برخورد دو تكّه فلز با يكديگر، بانگي از آن برميايد؛ مانند: ي فلزياكوبه) ب

  ).2/25: 1375ستايشگر،(دراي و سنج 
  : عيار، نواي رزم  پنج  وظيفة ويژه دارددر سمك

شـاه صـداي   از لشكر ارمـن «: ن جنگ و صف كشيدن سپاهيان و آمادة جنگ شدناعال -1
بر طبلها كوبيدند و بـر شـيپور دميدنـد و تمـام سـپاهيان از خـاص و عـام رو        . طبل جنگ بلند شد

  ).                               1/583،632،671(و همچنين است ) 1/421(» بميدان آوردند
آنگاه امر كـرد  . تا ببينيم كار هرمزكيل به كجا ميرسد«): آسايشلطب(پايان دادن جنگ  -2

،  1/107(وهمچنـين اسـت   ) 1/230(» تا طبل آسايش زدند و هـر دو لشـكر روبـه آسـايش نهادنـد     
111،155.(   

ناگزير چنـين سـپاهي بنزديكـي    «: گاه دشمناناعالن رسيدن به نزديكي شهر يا خيمه -3
زلزله افتـاد، فهميـديم كـه     ي صداي طبل جنگ بلند شد و در شهروقت. شهر رسيده و او خبر ندارد

  ).2/885؛ 1/169،497(و همچنين است  ) 1/171(» سپاهي رسيده است
گرچـه دبـور پهلـوان و    «: ي براي جلوگيري از كشته شدن پهلوانـان و سـپاهيان  ا حربه -4

امر كرد تا طبـل آسـايش    پس. مبادا كه مرد ميدان سياه نباشد: شاه با خود گفتجنگجو بود، ارمن
  ).634، 1/425(و همچنين است ) 1/451(» زدند

در ! اي دشـمن بدانـديش  : كشتيها فريـاد زدنـد كـه   «: يانشان دادن شادي سپاه از واقعه -5
پهلوانان وقتي اين را شنيدند، طبـل مـژده زدنـد و    . عالم، خورشيدشاه رسيدجايتان بايستيد كه شاه

  ).1/536(همچنين است ) 2/826(» دروي دريا را از شادي آكندن
داستاني، از  -عيار نيز بمانند همة كتابهاي حماسيدر كتاب سمك: اخترشناسي. 3-5-3

اخترشناساني فراوان سخن آورده شده زيرا، نخست فضاي داستان در محيطي اشرافي اسـت  
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تـاب  و سپس نويسنده براي توجيه رويدادها به اخترشناسي دست ميزنـد، چراكـه درايـن ك   
  .همانند شاهنامه قضا و قدر فراوان چهره نشان ميدهد

  :عيار سه دسته اخترنگر داريمدر سمك
  .وزيروزير، شهرانهامان: وزيران  -1
  .پرستماهان حكيم، يزدان: حكيمان  -2
  .سهانة جادوگر، صيحانة جادوگر: جادوگران -3

بفرسـتد تـا در جنـگ بـا     شاه قصد دارد كسي را بسوي صيحانة جادوگر هنگاميكه ارمن
  : خورشيدشاه به كمك آنها بيايد

وزيـر  شـهران . وقتي را تعيين كـن تـا بـراي اينكـار بـرويم     : وزير كرد و گفتشهران پس، رو به«
آفتاب آمد و ارتفاعش را بدست آورد و بيـرون آمـدن آفتـابرا تعيـين      اسطرالب بدست گرفت و جلوِ

) 1/539(» اندستارگان آشفته: پس آمد و به شاه گفت. دآسمانرا بسختي آشفته دي ةهفت ستار. كرد
  ).2/1370،1372،1389،1565(و همچنين است 

هاي ملّي و طبيعـي، وجـود   يكي ديگر از آبشخورهاي اصلي حماسه: ملل و اقوام. 3-5-4
ــاگون اســت  ــل گون ــوام و مل ــژادي اســت   . اق ــي و ن ــومي، ملّ ــاني ق ــان حماســه، قهرم قهرم

-در سمك. حماسة ملّي در گرو رويارويي ملّتهاست). 252: 1384؛ صفا،63: 1373شميسا،(

  .عيار نيز هر يك از ملّتها و اقوام حاضر در اين اثر،  قهرمانان خاص خود را دارند
  

  قهرمانان و پهلوانان ملل و اقوام
حلب و شام و

 شامات
حلبي، روز، جمشيدشاه، هرمزكيل، شروانخورشيدشاه، فرّخ

  ....شيوخردسب
يلم و فارس ود

 خراسان
  ....عيارمرغزي، جفتديلمي، سرخاب، سرختنكوه، كوهديلم

مردمخوار، نيكو، شاهان، اميرك، غاطوش، قطران، عيار، سياهسمك چين و ماچين
  ....چوبملك، كلسوار، كرمون، سمور، سنجر،عيارگرانقطور، قزل

گندمك، طوس، سراق، آزماي، گرگسار، قاطور، گيل و گيلك، پيل هندوستان
  ....كاوه

  ....ديوگير، غفافقايم، جنگجوي، شيرچنگال، عادون، قاصوره، ديور خاوركوه
  عيارآنها در سمك همراه قهرمانانبندي ملل و اقوام بهجدول دسته): 7(شكل
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  : هاافزاررزم. 3-5-5
  .مهمترين رزم افزارها عبارتند از گرز و تير و كمند 

در بررسـي دقيـق متـون پهلـواني، نكـات، تعـابير و مضـمونها و        : پهلـواني رسمهاي. 3-6
ا برخـي     آيينهايي ديده ميشود كه برخي از آنها بنابر تحقيقات ايراني نـام  آشـنا و روشـن، امـ

ديگر بدليل تمركز بيشتر محقّقان در پژوهشهاي خود، بـر روي شـاهنامه، كمرنـگ و حتّـي     
آشنا و ناپيدا را در ي از آيينهاي ناماعيار،  مجموعهمكرسمهاي پهلواني در س. ناپيدا هستند

در اين اثر از ميان آيينهاي گوناگون پهلـواني، بـه چنـد بنمايـه و رسـم      . خود گنجانده است
پرداخته شده، كه از بسامد باال و تازگي درخـور تـوجهي برخـوردار هسـتند و در     » پهلواني«

  .سبك محتواي حماسي اثر نقشي بسزا دارند
  

  
  

  بندي رسمهاي پهلواني با معيار بسامد و تازگينمودار تقسيم): 8(شكل
  

برميايد كه قهرمانان  از تعمق در قصص حماسي باستاني، چنان :آدمخواري/خون. 3-6-1 
 در مـورد . ي از بـدن او را ميخوردنـد  ااز كشتن دشمن، خون او را مينوشيدند و يا پـاره پس 

  :علّت اينكار دو نظر وجود دارد
گويي خون را همـان روح يـا ناقـل روح    . نيروي فرد كشته شده را بخود انتقال دهند -1

  ).81: 1373شميسا،(ميدانستند 
ــا اينكــار، خونخــواهي و شــدت   -2  نفرتــي كــه از دشــمن دارنــد را نشــان ميدهنــد  ب

  ).18: 1389آيدنلو،(
اين دو نوع وجود دارد و نوع سـومي كـه اينكـار را نـه از     هايي از عيار نمونهدر سمك    

روي خشم و يا انتقال قدرت بلكه، انگيزة فطري خوردن آدمي است كه فـرد را بـه اينكـار وا    
ميدارد، اما در بخش ديگر داستان كه شخصـيت ديگـري ميابـد، اينكـار را بـراي ترسـاندن       

غراف را از روي زيـن بلنـد كـرد و سـپس او را      ي كرد واناگهان فتّاح حمله«. دشمن انجام ميدهد
و همچنــين ) 1/451(» ي از او را در دهــان گذاشــت و ميخــوردااش كــرد و تكّــهپــارهدريــد و پــاره

)1/466،573.(  

رسمهاي پهلواني

آدمخواري/خون گوهر بستن  بسيارخواري سوگند رجزخواني
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هـا و بعضـي از احجـار    در معتقدات عاميانة ايران بـراي انـواع مهـره    :گوهر بستن. 3-6-2
زخم و محافظـت از گزنـد قايـل    بخشي، دفع چشمويژگي درمان) ياقوت و زمرّد: مانند(كريمه
محتمالً براساس اين پندار ديرين مردميست كه در بعضي از روايات پهلواني ايـران،  . اندشده

شهرياران و يالن در خردي و بزرگسالي از مهره، ياقوت و گوهر بازوبند يا كمربند ميساختند 
  ).12: 1389آيدنلو،(

داشت، آنست كه در كنار اعتقاد عاميانه و در عـين حـال    يي كه نبايد از نظر پنهاننكته
زخم و محافظت در برابـر خطرهـا بـوده    قديمي ياد شده كه خواست اصلي از آن، دفع چشم

است، استفاده از در و گوهر و يـاقوت در مـواقعي ماننـد نيازمنـدي بنقدينـه، بخشـيدن آن       
و يا گـره كـاري را بـاز كـردن نيـز،       بديگران از براي بطمع انداختن و جلب اعتماد و محبت

  . كاربرد داشته است
. نشاني بمن بـده : نيال گفت.... اي پهلوان اگر من بندهايت را باز كنم با من چه ميكني؟: گفت«

). 1/483( » دانه گوهر است؛ بازوبندم را بـاز كـن و ببـازوي خـود ببنـد     دبور گفت در بازوبند من ده
دانه گوهر شـبچراغ كـه در   آنگاه ده. او را نزد خود فراخواند. اندكردهديدكه خادمي را بر او نگهبان «

ت كـرد  پـس خـادم بفـرّخ   ....بازويش بسـته بـود، بخـادم داد    و همچنـين اسـت   ) 2/827(» روز محبـ
)1/483،487،741.(  

العـاده  همانطور كه پهلوان حماسـه، انسـاني غيرمعمـولي و خـارق     :بسيارخواري. 3-6-3
افزارش خاص و عجيـب، حريفـان و همـاوردانش نيـز     سبش شگفت، رزماندامش برز، ا. است

هولناكند و با اين تمهيد، به اين نتيجه ميرسيم كه خـوردن و آشـاميدن او نيـز غيرطبيعـي     
عيار يك نمونة بسـيارخواري كـه بـا بسـامد     در سمك. است و بمانند آدميان ديگر نميباشند

  .زياد وجود دارد، شرابخواري سمك است
: مقوقر بـا خـود گفـت   ....اين همه شرابي كه اين مرد ميخورد، كجا ميرود؟: قر با خود گفتمقو«

ده من يا بيست من شراب بخورد و بخواهـد همـان مقـدار هـم     ) سمك(اين چه رنجي است؟ اگر او 
، 359، 342، 1/161:همـان (و همچنين اسـت  ) 1/131:همان(» بمن بدهد، من كي طاقت آن دارم؟

749.(  
هاي بسيار دور، در جوامع هند و اروپايي، بعنوان عهد و پيمان از گذشته :گندسو. 3-6-4

ها، پيمانشـكني،  در بسياري از نمونه. اصلي مذهبي، اخالقي، اجتماعي شناخته ميشده است
-حسام(دارد و جنگهاي طوالني را برميافروزد مرگ پهلوانان و ويراني سرزمين آنان را در پي

عيار دريافتيم، بيشتر اين هاي پيمان و سوگند در سمكا نگاهي بگونهب). 42، 40: 1387پور،
سوگندها در ارتباط با وفاداري نسبت بپادشاه در برابر دشمن اسـت، كـه از يكسـو عنصـري     

ديگر جايگاه اسطوره و نخسـتينگي خـود را    مذهبي، اجتماعي حول محور عياران و از سوي
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مجموعـة ايـن عوامـل در نزديـك شـدن      . اسـت  حول اصل باورهاي ميتراييسم حفظ كـرده 
ار  تعداد سوگندهايي كه در سـمك . عيار بزمينة حماسي خود، موثّر واقع شده استسمك عيـ

  :  در پيوند با عنصرجنگ و شخصيتهاي محوري است؛ عبارتند از
  

  تعداد شخصيتهاي داستان
  58 )افروزعالم(عيارسمك

  16 خورشيدشاه
  14 روزفرّخ

  4 جنگاوران-اهانسايرش
  عيارجدول مهمترين سوگندها با محوريت جنگ در سمك):9(شكل

  
-بخداوند جهاندار و بنور و آتش و زند و پازند كـه پيمـان نشـكند و خيانـت    : سوگند خورد كه«

آنگـاه  «) 1/758(» نكرده؛ به آن فكر هم نكند و با دوستان آنها دوست و با دشمنانشان دشمن باشد
و  ) 1/740(» د خورد كه بيزدان جهاندار و بنور آتش و خورشيد كـه خيانـت نميكنـد   گورخان سوگن

  ....).112، 111، 102، 65، 64، 42،47،51، 1/40(همچنين است 
رجزخواني از آداب مسلّم جنگ بوده و دو مبارز ناگزير از پـرداختن  : رجزخواني. 3-6-5

اين چه كاري بود كه كـردي؟ شـاهي همچـون    اي پهلوان : قباد گفت«. اندبه آن قبل از نبرد بوده
مـن  : قمقـام گفـت  . شاه رفتي، كه تو را از زني كمتر نمينهدقابوس را رها كردي و بخدمت خورشيد

در  ).2/1292(» اين را گفت و ركاب قـابوس را بوسـيد  ....خود نرفتم مرا بردند و حال با حيله آمدم 
تحقيـر   -2بركشيدن پهلوانان خودي،  -1: ها و كاركردهايي داردعيار رجزخواني جلوهسمك

  : تهديد دشمن -3هماورد، 
! اي نـادان : آيا تـو خورشيدشـاهي؟ خورشيدشـاه گفـت    . اممن هرگز سواري چون تو نديده« -1

» او بجنگ تو نميايد چراكه تو مجهـول هسـتي و او شـاهزاده   . خورشيدشاه هزار بنده چون من دارد
)1/424.(  

هركس پيمانة عمرش پر شـده و بخـت از او برگشـته و    :  واند و گفتدبورديوگير رجز ميخ« -2
هرمزكيل بميـدان تاخـت و   ... اجل در كمين او نشسته بميدان بيايد تا بفهمد مردان چگونه هستند

اين همه فرياد غوغا و خود را ستايش كردن و متكبر شدن به قد دراز خود چيست؟ شتر هـم  : گفت
  ).1/392(» ياور ببينم از مردانگي چه داري؟بلند قد است اما ناتوان ب

اي كوهيار بمردانگـي  : نيكو با اسب بميدان تاخت و نزد كوهيار آمد و بانگ بر او زد و گفت« -3
ميپنداري كه درجهان مرد نمانده است؟ اين چه كـاري اسـت كـه شـما     ! ييخود بسيار مغرور  شده
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اژدها پنجه ميافكني و بـر پادشـاه خـود عصـيان     ايد؟مشت خود را بر درفش ميزنيد و با پيش گرفته
  ). 1/325(» ميكني
  

  :نتيجه
ل دقيـق در كلّيـات و        شواهد و بررسيهاي به عمل آمده گوياي اين نكتـه اسـت كـه تأمـ

-مايهظرايف اشارات آثارحماسي در بستر نظم و نثر، استنباط ذهني مخاطب را، بباورها و بن

از نوع استنباط صوري و شتابزده در مقايسة اين آثـار بـا   هاي حماسي نزديك ميكند و او را 
هـاي حماسـي و   بـر ايـن اسـاس، گسـتردگي درونمايـه     . ي حماسي، بازميـدارد اانواع كليشه

-محوري، كنشها و باورهايشخصيت-اي، بهمراه پيوندي كه با عناصر ساختاري خوداسطوره

دارنـد؛ موجـب گشـته اسـت،      -يپهلوانجنگ و رسم و آيينحماسي، عناصر ماورايي، سبك 
عيار با تفاوتهاي بسياري كه در مقايسه بـا شـاهنامه دارد، بعنـوان، نـوع نثرحماسـي،      سمك

هايي كه آورده شد، اين نزديكي را چه در نمونه. پيوندي نزديك با سبك حماسي برقرار كند
ار بسـتر   عدر سـمك . هـاي حماسـي نمايانـديم   از حيث بسامد و تكرار و يا از جنبـة جلـوه   يـ

هاي شخصيتي نسبت به شاهان بازگشت حماسي نمودي آشكار دارد و اين نمود با اينهماني
ي و حماسي و زيرساخت اساسي حماسه و اسـطوره، يعنـي جنگـاوري و    او قهرمانان اسطوره

  .پهلواني و ويژگيهاي وابسته به آن، عينيتي دوچندان مييابد
  

  :فهرست منابع 
، فصلنامه »حماسيبررسي و تحليل چند رسم پهلواني در متون«). 1389.(آيدنلو، سجاد  -1

  .26-5، 1نور زبان و ادبيات فارسي، شمارهپيكتخصصي 
جلد، چاپ سوم، 4خانلري، عيار، تصحيح پرويز ناتلسمك). 1366.(ابن خداداد، فرامرز  -2

 . نشرآگاه: تهران

: جلد، چاپ چهـارم، تهـران  2، محمد روشن ةعيار، با مقدمسمك). 1388.( ________ -3
 .صداي معاصر

 .278-271، 193، سخن، شماره»فتوت و عياريآيين«). 1346.(واال، اسماعيل حاكمي -4

ادب  ة، پژوهشـنام »تحليل گونه پيمان و سوگند در شاهنامه«). 1387.(پور، سعيد حسام - 5
 .66-37، 11غنايي، شماره

، مجلّـه ادبيـات و علـوم    »وره يا حماسهعيار، اسطسمك«). 1386.(آبادي، محمود حسن -6
 .56  -38، 158انساني مشهد، شماره
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هاي شاهنامه، بخـش دوم، چـاپ اول، نيويـورك،    يادداشت). 2006.(مطلق، جالل خالقي -7
 .بنياد ميراث ايران

 . سازمان سمت: انواع نثر فارسي، چاپ اول، تهران). 1380.(رستگارفسايي، منصور  -8

ـ  ). 1370.(ن ريپكا، يان و ديگرا -9 كـريم كشـاورز، چـاپ اول     ةتاريخ ادبيات ايـران، ترجم
 .نشرگوتنبرگ: ،تهران

: ي نغمه صفّاريان، چاپ اول، تهرانزندگي با رنگ، ترجمه). 1379.(سان، هواردو دورتي   - 10
 .نشر اساطير

انتشـارات  : نامه موسيقي ايران، دوجلد، چاپ اول، تهرانواژه). 1375.(ستايشگر، مهدي  -11
 .العاتاطّ

سازمان انتشـارات  : خار، چاپ چهارم، تهرانگل تا رنجاز رنگ). 1383.(سرّامي، قدمعلي  -12
 .علمي و فرهنگي

  .فردوسانتشارات: دوم، تهرانادبي، چاپانواع). 1373.(شميسا، سيروس  -13
انتشـارات  : هشـتم، تهـران  جلـد، چـاپ   5ادبيات ايـران،  تاريخ). 1366.(اللّه صفا، ذبيح - 14

  . فردوس
  . تهرانانتشارات دانشگاه: هفتم، تهرانجلد، چاپ 7ي سخن، گنجينه). 1366.(____ - 15
 .اميركبير: سرايي در ايران، چاپ هفتم، تهرانحماسه). 1384.( _______ -16

  . اميركبير: ونقد ادبي، دوجلد، چاپ اول، تهرانادبيات ةدربار). 1363.(فرشيدورد، خسرو  -17
جانوري در شاهنامه و نقـش آن در   ةپرتكرارترين نمادگون اسب« ). 1388.( قائمي، فرزاد  -18

 .26-9، )43(13زبان و ادب فارسي، شماره  ة، فصلنام»الگوي قهرمانتكامل كهن

، نشريه دانشكده »فردوسي برادبيات عياري ةتاثير شاهنام«). 1386.(قبادي، حسينعلي  -19
 .  96-63، 201ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شماره 

سازمان : پنجم، تهران ، چاپ)جلدي9ةدور(باستان  ةنام). 1385.(الدين كزّازي، ميرجالل - 20
 .سمت

فارسـي، چـاپ   ها در ادبيـات وارهاساطير و داستانفرهنگ). 1386.(ياحقّي، محمدجعفر  -21
 .        معاصرفرهنگ:  اول، تهران

 
 


