
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  115ـ138، صص 1397 بهار، پنجمو سيي  ، شمارهنهمسال 

 
   ترفندها و ابزارها ها، وهي بر شيلي تحل:ارانيرزم ع 

  »د شبستري كرنيحس«اساس داستان  بر
  

 2 آزاده پوده1،انيمحبوبه همت

  چكيده
ـ  شمار  به   انهي عام اتي ادب يداستان حسين كرد از آثار داستان      ـ آ يم  ينـوع     و بـه   دي

 آن  عي داسـتان و وقـا     نياصل ا .  دانست اراني ع يها   جمله داستان  از آن را    توان يم
 است كه به رسوم و ي از روزگار صفوي در بخشراني اي از اوضاع اجتماعيگزارش

ـ  ،رددا  خاص اشاره  خي در آن تار   اراني ع يها  نييآ  كـه تـا بـه حـال بـه آن            ي آداب
 است كه در    ي آنها از جمله رسوم    يها  آداب مبارزات و جنگ   .  نشده است  يا  اشاره

ـ در ا .  شده است  انيقالب داستان ب   كتاب در    نيا ـ  داسـتان، ع   ني  كـه بـا لفـظ       اراني
انـد     شده ي معرف ي داستان، افراد  يها تي در قالب شخص   شود، ي م ادي از آنها    »ميتي«

 شـركت   ي رسـم  يهـا    در مواقـع ضـرورت در جنـگ        يررسـم يصـورت غ     كه بـه  
 ن آنا ي جنگ ي طبقه و آداب و ابزارها     ني ا ي و مبارزات  ي جنگ يها  وهيش. اند  كرده يم
ـ در ا .  متفـاوت اسـت    ي رسـم  يهـا   دارد و با آداب جنـگ      ي خاص يها يژگيو  ني

 يهـا  تي جنگاوران خاص، به عنوان شخص     ني ا يها يژگي و يپژوهش ضمن بررس  
  .شود يم ي بررسزي آنها ني مبارزاتي و ابزارهاسومداستان، آداب و ر

  ي رزميبزارها ترفندها، اها، وهي شاران،ي عكرد،  ني حسداستان :ي كليديها واژه

                                                 
   ؛ )نويسنده مسئول(،  دانشگاه اصفهان،يس فاراتي گروه زبان و ادباري استاد1.
)m.hemmatiyan@gmail.com(  

  )a.poudeh@gmail.com(. آموخته دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان دانش 2.
 3/7/1397 :ديي تأخي تار 27/11/1396 :افتي درخيتار
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  مقدمه. 1
 و  ها  قصهدانشي همگاني است شامل آداب و رسوم، موسيقي، هنر،          ) فرهنگ عامه (فولكلور  
ي هـا   داسـتان  1.گردد يمي مردم مرتبط       و هر چه با زندگي روزمره      ها يباز، انواع   ها  داستان

رهنگ عامه   و امروزه مطالعه در ف     رود يم شمار   به) فولكلور(عاميانه بخشي از فرهنگ توده      
 به خـصوص  . ي تاريخي است  شناس  جامعهي و   شناس  مردمي علومي مانند    ها  بخشاز بهترين   

 هـا  داسـتان  اين اند نداشتهي مردم اعتنايي  توصيف زندگاني توده در كشور ما كه مورخان به
 منبعـي غنـي بـراي كـسب اطـالع دربـاره زنـدگي             به صورت  و   كند يماهميت زيادي پيدا    
 عالوه بر اين كه اين منابع به روشن شـدن           2.ديآ يدرمداب و رسوم آنان     اجتماعي مردم و آ   

، تحقيق  كند يمي دور كمك    ها  زماني ايراني در      فضاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه     
ي ابهام     بسياري از مشكالت متون ادبي را كه همچنان در پرده          تواند يمي اين آثار      و مطالعه 

  .كند  حلمانده 
ي عاميانه اسـت كـه از دوران پادشـاهي شـاه     ها داستان يكي از اين     ردحسين ك داستان  

 اين قصه سالياني پس از روزگار شاه عباس، رسد يم نظر و به ديگو يم  سخنعباس صفوي 
 و ممكـن    باشـد  شـده  ساختهاما در زماني كه هنوز خاطره دوران حكومت او پابرجا بوده،            

 يا درويشان نقالي كه در خدمت شـاهان         ردگ  دوره انيگو  قصهاست در اواخر دوران صفوي      
 سياسـت صـفويان     3.ندشـ ا ب كرده اين داستان را ساخته و براي مردم واگويه          اند  بودهصفوي  

ي دولت مقتدر   ها  حمله ايران را برابر     توانست يمسياست مذهبي بود، و فقط چنين سياستي        
اسـت كـه نقـاالن و     ، و طبيعـي     دارد   نگـه عثماني از غرب و هجوم ازبكان از شرق سر پـا            

بـه   و فداكار عاملي مؤثر      مؤمن براي جلب توجه مردم و تبديل آنان به شيعيان           خوانان  قصه
ي خود برتري اسالم و خواري كفـر را         ها  جنگي آنان از    ها  داستانقهرمان  . آمدند يم شمار

ت  انطباق ساختار عيني و ذهني جامعه در اين داستان، در مقايسه بـا اطالعـا          4.خواستند يم
                                                 

 .6. ، صكامه مه: ، تهرانفرهنگ عامه، )1390(داري،  احمد تميم 1.

: ، تهـران 2-1 .ج، بـه كوشـش حـسن ذوالفقـاري،     ادبيات عاميانه ايـران ، )1387( محمدجعفر محجوب،  2.
 .136. چشمه، ص

 .19. چشمه، ص: ، تهران شبستريكرد  نيحسقصه ، )1388(، )به كوشش( ايرج افشار، و مهران افشاري 3.

مجله دانشكده ادبيـات و علـوم   ، »ي عاميانه فارسيها داستانمطالعه در   «،  )1341(محمدجعفر محجوب،    4.
 .92. ، ص1. ، ش10. ، سانساني دانشگاه تهران
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ي هـا   داستانمندرج در منابع تاريخي اين عصر، بيانگر آن است كه اين قصه نيز نظير ديگر                
گرفته از واقعيات روزگار خود است، حقايق جـاري           عاميانه و برآمده از دل جامعه و نشئت       

  1.خته استيآمپروري در هم  در بطن تاريخ، كه بنا بر اقتضاي اين گونه متون، با خيال
ي قديم، سخن در باب فتوت، كرم، شجاعت، ايثـار،   ي عاميانهها  استانددر خالل سطور    

 تا كمتر از واقعيات دور دنديكوش يم قديم سانينو داستان. زند يم و امثال آن موج   ها يدالور
  شـرح شوند و گرچه به ايجاز، ليكن با دقـت نظـر، تمـام جزئيـات روايـات و مطالـب را                      

، از جملـه آداب و رسـوم        شـود  يم دهيد ها يژگيواين   نيز   حسين كرد  در داستان    2.دادند يم
  .شده است ذكرخاصي كه در اين مجموعه براي رزم 

 منطبق قطع به طور توان ينمبه علت نداشتن سند تاريخي، برخي از مطالب اين كتاب را     
 آمـده اسـت بـا       حـسين كـرد   با واقعيت دانست، اما گاهي مطـالبي كـه در ضـمن داسـتان               

 كـه در    هـا   نوچـه ي صفوي منطبق است، مانند وجود گروهـي از             دوره ي تاريخي ها  تيواقع
  .اند دهيد يمي خاص ها آموزش ها هيتك

ي   ي اجتمـاعي و صـبغه     هـا   نـه يزمبرخي از پژوهشگران نيز معتقدند اين داستان داراي         
ي ها يژگيوبه خصوص در دوره شاه عباس به سبب     . ي صفوي است    تاريخي در ايران دوره   

شـده در   ي نقلها داستانتوجه او به پرورش عياران و پهلوانان، حوادث و  خاص اين شاه و     
ي داسـتاني ايـن       هرچند به تناسب صـبغه    . بخشد يماين داستان مبناي تاريخي آن را قوت        

ـ    دهيديي خيالي نيز در آن      ها  جنبه قطعاًنوشته   ي هـا  يژگـ يويي از   هـا   نـشانه ، امـا    شـود  يم
 مشاهده كرد كه بـا  توان يمدر ميان حوادث اين داستان فرهنگي دوران صفويه را ـ   اجتماعي

  3.اطالعات تاريخي مذكور در منابع تاريخي اين دوران مطابقت دارد
ي داسـتان در      ي در اين كتاب بيان مطالب بـه شـيوه         پرداز  داستاني    ي شيوه ها يژگيواز  

                                                 
اهميـت ادبيـات فولكلوريـك در بازنمـايي تـاريخ       «،  )1391( عبدالرسول خيرانديش، و آمنه ابراهيمـي،        1.

 .52. ، صص2. ، ش2. ، ستماعيتحقيقات تاريخ اج، » شبستريكرد  نيحساجتماعي با مروري بر قصه 

 .90. ، ص»ي عاميانه فارسيها داستانمطالعه در « 2.

، » شبـستري كرد  نيحساهميت ادبيات فولكلوريك در بازنمايي تاريخ اجتماعي با مروري بر قصه       «.  رك 3.
 .45. ص
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  .رسد يم نظرداستان است، كه حتي گاهي حوادث بريده بريده و ناتمام به 
.  استحسين كرد ديگر سير تحول اخالق فتوت و عياري از داستان سمك عيار تا       تهنك

، و تا پايان    شود يمپري آغاز     سمك عيار از همان ابتداي داستان با عشق خورشيدشاه به مه          
ي متعدد ديگري است ادامه ها عشقداستان مبارزات و ماجراهايي كه مربوط به اين عشق و 

به خصوص شخـصيت اصـلي      [بنيان كار عياري و پهلواني عياران       «در اين داستان    . ابدي  يم
 و  هـا   لهيحتوسل جستن به انواع     [...] ي است   باز  رنگيني و   كار  نيريش] داستان يعني سمك  

، تـاريخ سيـستان    و به قول     1.» روش عادي و مرسوم عياران است      ها يزبان  چربتردستي و   
 و غوغاها خودنمايي كرده و ها هنگامه فرد فداكار و هوشيار بوده كه در   ي  مشخصهعياري  «

ـ  جلدي و فراست به خرج   ها  جنگيا در     از آغـاز بـا   حـسين كـرد   امـا داسـتان   2.»داد يم
 و تا پايـان     شود يم و ازبكان شروع     ها يعثماني سيدباقر آجرپز برابر     ها يدالورمبارزات و   

، ده است يكشه تصوير   ي متعدد را ب   ها  عشقراوي در اين داستان نيز      .  ادامه دارد  ها  جنگاين  
 به سير اصلي داسـتان نيـست، و قـدرت و پهلـواني              دهنده  شكلاما بر خالف سمك، عشق      

ي عياري آنـان اسـت، كـه     ، نشانه حسين كرد ي اول داستان، همچون سيدباقر و       ها  تيشخص
با توجه به زمان نگارش اين داسـتان،        . كنند يمالبته از فنون و ترفندهاي عياري نيز استفاده         

وجه اشتراك هر دو داسـتان      . كند يم دين و مذهب را در آن پررنگ احساس          ريتأثننده  خوا
اين است كه مبارزات عياران در هر دو به فرمان شاهان و براي آنان است، نه بـراي مـردم                    

يي از  هـا  ينـاجوانمرد اگر عياري را در معناي فتوت فرض كنيم، در هر دو داستان             . مظلوم
 كه از اصـول فتـوت بـه دور اسـت، امـا اصـطالحات و                 شود يمي اصلي ديده    ها  تيشخص

 آمده در سمك عيار بيشتر به كار رفته و          3 درباره اصول فتوت   ها  نامه  فتوتاعتقاداتي كه در    
                                                 

 .17. شمه، صچ: ، با مقدمه كتايون مزداپور، تهرانتازه به تازه، نو به نو، )1384(مهران افشاري،  1.

، به نقـل    22. ي فرهنگي، ص  ها  پژوهشدفتر  : ، تهران زورخانه در ايران  ،  )1390(مهدي ابوالحسني ترقي،     2.
 .161. ، ص1352، تاريخ سيستاناز 

 :ي زير بررسي شده استها نامه فتوت براي آگاهي از اصول فتوت، در اين مقاله 3.

 نامـه   فتـوت ) 2( ي؛كاشـان تحفـه االخـوان عبـدالرزاق       ) 1: (نامـه   فتـوت  شامل هفت    رسايل جوانمردان . الف
 نيالـد   نجـم  نامـه   فتـوت ) 5(  سـهروردي؛  نيالـد   شـهاب  از   نامه  فتوتدو  ) 4 ( و )3( محمد آملي؛    نيالد  شمس

  .سازان  چيتنامه فتوت) 7(  درويش علي كركهري؛قيالطر  زبده از كتاب نامه فتوت) 6( زركوب؛
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  . كه در اين پژوهش مجال پرداختن به آن وجود نداردشده استاز آن سخن گفته 
 هـم   ديآ يم شمارامه به   ي بخشي از ادبيات داستاني كه جزو ادبيات ع        ها يژگيوبررسي  

ي در اين حوزه مهم است و هم براي آشنايي با آداب و رسوم و سينو داستاندر تبيين اصول 
داسـتان  . ي مختلف تاريخي نقش مـؤثري دارد      ها  دورهي فرهنگي و اجتماعي در      ها يژگيو

 هم  وآورد شمار آن را جزو ادبيات عامه به توان يمهايي است كه هم   از داستانحسين كرد
در اين داستان، ضمن بيان زنـدگي شخـصيت اصـلي، شـرح     . هاي عياري دانست   از داستان 

شـده    آوردهها و ابزارهاي جنگـي آنهـا          كاملي از آداب و رسوم عياران و ترفندها و روش         
 از آثار متعلق به عياران اين گونه با ذكر جزئيات دربـاره آداب و ابـزار                 كي  چيهدر  . است

بـا توجـه بـه      . نـشده اسـت    اين ابزارهـا صـحبت       بردن كار نحوه به    جنگي عياران و حتي   
ضرورت آشنايي با آداب عياري به عنوان بخـشي از فرهنـگ و تـاريخ اجتمـاعي جامعـه              

، بر اساس مطالب اين داسـتان، بـراي نخـستين بـار             شده است  ي  سعايران، در اين پژوهش     
هاي جنگـي آنهـا و مواضـع و         ي فنون و ترفندهاي جنگي عياران بحث شود و ابزار           درباره

  . مشخص گرددقاًيدقي استفاده از آنها ها وهيش
گرفتـه    صـورت ي آن تا كنـون چنـد پـژوهش    ها يژگيو و حسين كرد ي    ي قصه   درباره

بررسي «ي زهرا دهقان دهنوي و يداهللا جاللي پندري با عنوان  از آن جمله است مقاله. است
ي روايـت در    هـا  يژگيو، كه در آن     اند  وشتهن»  شبستري حسين كرد ي    عنصر روايت در قصه   

بررسـي سـاخت داسـتان      «ي ديگر بـا عنـوان       ا  مقاله يا در    1.شده است اين داستان بررسي    
 عوامل داستاني را در ايـن كتـاب         سودا آتش، محمدعلي   ‘»حسين كرد شبستري  ’ي    عاميانه
ـ  همچنين عبدالرسول خيرانديش و آمنـه ابراهيمـي در           2.كرده است  ي  بررس اهميـت   «همقال

                                                                                                                   
  .بزواري از واعظ كاشفي س سلطانينامه فتوت. ب
  چهارده رساله در باب فتوت و اصناف. ج
 .مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمي، جلد دوم. د

ـ  عنـصر روا   يبررسـ «،  )1390( زهرا دهقان دهنوي، و يداهللا جاللي پنـدري،          1.  كـرد   ني در قـصه حـس     تي
 .17. ، شپژوهي ادب، »يشبستر

ادبيات عرفاني  ،  »ي كرد شبستر  نيس ح ي  در قصه  تي عنصر روا  يبررس«،  )1386( محمدعلي آتش سودا،     2.
 .27-1. ، صص8. ، ششناختي و اسطوره
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»  شبستري حسين كرد ي    ادبيات فولكلوريك در بازنمايي تاريخ اجتماعي با مروري بر قصه         
 و حوادث اين داستان را از لحاظ        اند  پرداختهي صفويه     به جايگاه اجتماعي عياران در دوره     

يي نيـز بـه     ها  پژوهش. اند  كردهي  بررسي تاريخي     فرهنگي در آن دوره    ـ   ي اجتماعي ها  نشانه
از آن جملـه اسـت مقالـه        . شـده اسـت     نوشتهي عياران و آداب آنها        خاص درباره صورت  

» آيين عياري «همچنين سلسله مقاالت    . سخناز اسماعيل حاكمي در مجله      » آيين عياري «
ي اصول اخالقي و آداب و رسوم آنها مفصل و   دربارهسخناز پرويز ناتل خانلري در مجله 

از » آيين عياري و وسايل و لـوازم عيـاران        «ي  ها  لهمقاسلسله  . كرده است    صحبتمشروح  
ي مربوط بـه آيـين      ها  مقالهدر  . اي ديگر در اين باره است       محمدجعفر محجوب نيز مجموعه   

  .شده است استناد سمك عيار در كتاب شده انيبعياري بيشتر به مطالب 
 ها  پژوهش و چه در  شده     نوشته حسين كرد ي داستان      درباره صرفاًيي كه   ها  مقالهچه در   

ـ بي فنون و ابزار جنگي عياران به صورت كامـل مطلبـي               ي آيين عياري، درباره     درباره  اني
ي خانلري، در حد نيم صفحه، بر اساس آنچه در داستان  ها  مقالهتنها در يكي از     . نشده است 

  .شده است اشارهي جنگي آنها به اختصار ها لهيح به برخي از آمده استسمك عيار 
ي   ه صورت خاص به اين مباحث پرداخته و بر اسـاس مطالـب قـصه              پژوهش حاضر ب  

ي تمـام فنـون جنگـي و ابزارهـا و              و برخي مطالب داستان سمك عيار درباره       حسين كرد 
 مطـالبي   جزء  جزءبه به صورت دقيق و      اند  گرفته يم كارها به     ترفندهايي كه عياران در جنگ    

  .شده است انيب ليتفصبه 
 مخـصوص   صـرفاً  شـود  يمن داستان حسين كرد مطرح      فنون جنگي خاصي كه در ضم     

ي تاريخي آن زمان به اين شكل و با ذكـر جزئيـات از              ها  كتابي عياري بوده و در      ها  گروه
هـاي عيـاري      حتي بسياري از اين آداب و رسوم در ديگر كتاب         . نشده است آن سخن گفته    

آراي   عـالم  در كتـاب     مـثالً . امده اسـت  ينچون داستان سمك عيار يا متون تاريخي و ادبي          
، اما دربـاره    شده است ي متعدد ايران با ازبكان در عهد صفوي آورده          ها  جنگ شرح   عباسي

ـ آداب و فنون جنگي و ابزاري كه در سپاه دو طرف به كار گرفته                امـده  ين مطلبـي    شـده  يم
 زواياي اين آداب كه بسيار به واقعيـات         ي  همه در اين پژوهش سعي بر آن است كه          1.است

                                                 
اميركبير، صفحات متعدد، از جملـه     : ، تهران تاريخ عالم آراي عباسي   ،  )1334(اسكندر بيك تركمان،    .  رك 1.

: ، تهـران  تاريخ نظـامي ايـران، دوره صـفويه       ،  )1353(خانبابا بياني،   . نيز رك ...: ، و 526،  525،  508. صص
 .98، 97، 94 .صصد بزرگ ارتشتاران، صفحات متعدد، از جمله ستا
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  .شود ي بررسك است نزدي
  

  ي داستان خالصه. 2
ي ها يدالورمذهبي است كه موضوع اصلي آن مبارزات و ـ  قصه حسين كرد روايتي حماسي

ي از وقـايع آن     ا  خالصهموضوع اصلي داستان و     .  است ها يعثمانايرانيان در برابر ازبكان و      
  :چنين است

 طهماسـب بـه سـلطنت        كه شاه عباس صفوي پس از شـاه        شود يم آغازقصه از آن جا     
عبيداهللا خان، حاكم ازبكان، يكي از امراي خود را به نام خلخال خان براي آوردن               . رسد يم

 كند يم از اين توطئه، از او استقبال        خبر يبشاه عباس،   . كند يم  روانهسر شاه عباس به ايران      
  .دهد يمو به او و همراهانش جاي 

علق به صنف توليدكننـدگان شـهري هـستند و          اغلب عياران و پهلوانان دوره اسالمي مت      
 از جملـه ايـن عيـاران        1.بيشتر آنان به دنبال نام خود نام صنف خـود را بـه همـراه دارنـد                

ـ سيدمحمد باقر آجرپز است كه به نوعي شخصيت اصلي اين داستان به شـمار                ـ آ يم در . دي
 و پـدر او را      زدندد يمي او ميرحسين را       ي خواهرزاده ا  حملهآغاز داستان روزي ازبكان در      

 نفـر از  904 سيدميرباقر به انتقام خون پدر شود يمهمين اتفاق باعث   . رسانند يم   قتلنيز به   
.  و براي مقابله با عبيداهللا حاكم ازبكان راهي بلخ شـود           سوزاندازبكان را در چال آجرپزي ب     

ـ  و هر آنچـه بـه دسـت          كند يم سفري مبارزات به بدخشان و خطا         سيد براي ادامه    آورد يم
 و دسـتور    سازد يم 2يا  هيتكشاه عباس به قصد قدرداني براي او        . كند يمي خزانه شاه      روانه

پس از مرگ عبيـداهللا، پـسر او عبـدالمؤمن          . دهد يم را به او     3آموزش تعدادي يتيم و نوچه    
                                                 

 .20. ، صزورخانه در ايران. ؛ نيز رك193. نو، ص: ، تهرانآيين جوانمردي، )1363(هانري كربن،  1.

، كـه   »تكيـه  «ي  واژه منظور از    رسد يم با توجه به آميختگي مفهوم جوانمردي با تصوف از ديرباز به نظر              2.
، همان كاربرد زاويه و لنگر در ميان اهل تـصوف را  شده است اشاره به آن حسين كردستان چندين بار در دا   

ـ  و اصول فتوت و عيـاري را  اند آمده يم گرددارد، كه اهل فتوت مانند صوفيان در آن    . رك (انـد  آموختـه  يم
  ).23-20. ، صزورخانه در ايران

 نيز يتـيم پهلـوان مـسيح        حسين كرد . بوده است م نوچه    يتيم به مفهو   ظاهراً و   خواندند يم پهلوانان را يتيم     3.
مهـران افـشاري، و   ( اسـت   نامـه   ميت معرفي شده و گويا به همين علت است كه نام ديگر اين كتاب ي              بند  دگمه
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خـواهي پـدر بـه اصـفهان           و قلندر خان را براي خون      شود يمبه دست ايرانيان حاكم      خان،
ي ا  قـصه  كه هر يـك      شوند يماز اين بخش داستان، افراد زيادي وارد داستان         . كند يم   روانه

ـ بي داستان در داسـتان        دارند و همان گونه كه ذكر شد، مطالب به شيوه          ـ    اني امـا  . شـود  يم
ي مكـرر دارد و هماننـد داسـتان         ها  ازدواجسيدباقر همچنان قهرمان اصلي داستان است كه        

ي شاه زياد   ها  نوچه و   وندنديپ يمز هر شهر در هر قسمت به او         سمك عيار دالوران زيادي ا    
  .شود يم

 حـسين كـرد    شخصيتي به نـام      دنشو يماز افرادي كه از اين قسمت به بعد وارد داستان           
 در تبريز است، روزي از      بند  تكمهاو كه خدمتكار يكي از دالوران ايراني به نام مسيح           . است
 تـرك ي در خدمت شاه باشـي، بـا عـصبانيت خانـه را              نتوا ينم زن آن دالور كه تو       ي  طعنه

 او در همه شـهرها      ي  آوازهي سيدباقر كه    ها  نوچه و به جمع     شود يم و راهي اصفهان     كند يم
ـ  آغازاز اينجا حضور چشمگير حسين در داستان        . وندديپ يمپيچيده بود     و شـرح    شـود  يم

ور در ايـن داسـتان را       ي او مطالب مربـوط بـه ديگـر پهلوانـان مـذك            ها يدالور و   ها  جنگ
 حسين كـرد  . شود يم، به نحوي كه نام داستان نيز به اسم او مشهور            دهد يقرارم الشعاع  تحت

ي تحـت  ها نيسرزمدر سير اين داستان چندين بار به مناطق مختلف از جمله بلخ و چين و            
ي سـيدباقر و    هـا  يدالوردر اين داسـتان شـرح مبـارزات و          . كند يم سفرحكومت ازبكان   

 با دنشو يم  مواجه و مشكالتي كه در اين سفرها با آنها حسين كردي او به خصوص ها چهنو
ي    و دربـاره   شـود  يم بردهدر اين داستان از قهرمانان ديگري نيز نام         . شود يم انيبجزئيات  
، از جملـه ميراسـماعيل كـه در         شـود  يم ذكري آنان مطالبي    ها  جنگ و   ها يدالوربرخي از   

ي سجستان و مصر و مسلمان شدن شاه ها نيسرزماتي از مبارزات او در پايان داستان حكاي
                                                                                                                   

در جاي ديگـري    ). 25. چشمه، ص : ، تهران چهارده رساله در باب فتوت و اصناف      ،  )1388(مهدي مدايني،   
ي خـود را    هـا   برنامـه  و يا    كردند يممحلي كه عياران در آن بيتوته       «: شده است  گفتهدرباره واژه يتيم چنين     

 باشـد  شـده بسيار احتمال دارد كه اين نام به اين مناسبت انتخاب           . شد يمناميده  ‘ خانه  ميتي ’نمودند يمتنظيم  
و مـادر و نـه    عياران بايد از اين پس خود را اداره كنند و نـه پـدر      ي  جرگهكه اين جوانان پس از ورود در        

. ، صآيين جـوانمردي (» اند  مانده نخواهد داشت، گويي از نو زاده شده و يتيم           ريتأث در زندگي آنان     كس چيه
157.(  
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  .شود يم انيباين دو سرزمين 
  

  ، ترفندها و ابزارهاي رزمي عيارانها وهيش. 3
ي آنها با سـپاهيان     ي آن، روش مقابله   ها  تيشخصي رفتار     بنا بر آنچه در اين داستان درباره      

، و بـا توجـه بـه مطـالبي كـه در         اسـت  شـده    انيبي جنگي آنها    ها  وهيشمهاجم به كشور و     
ـ  نظـر ، به   آمده است ي عياران و آداب و اعمال آنها          ي گوناگون درباره  ها  پژوهش  رسـد  يم

ـ ي عياران   ها  داستان اين داستان را نيز از جمله        توان يم يي هـا   گـروه عيـاران را    . كـرد   يتلق
 ها جنگايط كشور در    كه به ضرورت شر    دانند يمچابك، زيرك، جوانمرد، پرتدبير و شجاع       

 و ربـودن    ها  شكست و   ها يروزيپدر خدمت شاهان و سرداران سپاه هستند و نقش آنها در            
 پادشـاهان در كنـار      معمـوالً . پهلوانان و زنان و اعمالي از اين قبيل بسيار قابل توجه است           

در  كـه  انـد  داشـته سپاهيان و سرداران جنگجوي لشكر تعدادي از عياران را نيز در اختيـار              
 آداب و رسوم جنگـي      1.اند  گرفته يم از تدبير و ترفندهاي آنها كمك        ها  جنگمواضع دشوار   

مذكور در اين كتاب نيز همان آداب و رسـوم جنگـي عيـاران و ابزارهـايي اسـت كـه در                       
همان گونه كه ذكر شد، آنچه در منابع مختلف در اين زمينـه             . اند  برده يم   بهره از آن    ها  جنگ

ي آداب و ابزار جنگي عياران در داستان           بر اساس مطالبي است كه درباره      صرفاً آمده است 
 مذكور است   حسين كرد اما آنچه درباره اين موضوع در داستان        . شده است  ذكرسمك عيار   

، اين فنون و ابزارهـا و       حسين كرد در داستان   .  از مطالب داستان سمك عيار است      تر  مفصل
در اين پـژوهش بـر   . شود يم  داده  شرحكامل و دقيق شيوه و مواضع كاربرد آنها به صورت       

 و ابزارهاي جنگي عياران به ها وهيش ترفندها، آمده است  حسين كرد اساس آنچه در داستان     
  .شود يم ي بررسي و تحليل و بند دستهصورت مفصل و دقيق 

  
  ي رزم عيارانها وهيش. 3-1

ـ اران بيـان    هاي عي    از جمله آدابي كه براي رزم      حسين كرد در داستان     و  هـا   وهيشـ  شـود  يم
                                                 

، بـا مقدمـه و تـصحيح و تعليقـات         نامه  داراب،  )1341-1339( بيغمي،   احمد   بن محمد: صفا در » مقدمه« 1.
 .777 .ص، 2 .جبنگاه ترجمه و نشر كتاب، : ذبيح اهللا صفا، تهران
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ترفندهايي است كه آنها براي تضعيف توان رزمي دشمن و از بين بردن امكانـات و وسـايل            
ي مبارزاتي آنهـا اسـت بـه نـوعي          ها  وهيشاين اقدامات كه جزو     . برند يم كارجنگي آنها به    

 كار بهري  هاي شه    و ترفندها بيشتر در جنگ     ها  وهيشاين  . پشتيباني از سپاهيان رسمي است    
  .توان به موارد زير اشاره كرد ي رزمي ميها وهيشاز جمله اين . رفته است يم
  دزدي از ضرابخانه. 3-1-1

يي اسـت كـه     ها  جنگ، موضوع كلي اين داستان مبارزات دالوران و         شد   انيبهمان گونه كه    
 و پهلوانان نآورا جنگي اين مبارزات سفر  اولين مرحله. دهد يم  رخميان ايرانيان و ازبكان   

زمـاني كـه ايـن      . نامي هر دو طرف به شهر متخاصم و اعالم حضور خود در آن ديار است              
، براي نشان دادن قدرت خود و به مبارزه شوند يمافراد با فرمان پادشاه به شهر دشمن وارد 
درباره اين رسم و مراحـل انجـام آن در   . زدند يمطلبيدن طرف مقابل، به ضرابخانه دستبرد      

اين رسم بارها در اين روايت تكرار شـده، امـا           . نشده است تان سمك عيار مطلبي بيان      داس
بـا  . نشده است   دادهي از آن اشاره رفته و به طور كامل مراحل آن توضيح             ا  گوشههر بار به    

 در كنار هم، مراحل اين رسم به صـورت          ها  صحنهاحاطه بر كل داستان و كنار گذاشتن اين         
  .شود يمزير بازسازي 

، در آغـاز  شدند يمزماني كه دالوران به شهر دشمن وارد : بررسي موقعيت ضـرابخانه   . الف
ـ  ي  بررسـ ي دررو را    هـا   راهي شهر و به خصوص موقعيت ضـرابخانه و          ها  كوچه : كردنـد  يم

  1».بلديت به هم رسانيدند] را [ها محلهايشان گردش كردند تمام بازارها و «
ي كمنـد خـود را بـه           يا پهلوانان در شب مقرر به وسيله       پهلوان و : دستبرد به ضرابخانه  . ب

پس از آن اگر كـسي در آنجـا حـضور           . شدند يم و وارد آن     رساندند يمي ضرابخانه     پنجره
كردند و گوش و دماغشان را قطع و شال دسـتمال              مي هوش يب يا   دنديبر يمداشته او را سر     
  :اند كرده يم فراركردند و  را پر از زر مي

ي فـوالد را كنـار گـذارده داخـل             را بند كرده بـاال آمـده و پنجـره          كمند... 
انـد، پـيش رفـت و          در آنجا در خواب    جات  عملهضرابخانه شد، ديد ده نفر      

                                                 
. ، ص چـشمه :  تهـران  ،يكـرد شبـستر       نيقصه حـس  ،  )1388(،  )به كوشش  (ي افشار، و مهران افشار    رجي ا 1.

167. 
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و شـال دسـتمال را      ...  كرد، گوش و دماغ ايشان را بريده         هوش يبايشان را   
  1...پر از زر كرده برداشت و روي در كاروانسرا نهاد 

ي بوده كه دزدان ضرابخانه نام خـود را در آن           ا  نامهدستبردنامچه  : دنامچهانداختن دستبر . ج
يي هـا   دستبردنامچهاز خالل داستان و     . زده است  دستبرد چه كسي    دهند   نشان كه   نوشتند يم

   كهشود يم آگاه خواننده، شده  اشاره آنهاكه در هر قسمت از داستان به 
سـيد  ... «: انـد  كـرده  يم، طرف مقابل را نيز تهديد      ، عالوه بر ذكر نام خود     ها  نامهدر اين   ) 1(

اگر يك كدام در گوشه و كناري به گير من   ... ي پهلوانان ايران    ا  نوشتهچون نظر كرد ديد كه      
  2»...بياييد دانم كه با شما چه كار كنم 

ـ هر يك از پهلوانان جداگانه به نام خود دسـتبردنامچه           ) 2( هـر كـدام   ... «: انـد   انداختـه  يم
  3».بردنامچه انداخته روي در مردم خود نهادنددست

... «: دهنـد  جلـوه  كه او را مـتهم  اند انداخته يمگاه دالوران به نام ديگري دستبردنامچه    ) 3(
 و  انـد   انداختـه  و دسـتبردنامچه بـه اسـم حيـدر           اند  برده و مال بسياري     اند  كشتهچند نفر را    

  4».اند رفته
 از خارج شدن از ضـرابخانه، دسـتبردها را در محـل             دالوران پس :  دستبردها كردن   دفن. د

 يـا در محـل امـن        بودنـد استقرار خود كه معموالً اتاق كاروانسرايي بوده كه در آن سـاكن             
 دفـن و روي در سردم خود نهاد و دستبردها را در ميان اطاق             ... «: اند  كرده يم   دفنديگري  

  5».كرد 
، ديـد   نمـود    مطالعـه برداشت  . اند  انداخته ديد   كاغذي...«: ي از متن يك دستبردنامچه    ا  نمونه
  6».ي حاجي مال احمد ي احطاس واليت كسي را مزن و بدنام مكن، كرده كردها نوشته

                                                 
 .251 . همان، ص1.

 .236. همان، ص 2.

 .260.  همان، ص3.

 .304.  همان، ص4.

 .314.  همان، ص5.

 .231.  همان، ص6.
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  بر سر چهارسو مبارزه كردن. 3-1-2
. بـوده اسـت  ي عياران در مبارزاتشان جنگيدن بر سر چهارسوي شهر ها  وهيشيكي ديگر از    

بوده ين داستان چهارسوي شهر ـ محل كشيك احطاس ـ در واقع مكان اصلي مبارزات در ا
ي مختلف اين رسـم در داسـتان، مراحـل آن چنـين بـه               ها  صحنهبا كنار هم گذاشتن     . است

  .شود  ميدهيكشتصوير 
شب هنگام زماني كه صداي طبل سوم در شهر         : بلند شدن صداي طبل و آغاز مبارزه      . الف
ـ ه خـود بيـرون      ، مبارزان غرق در سالح از پناهگـا       دهيچيپ يم  و راهـي چهارسـو      آمـده  يم
معموالً در اين چهارسو چهار مشعل روشن بوده و احطاس شهر در آن نگهبـاني   . اند  شده يم
بـا  ] سيد[چون شب بر سر دست درآمد و طبل اول و دويم و سيوم را زدند                «: داده است  يم

  1»...ياران اسلحه پوشيده داخل چهارسو شده 
 كه سه ساعت از شب گذشته باشد، كه تنها          اند  زده يمطبل سوم را     كه زماني    رسد يمبه نظر   

تا شام شده و سه ساعت از شـب         ... «:  شده است  اشارهدر يك قسمت داستان به اين نكته        
 2» ...اند زدهي چهارسو رسيد ديد كه چهار مشعل  تا بر دهانه... گذشت غرق در سالح شده 

 و خود را به وسط چهارسـو  زده يمف پا بر زمين  گاه دالور، قبل از ورود به چهارسو، دو ك        
سيد از آنجا هر دو كف پاي خود را بـر زمـين زد، خـود را در ميـان                    ... «: افكنده است  يم

  3».چهارسو گرفت
، و گـاهي قبـل از ورود، شـب بـه        شـد  يمزماني كه دالور وارد چهارسو      : آغاز مبارزه . ب

ـ  كاربه  را  » عشق ما برسد  « و گاه اصطالح     گفته يمخيري    و از طـرف مقابـل كـه         بـرده  يم
يي آمـدگو   خوشگاه دشمن به او تعارف و       . ده است يشن يممعموالً احطاس شهر بوده پاسخ      

 و  دهيپرس يم يا دشمن از او      رانده يمپس از آن دالور نام خود را بر زبان          . كرده است  يمنيز  
ـ  و ابتدا مفـاخره      گذاشته يمپاي خود را چپ و راست        مـشغول مبـارزه     و سـپس     كـرده  يم

  .اند شده يم
                                                 

 .97.  همان، ص1.

 .236.  همان، ص2.

 .92.  همان، ص3.
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نظر در ميـان چهارسـو كـرد        . ي چهارسو رسيد    بعد از دمي هرمز به دهنه     ... 
 داخـل   محابا يبدالوري ديد بر كرسي قرار دارد غرق در سالح جواهرنشان           

حسين سر را باال    . شد و فرياد برآورد كه احطاس شب بخير، عشق ما برسد          
 گفـت اگـر شـنيده باشـي مـنم           گفـت كيـستي   . كرد دالوري به نظر درآورد    

  1...ي اوجاق آل عثمان هرمز قرني نظركرده
 وشب بخيري گفت پا را چپ و راست گـذارد،           ... تا داخل چهارسو شد     ... 

  2...ي سرتراشي ما دارد بيايد هر كسي اراده. گفت خوش باشد
احطـاس  در ايـن داسـتان      . بوده است احطاس در چهارسو مراقب اوضاع شهر و امنيت آن          

گفت ما امروزه وارد    ... «: شود   مي  اشاره داروغه است كه در چند جا به آن           همان 3)احداث(
 گويا مقـام احطاسـي بـا     4».باشد يمشديم و او را داروغه كردند و الحال در سر چهارسوق            

   :بوده استمقام ميرشبي در آن دوران متفاوت 
داد كـه بيـا     چون دده اصالن داخل چهارسو شد ديد كـه غالمـي او را آواز               

  5.خواهد يماحطاس ميرشب تو را 
احطاسـي يـا ميـر      . قاپالن پاشا فرياد برآورد جوان كيستي در باالي كرسي        

  6.شبي
در يك قسمت داسـتان، راوي      . گذاشته است  يمي داشته كه بر سر      ا  نشانهاحطاس كاله و يا     

ـ                  ه او خلعـت و     اشاره به اين دارد كه حاكم قبل از اين كه شخصي به مقام احطاسي برسـد ب
شـاه خلعتـي و رقـم احطاسـي او را فرسـتاده خلعـت را                «: داده است  يمي احطاسي     نشانه

                                                 
 .171.  همان، ص1.

 .117.  همان، ص2.

) احطـاس ( صفويه پهلواناني كه داروغگـي و شـحنگي شـهرها را بـه عهـده داشـتند احـداث          ي  دوره در   3.
اما احداث در اين داستان به معناي مفـرد و          . اين واژه عربي و جمع حدث در معني جوان است         . اند  دهينام يم

  ).27. ، صاب فتوت و اصنافچهارده رساله در ب (رفته استنه جمع به كار 
 .196.  ص،يكرد شبستر  نيقصه حس 4.

 .211.  همان، ص5.

 .175.  همان، ص6.
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فرمان داد تا طبل را به اسـم او بـه نـوازش             . پوشيده رقم را بر سر زده داخل چهار سو شد         
  1».درآوردند

ـ  كه در چهارسو بـر آن        اند  داشتهاحطاسان كرسي مخصوصي      و هميـشه    انـد   نشـسته  يم
ديد كه النگـي قبـا در بـاالي         «: اند  ستادهيا يمرباز در برابر او و يا دور تا دور او           تعدادي س 

  2».اند ستادهياكرسي قرار دارد و به قدر صد نفر دور تا دور او 
ي مراحل مبارزه و چگونگي پايان يافتن آن بايـد بـه              درباره: مراحل مبارزه و پايان آن    . ج

  :كرد  اشارهچند نكته 
 و در ايـن     بوده است ي آن كشتي      بازي و آخرين مرحله     ي مبارزه تيغ     مرحله گويا اولين ) 1(

  :اند داده يم  انجامبازي نيز  بين كار را با مضراب و سپربازي و گاه تيغ
بازي مرادي حاصل نشد دسـت بـه          از تيغ  ... كنم يمبازي    سيد گفت اول تيغ   

ي   يده و قبـه   هر دو سپر بر دست كـش      ... مضراب كرده و به يكديگر انداخته       
  .بازي مشغول شدند سپر سر سپر يكديگر زدند و هر دو به تيغ

 ذكـر خود سيد در دو قسمت از اين داسـتان مراحـل شمـشيربازي در چهارسـو را چنـين                    
  بـد و نيـك، سـيم بـه مـدارا،           اول پس و پيش، دويم    . بنا بر شمشيربازي گذاردند   «: كند يم

  3».زنجيره، هفتم به چهارخانه ششم به  چهارم به شمارا، پنجم به كالفه،
  :پايان مبارزه بر سر چهارسو معموالً دو صورت داشته) 2(

، حريف را بر زمـين  گرفتن ي كشتي آخر، يعني  رسم بر اين بوده كه هر كس در مرحله       . الف
ي او نشست، طرف مقابل قبل از اين كه سرش بريده شود و يا اسير شود  زد و بر روي سينه

در اين داستان، هميشه ايرانيـان      .  برنده اذعان كند و به مذهب او دربيايد        ودنب   برحقبايد به   
  :شود يم و دشمن مسلمان شيعه شوند يمهستند كه در اين مرحله پيروز 

و هر دو دستش را .  نشستاش نهيسدرربودش و بر زمينش زد و بر روي ... 
خداي تو  به خم كمند محكم بربست پيچك گفت دستم را باز كن كه دانستم              

                                                 
 .97.  همان، ص1.

 .318.  همان، ص2.

 .319، 252.  همان، ص3.
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  1...پيچك از سر صدق مسلمان شد ... برحق است 
شـده   ينم و يا حريف چند نفر       داده يمگاه يكي از مبارزان توان ادامه جنگ را از دست           . ب

 تا ديده نـشود، و پـا بـه          كرده يمزدني خاموش     برهم   را در چشم   ها  مشعلمشعل و يا    . است
 نموده سـه نفـر ديگـر را گـردن زد بـاز              ي ايشان   سيد تيغ را حواله   «: گذاشته است  يمفرار  

  2».سيد مشعل را خاموش كرده و زد بر يك طرف چهارسو و به در رفت. كردند يمخيرگي 
. ده است يرس يمگاهي نيز مبارزات با نيرنگ از جانب يكي از دو طرف مبارزه به پايان               . ج

ـ را   و ضـربه     انـد   كـرده  يم حواس طرف مقابل حتي پهلوان داستان را پرت          مثالً : انـد   زده يم
حـسين گفـت واهللا مـا رفيـق         . يا  كردهگفت پهلوان تو ديشب تنها بودي امشب رفيق پيدا          «

شمشير را كشيده بر فرق حـسين  ... حسين رو را برگردانيد كه ببيند كيست كه آن     ... نداريم  
  3».انداخت

 با فرياد   دكش يمتن توان مقاومت ندارند يا مبارزه طول          به   در جنگ تن   دنديد يميا وقتي   
مال حاجي محمد ديد كه اگر بخواهـد بـا          «: دنديطلب يميا دست زدن كساني را براي كمك        

به يك مرتبه دست برهم زده به قدر دويست نفـر دور            . انجامد يم طولمسيح برابري كند به     
  4».كردند احاطهآن دالور را 

بـا حـسين كـرد    بايد اشاره كرد كه به طور كلي مكان و مراحل مبارزه در سمك عيـار              
 5در سمك سخني از چهارسو نيست و در آن به زدن چهار طبل اشاره شـده               . متفاوت است 

و همين طور ترتيب استفاده از ابزار جنگي و گاه نوع آن با داستان حـسين كـرد متفـاوت                    
  6.است

                                                 
 .73.  همان، ص1.

 .61.  همان، ص2.

 .144.  همان، ص3.

 .267.  همان، ص4.

 5با مقدمه و تصحيح پرويـز ناتـل خـانلري،           ،سمك عيار ،  )1369-1362( فرامرز بن خداداد االرجاني،      5.
 .60. ، ص2. آگاه، ج: تهران ،.ج

 .106. ، ص4. همان، ج 6.
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  زدن  خونيشب. 3-1-3
 شبيخون  اند  تهبس يم كارها به     ترفند ديگري كه عياران براي غافلگير كردن حريف در جنگ         

 مبارزات اين داسـتان، ماننـد داسـتان سـمك           ي  همهتقريباً  . زدن يا نبرد در شب بوده است      
 كه با دميدن صبح در هر شرايطي كه دو طـرف باشـند              شده  دهيكش ريتصوعيار، در شب به     

هـر دو   «: شود يمي آن به شب ديگر موكول          به يكديگر ادامه   دادن   امان و با    رديپذ يمپايان  
  بازي مشغول شدند تا نزديك صبح سيد بر عقب جـستن نمـوده گفـت صـبح اسـت،                     تيغ به

  1».گفت خدا همراهت برو و فردا شب.  و شما فرداشبماي  وعده
 دخالـت   پردازنـد  ينمـ    جنگدر يك قسمت از داستان، علت اين كه مبارزان روزها به            

ست كـه اگـر صـبح شـود         زيرا طرف مقابل معتقد ا    . شده است  ذكرمردم آن شهر در مبارزه      
 و او را دستگير خواهنـد       كنند يم   دخالتمردم شهر كه حامي مبارزشان هستند در درگيري         

 هـا   طـرف تن نامردي است كـه كـسي بـه يكـي از               به  كرد، و در مرام پهلوانان در جنگ تن       
  :كند كمك

ـ  و مـرا     نـد يآ يدرم ها  خانهگفت الحال روز است و مردم از         اگـر  . رنـد يگ يم
ي تا فرداشب جنـگ خـود را تمـام          زن ينمي و حرف    كن يمروانه  مردي مرا   

الماس گفت ما نامرد نيستيم، بـرو و        . كنيم و اگر نامردي بيا و دست مرا ببند        
  2.فردا شب بيا و جنگ خود تمام كن

  

  تراشيدن ريش و سبيل دشمن. 3-1-4
 تراشيدن تندگرف يم كاري دشمن به  ها كه بيشتر براي تضعيف روحيه يكي ديگر از اين روش

بر اسـاس آنچـه     . نشده است ي  ا  اشارهريش و سبيل دشمن بود كه در داستان سمك به آن            
، دالوران داستان در دو حالت ريش و        آمده است ي ترفندهاي عياران در اين داستان         درباره

  :اند دهيتراش يمسبيل طرف مقابل را 
 سـفر ر و يـا كـشوري       زماني كه دالوران به قصد تخريـب و تحقيـر حـاكمي بـه شـه               . الف

                                                 
 .72.  ص،يكرد شبستر  نيقصه حس 1.

 .386.  همان، ص2.
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 و براي اين كه     رساندند يم با ترفندهاي مختلف خود را به اتاق مخصوص حاكم           اند  كرده يم
  .نديدتراش يم ريش و سبيل او را آورند ينم  حساب او را چيزي به دهند  نشان
ي افـراد  هـا  خانـه  مـال بـه   آوردن  دست قدرت خود و يا به   دادن   نشانزماني كه براي    . ب

 و  رفتنـد  يمي عادي   ها  انساني  ها  خانهو حتي   ... م از وزير و امرا و احطاس و       سرشناس اع 
  .زدند يم دستبرد

 اند داده يم انجامالبته مهاجمان قبل از اين كه ريش و سبيل بتراشند اعمال ديگري را نيز         
 استفاده و در هر بار از يك و يا چند شيوه            شود يمو اين مسئله دائم تا پايان داستان تكرار         

  :بوده استترسيم كامل اين رسم چنين . اند دهيرس يم تا نهايتاً به ريش تراشيدن كردند يم
 و اهل خانـه و خـود آن فـرد را بـا        شدند يمي فردي     متعرضين با كمند از ديوار وارد خانه      

، دادند يم انجام رفع بيهوشي او را سرا باغچهسپس در . كردند يم   هوشيبي گوناگون   ها  روش
ـ  و اين قدر چوب بر او        اند  بسته يم بر درخت    بعد او را    كـه هـر ده نـاخن پـايش          زدنـد  يم

ـ  و گاه دماغ و گـوش او را هـم            افتاده يم ـ بر يم پـس از آن ريـش و سـبيل او را           . انـد   دهي
ـ  و آنچه از زر و سيم در آنجا بـوده            اند  دهيتراش يم  و در نهايـت دسـتبردنامچه       داشـته  يبرم
  :اند ختهيگر يم و انداخته يم

ـ دها را بند كرده و داخل خانه شدند و كـسان او را              كمن  در  كـرده    هـوش  يب
 برداشته در دست خلوق آمده ريش و        كرده  هوش يبباالي سر او آمده او را       

... ده ناخن او را درآوردنـد       . سبيل او را تراشيده، چوب بسياري به او زدند        
  1.بارگيري خود را نموده روي در سردم نهادند

  

   به دشمندادن هوشانهيب. 3-1-5
 طـرف   كـردن  هوشيب اند  برده يم و آدابي كه عياران در مبارزات از آن بهره           ها  روشيكي از   

ي عياري به خصوص   ها  داستان از آداب عياران بوده و در        دادن   هوشانهيبمقابل بود، كه البته     
سـمك  . شده است   بردهي گوناگون اين آداب نام      ها  روشدر سراسر داستان سمك عيار از       

سمك بيهوشـانه را    . بوده است همواره كيسه دارويي همراه داشته كه داروي بيهوشانه در آن           
                                                 

 .291.  همان، ص1.
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و آن را در    كرده   يم پنهان 4 و يا كف پا    3 در ميان انگشتان   2 در پس گوش،   1در ميان كمربند،  
 و يا 10 در بيني 9 و يا آن را بر انگشتان دست،       ختهير يم 8 و بر سر شمع    7 حلوا 6 غذا، 5شراب،

 و بيهوشانه را    كرده يم را خالي    دار يبوگاهي هم درون ترنج     . ده است يمال يم 11هبر دستارچ 
  12.خته استير يمدر آن 

: شده اسـت   تيروا بيغمي نيز اين چنين  نامه  دارابدرباره استفاده از تركيب بيهوشانه در       
 ي بازرگان را قدري داروي بيهوشانه از افيون مصري و از خربنگه و تفت يزدي و               ا  خواجه«

  13».، قدري در طعام آلودداشت  ساختهبيخ كبر مصري معجون 
 نيـز، بـه تقليـد از        حسين كـرد  در روايت   . اند  ختهير يماما اين دارو را بيشتر در شراب        

  : كه بدين قرارندشده  برده  بهرهي متفاوت از اين رسم ها روشحكايات عياري، به 
 هـوش يب روش بـراي     نيتـر   متداول،  حسين كرد مطابق داستان    :دارو در شراب ريختن   . الف
 از  كـردن  هـوش يبدر داستان سمك عيار نيز اين گونـه         .  دارو ريختن در شراب است     كردن

 قدري دارو در پياله كـرده و بـه      داد يمدربيني كه شراب به ايشان      «. ي متداول است  ها  وهيش
  14».كرده  هوش يبخورد ايشان داد و ايشان را 

                                                 
 .123. ، ص2. ج ،سمك عيار 1.

 .444. ، ص5. همان، ج 2.

 .324. ، ص3. همان، ج 3.

 .183. ، ص5. همان، ج 4.

 .176. ، ص1. همان، ج 5.

 .85. ، ص3. همان، ج 6.

 .310. ، ص1. همان، ج 7.

 .319. ، ص3. همان، ج 8.

 .331. ، ص3. همان، ج 9.

 .225. ، ص4. همان، ج 10.

 .550. ، ص5. همان، ج 11.

 .504. ، ص5. همان، ج 12.

 .27. ، صنامه داراب 13.

 .343.  ص،يكرد شبستر  نيقصه حس 14.
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دارو را در آب كـرده و بـه خـورد           . ضا سيد آب خواست   از ق ... «: دارو در آب ريختن   . ب
  1». شدهوش يبسيد عطسه زده . سيد داد

پس برخاست قدري شربت به جهت پهلوان زمان درست كرده          «: دارو در شربت ريختن    .ج
   2»...و سه چهار مثقال داروي بسيار صحيح اعلي نشان در او كرده و 

به قدر صـد گـام كـه        . رآورد و به او خورانيد    محب قدرتي حلوا د   «: دارو در حلوا كردن   . د
  3»...رفتند در بين راه از يك دراز به دراز افتاده 

يوزباشي چند حب نبات به مرد داد، يكـي را خـورد در دم              «: حب نبات آغشته به دارو    .    ه
  4».ديگرد هوش يب
ايـشان  ... گفت نقـل    . يخور يمايشان گفتند كه چه چيز است كه        «: نقل آغشته به دارو   . و

  5». شدندهوش يب الفور يفگرفته خوردند 
ـ  و داروي    انـد   كرده يمگويا جوز را خالي     : دارو در جوز ريختن   . ز ي را وسـط آن     هوشـ  يب
  : كاررفته استاين روش نيز در اين روايت يك بار به . اند ختهير يم

پس جوز را به حسين داد و حسين دو سه دفعه كه بوييد ديد كه از سر زبان                
نظر در آن جوز كرد ديـد كـه         . ي نان او به مثل چوب خشك گرديد         تا حقه 

كـه   ... انـد   نمـوده  و مـشبك كـرده پـر از دارو           انـد   كردهميان جوز را خالي     
  6. شدهوش يب

، كننـد   هـوش  يبدر مواضعي كه قصد داشتند تعداد زيادي را         : دارو بر سر مشعل ريختن     .ح
 و در   ختنـد ير يمي را بر روي مشعل      هوش يبروي   كه دا  بردند يم كار اين ترفند را به      معموالً

ـ دود دارو همه را     . دادند يم قرار چهارسو   مثالًمكاني عمومي    ـ   هـوش  يب داخـل   «:كـرد  يم
                                                 

 .58 . همان، ص1.

 .393.  همان، ص2.

 .370.  همان، ص3.

 .376.  همان، ص4.

 .83.  همان، ص5.

 .325.  همان، ص6.
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ي بر سر مشعل ريخته، دود دارو در چهارسو بلنـد           هوش يبچهارسو شده شش مثقال داروي      
  1». شدندهوش يبهمه عطسه زده ... شده 

 كه در بخـش     كردند يم   هوشيبن شپرك و نيچه عياري نيز       عياران با وسايل ديگري چو    
  .شود يم  داده  حيتوضي شيوه كاربرد اين دو وسيله  ابزارها درباره

 آوردن   هـوش ي به چگونـه بـه       ا  اشاره هيچ   حسين كرد در داستان    :آوردن   هوشبه  . ط
 به ي نحوه درباره شده  اشاره، اما در متون ديگري كه به استفاده از اين دارو نشده استافراد 
ـ  زماني كه افـراد بيهـوش   اريع  سمكدر داستان   :آمده است  چنين   آوردن   هوش ، شـدند  يم

يـا آب در بينـي آنهـا        : كرده است  يم  استفاده آنها از دو روش      آوردن  هوشسمك براي به    
بـه   و كردند يم ي ق تا جنبانده يم را آنها، سپس ختهير يم و يا دارويي در حلق آنان       كرده يم

ـ  افكند، و او را بماليد، و بجنبانيـد تـا            كافر  سرخدر حال آب در بيني      «: آمدند يم  هوش ي ق
  2».بازآمد  هوش و به كرد 

  

  نوع كشتن در مبارزات. 3-1-6
 كه گويي رسم    شود يمدر اين روايت انواع كشتن وجود دارد، اما دو روش آن بيشتر تكرار              

  :بوده است
 حمله در ميان ايشان رد و بدل شد كه ميرباقر آن چنان بر              سي«: دو نيم كردن از كمر    . الف

  3»...كمرش زد كه دو نيم شده 
يك شب داخل خانه برادر محراب خان شده سـر او را گـوش تـا گـوش                  «: سر بريدن . ب

 در داسـتان سـمك نيـز سـر بريـدن پركـاربردترين و               4»... گذارده   اش  نهيسبريده بر روي    
  5. شيوه استنيتر ياصل

                                                 
 .65.  همان، ص1.

: با مقدمـه و تـصحيح پرويـز ناتـل خـانلري، تهـران              ،سمك عيار ،  )1343(فرامرز بن خداداد االرجاني،      2.
 .312. ، ص1. دانشگاه، ج

 .56 . ص،يكرد شبستر  نيقصه حس 3.

 138. ان، ص هم4.

 .135. ، ص4. ، ج1369سمك عيار،  5.
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  پـاره ، شـكم  كردن  ربارانيت به دار زدن،   توان يم حسين كرد  انواع كشتن در داستان      از ديگر 
 نوع كشتن در اين داستان كـه بـه          نيتر  عيفج. كرد   اشاره... ، به ميالخ قصابي كشيدن و     كردن

  : چنين استرديگ يم شكلدست ايرانيان 
 و بـه    كرد يم مقراضذره    قدبدين مقراض را بيرون آورده و گوشت او را ذره         

 و از مقـراض  زد يمپس قدبدين جوالدوز بر پهلوي او      ... گذاشت يمدهنش  
 و آخر كارد بيـرون آورده و دسـتش را           داد يم و به خوردش     كند يمگوشت  

  كـرده  سـوا ي او را كه     ها  استخوانپس  ... تا بند از بندش جدا كرده       ... بريد  
  1.در ميدان هفت ارگ آورده و ريخت ... بود

  

  اي مرسوم در مبارزاتابزاره. 3-2
 بهـره  كـه در مبارزاتـشان از آنهـا    داشـتند   همـراه معموالً عياران در اين داستان وسايلي به  

  .توان به موارد زير اشاره كرد ، از آن جلمه ميبردند يم 
ـ كطرار به معناي عيار است كه       :  طراري ي  مهره. الف  مهـره طـراري گويـا       2 باشـد،  بـر   سهي
ي   بعد از آن مهـره    «:  تا صدايي از او درنيايد     اند  انداخته يمن دشمن   ي بوده كه در دها    ا  لهيوس

   3».طراري در دهن او انداخته كه نتواند صدا بكند
گويا شمع كوچكي بـوده كـه عيـاران بـراي وارد شـدن در جاهـاي                 : ي عياري   شمعچه .ب

ي عيـاري   هشمعچ... چون داخل مغار شد   «: اند  برده يم   بهرهتاريك مانند مغار و نقب از آن        
 كـار  حريـف نيـز آن را بـه          آوردن   هوش كه براي به     اند  نوشته البته در جايي     4».كرد  روشن

 آوردن   هـوش  همان كاربرد بـاال را دارد و ربطـي بـه بـه               اند  آورده، اما مثالي كه     اند  برده يم
ي عياري را بيرون آورده و روشن كرده و ايـشان             تا داخل مغار شدند، ميا شمعچه      «5:ندارد

                                                 
 .96 . ص،يكرد شبستر  نيقصه حس 1.

 .»طرار«اميركبير، ذيل : ، تهرانبرهان قاطع، )1391(محمدحسين برهان،  2.

 .202 . ص،يكرد شبستر  نيقصه حس 3.

 .387 .همان، ص 4.

، » شبـستري كرد  نيحسوري بر قصه اهميت ادبيات فولكلوريك در بازنمايي تاريخ اجتماعي با مر       «. رك 5.
 .49. ص
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  1».آورد  هوشرا به 
ـ ي بـوده مخـصوص عيـاران كـه داروي     ا  لهيوسگويا  : شپرك عيـاري  . ج ي در آن هوشـ  يب
از جيب خود شپرك عياري را      ...آهسته«: اند  تركانده يم و در دماغ طرف مقابل       اند  ختهير يم

  2». شدهوش يبچند عطسه زده . درآورده و در دماغ فتنه تركاند
تكه   ي بوده شبيه ني كه گويا تكه      ا  لهيوس نامش مشخص است     چنان كه از  : ي عياري   نيچه. د

ـ ي  هوش يب و در آن داروي      اند  كرده يمبوده و آن را به هم وصل          و در دمـاغ     انـد   ختـه ير يم
  :شده است يم هوش يب تا اند كرده يمطرف مقابل پف 

ي عياري را به هم وصل كـرد و قـدري دارو در او                حسين پيش آمد و نيچه    
 دنيكـش    نفـس  در محاذي دماغ عبدالمؤمن خان، در اثناي         ريخت و آورده،  

 هوش يببر خود غلطيده    . ي سر او جا گرفت       كه چون مغز در كاسه     كرد   پف
  3.شده 

ـ از ديگر وسايل    . نشده است البته در سمك عيار از وسايل ذكرشده نامي برده            بـه   تـوان  يم
ده كـه دسـتبردها را در آن        ي محكمي بـو     گويا گليم و يا پارچه    (پرده گليم و شال دستمال      

 تيغ، خنجر، زره، مضراب، كمند، كمـان، فالخـن، انگـشتري، ماسـوره دارو،               4،)اند  ختهير يم
 .تازيانه و سنگ چخماق و لباس مبدل نيز نام برد

  
  يريگ جهينت. 4

 و بين عامه    شود يم ي  تلق از مشهورترين آثاري است كه جزو ادب عامه          حسين كرد ي    قصه
اين قصه شرح برخي از اقدامات و آداب و فنون جنگـي            . بوده است اقبال  مردم مشهور و پر   

 شمار آنها را از عياران به       توان يميي  ها  شباهتاست كه بنا بر قراين و       » يتيم«افرادي به نام    
 نامنظم در  صورتاين افراد گاه به ضرورت شرايط كشور در كنار لشكريان رسمي به             . آورد

                                                 
 .331 . ص،يكرد شبستر  نيقصه حس 1.

 .200 . صهمان، 2.

 .345 .ص همان، 3.

 .265، 234. همان، ص 4.
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 137 | »حسين كرد شبستري«ها، ترفندها و ابزارها بر اساس داستان  تحليلي بر شيوه: رزم عياران |

 با فنون   اند  برده يم كار به   ها  جنگابزار و فنوني كه اين افراد در        . اند  كرده يم   شركت ها  جنگ
شرح آداب و رسـوم خـاص       . ي رسمي متفاوت بوده است    ها  جنگو ابزار مورد استفاده در      

ي   به صورت پراكنده در خالل قـصه اند گرفته يم كار ابزارهايي كه به و ها گروهي اين  ها  رزم
 و بـر اسـاس      شـده  ي  بنـد   دسـته بار در اين پژوهش     ، كه براي اولين     آمده است  حسين كرد 

مطالب مذكور در اين قصه و با توجه به مطالب مرتبط با آن در داستان سمك عيار ذيل هر                   
شده در اين پـژوهش       موضوعات بررسي . آمده است  ليتفصبخش مراحل و جزئيات آن به       

از . شده است ي  بند دستهي رزم عياري و ابزارهاي مرسوم در مبارزات         ها  وهيشدر دو بخش    
دزدي از ضرابخانه؛ بـر سـر       : شده است    مطرحي رزمي عياران شش موضوع      ها  وهيشجمله  

؛ شبيخون زدن؛ تراشيدن ريش و سبيل دشمن؛ بيهوشانه دادن؛ و نـوع             كردن   مبارزهچهارسو  
 و مراحلي دارد كه در مـتن        ها يژگيوي رزم   ها  وهيشالبته هر يك از اين      . كشتن در مبارزات  

  .شد  دادهه با ذكر شواهدي از متن داستان به تفصيل توضيح مقال
در اين داسـتان بـه   . شده است  صحبتدر بخش دوم درباره وسايل مرسوم در مبارزات  

 و مواضع كاربرد آنها به صورت دقيق        ها  وهيش و   شده  اشارهبرخي از ابزارهاي رزمي عياران      
ي عيـاري؛ شـپرك       ي طـراري؛ شـمعچه      توان بـه مهـره      از جمله اين ابزارها مي    . آمده است 

شده    اشارهالبته در اين داستان به ابزارهاي ديگري نيز         . ي عياري اشاره كرد     عياري؛ و نيچه  
پرده گليم : شود يم  برده از آنها نام صرفاً، لذا امده استين، اما مطلب زيادي درباره آنها است

الخـن، انگـشتري، ماسـوره دارو،       و شال دستمال، تيغ، خنجر، زره، مضراب، كمند، كمان، ف         
  .تازيانه و سنگ چخماق و لباس مبدل

 حسين كرد ، ترفندها و ابزارهاي جنگي اين افراد در داستان          ها  وهيشي    مطالبي كه درباره  
ي نـشده و    بنـد   دسـته  پيش از اين در هيچ پژوهشي اين گونه به صورت منسجم             آمده است 

  .نشده است ي بررسي آن كامل و دقيق ها يژگيو
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 | 35مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 138

 

  و مĤخذ منابع
  .ي فرهنگيها پژوهشدفتر : ، تهرانزورخانه در ايران، )1390(ابوالحسني ترقي، مهدي،  -
 .با مقدمه و تصحيح پرويز ناتل خـانلري، ج         ،سمك عيار ،  )1343(االرجاني، فرامرز بن خداداد،      -
  .دانشگاه: تهران. 2
ح پرويـز ناتـل     بـا مقدمـه و تـصحي       ،سمك عيار ،  )1369-1362(االرجاني، فرامرز بن خداداد،      -

  .آگاه: تهران ،.ج 5خانلري، 
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ عالم آراي عباسي، )1334(اسكندر بيك تركمان،  -
  .چشمه: ، تهران شبستريكرد  نيحسقصه ، )1388(، )به كوشش(افشار، ايرج، و مهران افشاري  -
  .چشمه: پور، تهران، با مقدمه كتايون مزداتازه به تازه، نو به نو، )1384(افشاري، مهران،  -
: ، تهـران  چهـارده رسـاله در بـاب فتـوت و اصـناف           ،  )1388(افشاري، مهران، و مهدي مدايني،       -

  .چشمه
ـ  عنصر روا  يبررس«،  )1386(آتش سودا، محمدعلي،     - ، »ي كـرد شبـستر    ني حـس  ي  در قـصه   تي

 .27-1. ، صص8. ، ششناختي ادبيات عرفاني و اسطوره

  .اميركبير: ، تهرانعبرهان قاط، )1391(برهان، محمدحسين،  -
  .ستاد بزرگ ارتشتاران: ، تهرانتاريخ نظامي ايران، دوره صفويه، )1353(بياني، خانبابا،  -
، با مقدمـه و تـصحيح و تعليقـات ذبـيح اهللا             نامه  داراب،  )1341-1339(،  احمد   بن محمدبيغمي،   -

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: صفا، تهران
  .كامه مه: ، تهرانمهفرهنگ عا، )1390(داري، احمد،  تميم -
اهميت ادبيـات فولكلوريـك در بازنمـايي        «،  )1391(خيرانديش، عبدالرسول، و آمنه ابراهيمي،       -

، 2. ، ش 2. ، س تحقيقات تاريخ اجتماعي  ،  » شبستري كرد  نيحستاريخ اجتماعي با مروري بر قصه       
  .54-41. صص

 كرد ني در قصه حستير روا عنصيبررس«، )1390(دهقان دهنوي، زهرا، و يداهللا جاللي پندري،     -
  .17. ، شپژوهي ادب، »يشبستر

  .نو: ، تهرانآيين جوانمردي، )1363(كربن، هانري،  -
مجله دانشكده ادبيات   ،  »ي عاميانه فارسي  ها  داستانمطالعه در   «،  )1341(محجوب، محمدجعفر،    -

 .112-68. ، صص1. ، ش10. ، سو علوم انساني دانشگاه تهران

، 2-1 .ج، به كوشـش حـسن ذوالفقـاري،         ادبيات عاميانه ايران  ،  )1387(محجوب، محمدجعفر،    -
  .چشمه: تهران
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