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چكیده
سمک عیار از داستانهای شفاهی قدیم فارسی است که کااب ی باه ناا فرامارزب خادادب
ع داهلل االرجانی آن را از بقریرات صدقه ب ابوالقاسم در اواخر قرن ششم هجاری باه قیاد
کتابت درآورده است .ای کتاب باه زناد ی و کوشا هاای عیاارانی اختصاا

دارد کاه

برخالف بصوری که از عیاران میرود نه در مقابل حکومت ،بلکه در کنار حکومت و برای
بحقق اهداف حاکمان و پادشاهان کوش

میکردهاند و برای پیش رد اهداف خود عالوه بار

روشهای معمول به حیلههایی متوسل میشدهاندکه ناه بنهاا در قادیم ،بلکاه اماروز نیازدر
روشهای جاسوسی و ضدّ جاسوسی کاربرد دارد.در ای مقاله ،ضم استقصاای حیلاههاای
عیاری ،به ط قهبندی آنها اقدا شده و پس از بوضیح هر مورد شاواهدی نیاز از کتابهاای
دیگر که ای حیلهها در آنها روایت شده ،آماده اسات.براساا
بیشتری بسامد ای حیلهها به حیلههای جنگی اختصا

یافتاههاای ایا پاووه ،

دارد که آثاری از آنها در شااهنامة

فردوسی و کتاب آداب الحرب و الشجاعه نیز آمده است .در کنار حیلههای جنگای بایاد از
حیلههای دیگر از ق یل استفاده از داروی بیهوشی ،نقب بریدن و بوالعج ی کردن یااد کارد.
استفاده از حیلههای مکتوب از ق یل بقلید خط و یا به بقلّب مهر بر کاغذ زدن نیز در سمک
عیار دیده میشود.
کلیدواژهها :سمک عیار ،فرامرزب خدادب ع داهلل االرجانی ،حیلههای عیاری.
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شمارة دوم

 -1درآمد

فرامرزبن خداداد بن عبداهلل الكاتب االرجانی داستان سمک عیار را به نقل یا از زبان یك ی از قص ه-
گویان به نام صدقه بن ابوالقاسم گرد آورده است (.امید ساالر.)247 :8811،
این داستان از داستانهای بینظیر عیارانه فارسی اس ت ،زی را در س ایر داس تانه ای فارس ی مانن د
ابومسلمنامه ،اسكندر نامه و رموز حمزه که گاه عیاران وجود دارند و گاه پای عیاران به میان نم یآی د و
بیشتر اوقات اهمیت و اعتبار کارشان به اندازه شاهزادگان ،شاهان و پهلوانان نیس ت ،همچن ین قس مت
کمتری از داستان به اعمال ایشان اختصاص یافته که در آنها عیاران فقط برای تفریح خواننده و تنوع وارد
داستان میشوند ،اما اهمیت و اعتبار سمک عیار بدان حد است که کتاب به نام او نام نهاده شده اس ت(
محجوب)594-599 :8811 ،
هرچند زمان تالیف کتاب نامعلوم است ،در متن کتاب اشعاری از شاعران قرنهای پ نجم ت ا هش تم
(بیتی از حافظ) آمده است و در متن یكی از اوراق نو نویس نسخه نیز از تاریخ سه شنبه چهارم جمادی
االولی  919ه. .ق .به عنوان تاریخ تصنیف کتاب نام برده شده است( امید ساالر.)248 :8811 ،
روحیه ایرانی که در جریان داستان و همچنین رنگ و لحن آن وجود دارد ،م ی توان د نم وداری از
جامعه ایرانی قرن ششم باشد(یوسفی.)781 :8821،

در متن این کتاب که متعلق به دوران اعتالی نثر فارسی و نگارش کتابهایی مانند کلیل ه و دمن ه و
سیاستنامه است ،از داستانهای غیرقابل باور و عمودهای هفت هزار منی و عفریتهای زش ت ،خب ری
نیست و ستایش در آن به صورت معتدل بیان شده است ( محجوب.)951 :8811 ،
هرچند «سمک عیار» ستایشنامه دلیریها وجوانمردیهاست ،اما با وجود همه عیاریها و کاره ای
تحسین برانگیز عیاران ،صحنه دلآزار آدمکشیهای فراوانی است که در هر واقعه بخص وص در م ورد
خادمان سرای دشمن ،صورت میگیرد.
با توجه به داستانهای اسفندیار و رفتن او به رویین دژ که در آنجا برای نجات خواهر زن با کسوت
بازرگانان به عنوان دادو ستد به رویین دژ رفته یا داستان رستم که برای رهایی بیژن با هم ین هی ات ب ه
توران رفته بود ،همچنین در داستان بیژن و منیژه که کارهای رستم و منیژه برای نجات بیژن ،مطابق اعمال
عیاران است و تمام اصول عیاری از پنهان کاری ،رازداری ،چ اره اندیش ی ،و مراع ات اط را و  . . .و
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برخی دیگر از داستانهای شاهنامه میتوان شاهنامه فردوسی را قدیمیترین متن فارسی دری دانست ک ه
در آن بیآنكه نامی از عیاری و عیاران برده شود صحنههای عیاری توصیف شده است (هم ان ،ص
.)595-518
آداب غذاخوردن ،خواننهادن ،کشتی گرفتن ،جنگهای میدانی و ورزشهایی جه ت نیرومن دی و
آمادگی برای جنگ ،شیوه پوشش مردان ،آرایش و لباس پوشیدن زنان و مواردی از این قبیل همگ ی از
آداب و رسومهایی هستند که با مطالعه سمک به دست میآیدو بعد اجتماعی آن زم ان را ت ا ح دودی
برای مخاطب آشكار میسازد (همان ،ص

.)119-111

 .2بحث

پیش از پرداختن به بحث درباره حیلهها و ترفن دهای عی اری در س مک عی ار الزم م ینمای د ب ه
پژوهشهایی که تاکنون در این باره صورت گرفته است ،اشاره شود.
2.1سابقه پژوهش

سمک عیار از قدیمی ترین داستانهای فارسی و از مهمترین کتابهایی است ک ه در آن از رفت ار و
آداب عیاران در قالب داستان سخن به میان آمده است.
از داستان"سمک عیار" در کتابهای بسیاری نام برده شده است :از جمله "تاریخ ادبیات در ایران "
( )8897نوشته ذبیح اهلل صفا که درباره نویسنده کتاب سخن گفته است.
کتاب" شهرسمک " ( )8814توسط پرویز ناتل خانلری نوشته شده و به نكاتی درباره وضع زندگی
مردم آن زمان که تا امروز همچنان ثابت و جاری مانده و یا آداب و رسومی که امروزه تغیی ر یافت ه ی ا
متروك شده و همچنان برخی قواعد و اصول عیاری اشاره شده است.
"ادبیات عامیانه ایران " ( )8811مجموعه مقاالت محمدجعفر محجوب از جمله کتابهای مفی دی
است که با استفاده از کتاب سمک عیار ،شاهنامه و دیگر منابع ،به طور مفصل در رابط ه ب ا حیل ه ه ای
عیاری ،ابزارهای مورد استفاده آنان و رسوم عیاری بحث مینماید.
حبیب یغمایی نیز در مقالهای تحت عنوان " بحثی درباره داس تان س مک عی ار" ( )8841در م ورد
نویسنده داستان و اصل آن و راوی داستان سخن میگوید.
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" سمک عیار افسانه یا حماسه" ( )8811عنوان مقالهای است که محمود حسن آبادی درباره داستان
سمک عیار و بعد حماسی یا افسانهای آن در مقایسه با شاهنامه فردوسی مطالبی بیان میدارد.
مقاله " تجزیه و تحلیل قصه سمک عیار بر اساس نظریه والدیمیر پ راب" ( )8811نوش ته عب اس
خائفی و جعفر فیضی گنجین ،میکوشد تا الگویی را که پراب از تجزیه و تحلیل قص هه ای پری ان ب ه
دست آورده است ،بر روی قصه سمک عیار نشان دهد و با نتایج تجزیه و تحلیل پراپ مقایسه کند؛ ب ه
عبارت دیگر ،این مقاله سعی در ریخت شناسی قصه سمک عیار دارد.
"سبکهای ازدواج در سمک عیار" ( )8815نوشته میالد جعفرپور به بررسی ش یوهه ای ازدواج در
داستان سمک عیار میپردازد.
مقاله فرشته رستمی با عنوان " خوانشی زن محور در تاریخ بیهقی و سمک عی ار"( ،)8815رفت ار و
کردار زنان عیار داستان سمک عیار را رو در رو با زن اشرافی تاریخ بیهقی م ینگ رد .ای ن جس تار ب ه
گفتمان اجتماعیای میپردازد که این زنان در آن گفتمان رشد کرده ،درخشیده یا سرکوب شدهاند.
" بررسی سبک محتوایی بنمایههای حماسی سمک عیار" ( )8851از حجت اهلل فس نقری و م یالد
جعفرپور از دیگر مقاالتی است که به بررسی سبک محتوایی بنمایه ها و ریشههای حماسی سمک عیار
در حوزه عناصر شخصیت محوری ،کنشها وباوره ای حماس ی ،عناص ر م اورایی ،س بک جن گ در
حماسه و رسمهای پهلوانی پرداختهاست.
منصوره گرجی در مقاله" بزم و رزم در سمک عیار" ( )8858میکوشد تا با نگاهی دوباره به سمک
عیار ،روزنهای به آداب بزم و رزم در زمانهای دیرین و کهن بگشاید.
اما آنچه تاکنون در رابطه با ترفندهای قدیمی عیاری در سمک عیار ص ورت گرفت ه باش د ج ز
کتاب "ادبیات عامیانه ایران" و "شهرسمک" که به ص ورت گ ذرا ب ه آن اش اره ک ردهان د ،تحقی ق
دیگری صورت نگرفته است.
2.2حیلهها و ترفندها در سمك عیار و طبقهبندی آنها

هرچند حیله و مكر به ظاهر امری ناپسند است ،اما در مقابل ستمگران و مكاران ،ن وعی زیرک ی
به شمار میآید.
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کتاب سمک عیار که سراسر حكایت جدالها و مكرها وحیلههاست نمون ه خ وبی ب رای ی افتن
ترفندهای قدیمی است .ترفندهایی که از گذش ته دور م ورد اس تفاد اقش ار مختل ف جامع ه ب وده
است.حیلههایی که هم در جهت یاری نیازمندان و اعاد حق به آنها به کار م یرود و ه م در جه ت
ستمگری در حق دشمنان قهرمان داستان.
در «سمک عیار» سمک فردی ضعیفالجثه ،اما زیرك و داناست و از آنجا که یاران فراوانی نداشته و از
نظر قدرت بدنی نیز یارای مقابله با دشمنان را در خود ندارد ،به حربةمكر متوسل م یگ ردد .ب ه عب ارتی
ذکاوت وی مكمل نیرو و قدرت پادشاهانی است که او در خدمت آنها بوده است.
حیله های به کار رفته در « سمک عیار » را می توان به پنج دسته تقسیم ک رد :ال ف) حیل هه ای
عیاری ب) حیلههای جنگی ج) حیلههای معماری د) حیلههای جادویی ه) حیلههای متفرقه.
هر کدام از حیلههای مزبور ،خود نیز دارای زیر مجموعههایی هستند؛ به عنوان نمونه حیل هه ای
عیاری را می توان به انواع دروغها ،حیلههای مكتوب ،تغییر چهره و لباس و  . . .تقسیم کرد:
2.2.1ترفندهای عیاری

حیلههایی که به وسیلة سمک عیار و گروه عی ارانی ک ه ب ا او بودن د ،انج ام م یگرفت ه اس ت.
گروهی که به مرور زمان و طی حوادثی بر تعداد آنها افزوده شده ،چنانکه شخصیتهایی چ ون روز
افزون و مردان دخت بعدها به سمک عیار میپیوندند.
حیلههای عیاری همیشه به دست خود عیاران صورت نمیگرفته است ،بلكه گاه این حیله ها ب ه
دست دیگران اما با فكر و نقشه و دخالت غیر مستقیم عیاران انجام میشده و ب ه ای ن دلی ل منش و
افكار عیارانه جزو حیلههای عیاری آورده شده است.
حیله های عیاری شامل نمونههای زیر است:
2.2.1.1تطمیع وتهدید

از زمانهای گذشته فریفتن انسانهای طماع و محتاج ،کار چندان دشواری نبوده و نیس ت ،تطمی ع
مال و جاه و ازدواج و غیر آن نمونههایی است که برای رام کردن و فریفتن افراد استفاده م یش ده و در
این میان تطمیع مال بیشترین بسامد را در کتاب سمک عیار به خود اختصاص داده است:
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« [سمک] این بگفت و بدر زر از میان باز کرد و پیش دودخان بنهاد . . .زر بود که سخن سمک را
در دودخان جایگیر کرد ( ».االرجانی)911/8 :8818 ،
البته عیاران در صورت کارساز نبودن تطمیع ،از تهدید بهره میگرفتهاند:
« [روز افزون] پاسبانی دید خفته ،به بالین وی آمد و او را درگرف ت ،چنانك ه نتوانس ت جنبی د . . .
روزافزون گفت :آن دوستر داری که با من عهد کنی تا تورا به جان زینهار دهم و صد دین ار زر ب ه ت و
بخشم وگرنه تو را بكشم( » .همان ،ص)818
2.2.1.2مخفی شدن و مخفی کردن

کمین کردن نوعی حرب کردن است چه؛ دو نوع حرب است که یكی آشكار اس ت و آن مص ا
رودرروست و نوع دیگر پنهانی و آن کمین کردن است(محمدبن منصور ،8841،ص.)814
در مخفی شدن و مخفی کردن یا به عبارتی استتار ،به روشهای مختلف عمل میش ده اس ت  .در«
سمک عیار » استتار تنها به اشیاء مربوط نمیشده ،بلكه افراد نیز برای رهایی از دست دشمنان و یا اجرای
عملیات ،بدین ترفند متوسل میشدهاند.
از باالی درخت گرفته تا پشت بام ،سرا ،کاهدان و حتی داخل چاه همگی مكانه ایی ب ودهان د ک ه
عیاران یا برای تجسس و تعیین موقعیت جایگاه ،آمد و شد افراد و یا از ترس بدان جا پناه میبردهاند.
عالوه بر مخفی شدن ،گاه افراد دزدیده شده ،اجسام و اموال نیز توس ط عی اران در ص ندوق ،غ ار،
چاه،زیرجامه و لباس و . . .پنهان میشدهاند.
«چون غلبه در افتاد ،روزافزون و سمک عیار به جهد بسیار ،خود را در پ س در افكندن د ،کاه دانی
بود ،هر دو در آن کاهدان رفتند ( ».االرجانی)711/7:
«قطران دم در کشید ،سمک عیار . . .بالشی که در زیر وی نهاده بود بشكافت و خالی کرد و قطران را
درآن بالش افكند و در بست ( ».همان ،ج ،8ص)892-891
در ابومسلم نامه که مجموعهای متعدد از داستانهای حماسی و عیاری است ،نیز آمده است:
« [داغولی]در پی ابوطاهر میراند تا بدان موضع رسید که حسن قحطبه کمین کرده ب ود .پ س تحم ل
کردند تا داغولی در میان آن کمین جای رسید و در میان درّه در رفتند ( » .طرسوسی)42/4 :8811 ،
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2.2.1.3دروغ گفتن

دروغ از جمله ترفندهای گرهگشا در حیلههای عیاری است و پیغام دروغ گزاردن یكی از این نمونه هاست:
" [ روزافزون] بانگ زد کای اسفهسالران! کجا برید این دزد که گرفتهاید؟ او را به زندان بری د ک ه
خبر به شاه آمده است ،میفرماید که او را پیش من فرستید .باید که طلب یاران کنی د ک ه او تنه ا نب وده
است( ».االرجانی.)818 /7 :8818،
عیاران به دروغ یا خود را فرد دیگری معرفی کرده و یا شغل خود را شغلی متفاوت از شغل اص لی
عنوان میکردهاند.
به نظر می رسد که گزینش نامهای مستعار ،ترفندی عاقالنه برای ناشناخته ماندن بوده است  .در این
گونه معرفیها شغل نیز تغییر میکند اما نه در عمل بلكه در بیان شغل ،زیرا چنین شغله ای دروغین ی
بیشتر در ضمن بیان سرگذشتهای ساختگی ،عنوان میشده است .اگرچه گاهی این شغلهای دروغین
به واقعیت نیز منجر میشود ،اما آن ترفندی دیگر است که در قسمتی مجزا آورده خواهد شد.
«عالم افروز گفت :از دیار ایغال شاه میآیم و به سایة قا میروم و مرا فضالن مغربی می گوین د».
(همان ،ج ،8ص.)811
حتی بیان عشقهای دروغین که بیشتر برای به دام افكندن و یا رام ساختن زن ان و در م وارد کمت ر،
مردان استفاده می شده است.
« سمک عیار گفت  :اکنون برخیز و پیش مه پری رو و او را از من سالم برسان ،بگو م ن ج ان ب ر
کف دست نهادهام و آمدم باید که پیغام پیش مقوقر فرستی و بگویی کای پهلوان . . .دل به تو دادم و در
عشق تو بودم. . .او را به عشقی فریفته کن ( » .همان ،ج ،8ص.)815-851
عیاران جمالت دروغین به دیگران میآموختند تا در جای خود از آن بهره گیرند.
برخال استعمال بیهشانه که بیشتر در مقابل پادشاهان از آن استفاده میشده ،ترفن د دروغ در براب ر
افراد سطح پایین یا خدم و حشم و به عبارتی افراد طبقه دوم و سوم دربار کاربرد بیشتری داشته است.
شایعه پراکنی نیز که نوعی دیگر از دروغگویی است ،بیشتر در جنگها ک اربرد داش ته اس ت ،ام ا
عیاران گاهی مردم عادی و خدمتكاران دربار را با شایعة تقسیم مال و متاع ،به طمع می انداختند تا آنها را
از صحنه دور کنند.
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برخی مواقع نیز با شایعة مرگ(کشته شدن) یا دزدیده ش دن ب زرگ زادهای ،ب ه تض عیف روحی ة

دشمن خود می پرداختند و ذهن افراد را از جانب مسئلهای به جانب مسئله دیگر معطو میکردند:
« سمک به تعجیل اشتران را میراند و فریاد میکرد که سرخ کافر [را] گرفتند و مال غارت میکنند.
دیگر آن لشكر که بر سر درّه بودند او را بدیدند آواز داد گفت :ای پهلوانان ،سیاه ابر ،سرخ ک افر [را]در
بند آورده است و مال وی غارت میکنند ،سپاه به طمع غارت برفتند ( ».همان،ج ،8ص

)174 -179

2.2.1.4اشتغال به شغل های مختلف

بوالعجبی ،شبانی ،هیزم فروشی ،بازرگانی،آشپزی و نمونههای دیگر از مشاغلی است که عیاران برای
نزدیک شدن به دشمن و انجام نقشه ،خود را بدان مشغول میساختهاند.
در کتاب ابومسلم نامه ،این نوع ترفند به وفور یافت میشود:
« (شیبو) چون این بشنید جامه چاوشانه پوشید و چوبی به دست گرفت و ب ه نزدی ک دام اد آم د.
چوب م یافش اند و دور ب اش دورب اش م یگف ت .ه یچ ک س نم ی توانس ت در رک اب او رود» .
(طرسوسی.)819 /8 :8811،
2.2.1.4.1بوالعجبی کردن

بوالعجبی در فرهنگها به معنای شعبده بازی ،مكاری و حقه بازی به کار رفت ه اس ت .و ب والعجبی
کردن یعنی شعبده بازی( .انوری)8198/7 :8818 ،
گویا بوالعجبی و رفتن به تماشای آن از جمله تفریحات مردمان کتاب «سمک عیار» ب وده اس ت .و
سمک خود از این شغل برای راهیابی به دربار استفاده میکند(.ناتل خانلری.)42 :8814 ،
« سمک عیار در کاروانسرای اندیشهها میکرد تا حیلتی یاد آمد او را که ب والعجبی کن د ،اح وال ب ا
روزافزون بگفت که آالت بوالعجبی راست میباید کردن ،مگر بدین گونه خود را پیش توانم افكندن( » .
االرجانی.)882/4 :8818،
2.2.1.4.2شبانی کردن

عیاران افرادی بودهاند که برای پیشبرد مقاصد خود به هرک اری دس ت م یزدهان د ،از ب والعجبی و
مطربی گرفته تا بازرگانی وکنیزی و . . .
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یكی از این مشاغل ،شبانی است که یا به عنوان شبان در خدمت دیگران مشغول به کار میش دهان د
تا بدین وسیله به تجسس بپردازند واز احوال فرد مذکور باخبر شوند و یا خود گلّهای ترتیب میدادهان د
و با تغییر قیافه به صورت چوپانان ،بدین کار مشغول میشدهاند:
« سمک و ابرك هردو پیش جیغو میبودند و شبانی میکردند و هر کاری چنانكه ایش ان گفتن دی،
بكردی نیكوتر و بهتر ( ».همان،ج،4ص )857
2.2.1.4.3کنیزی کردن

کنیزی از دیگرمشاغلی بوده که از آن برای نفوذ به دربار یا خانههای بزرگان و اطالع از مسائل سرّی،
راههای مخفی و نحو معماری ساختمان دشمن استفاده می شده است.
در متّصف کردن خود بدین مشاغل ،لباسهای مخصوص هر قشر از لوازم اص لی آن ب وده اس ت.
مثال برای کنیزی ،هم به لباسهای مخصوص کنیزان نیاز بوده است و هم به دارویی که بدان خود را ب ه
صورت و رنگ کنیزان درآورند چه؛ بیشتر کنیزان از حبشه و یا با چه ر خ اص س یاهان ب ودهان د ک ه
پیوستن به جرگة ،آنان نیازمند تغییر رنگ چهره و لباس بوده است.
«خادم گفت :من تو را چگونه برم که باد پیش وی گذر نمیتواند کردن ؟ عالم اف روز گف ت :ه یچ
پیش وی نمیبری؟خادم گفت کنیزکی هست که طعام پیش وی میبرد .عالم افروز گفت اگر طعام می-
بری بر سر من نه ( ».همان ،ج ،7ص.)821
عالوه بر نمونههای فوق ،مشاغل دیگری از جمله هیزم فروشی ،بازرگانی،آشپزی و مشاغلی دیگر از
8

این دست ،در کتاب سمک عیار به نسبت زیاد ،به چشم می خورد.
 2.2.1.2تغییرجامه وقیافه دادن

عیاران عالوه براینكه چهر خود را به کمک داروها و رنگهای مختلف به شكله ای متف اوت در
میآوردند ،جامههای خود را نیز تغییر میدادند؛ یعنی خود را به شكل فرد مشخصی در میآوردند و یا
به گونهای خود را میآراستند و جامههای متفاوت میپوشیدند که ناشناخته باشند.در مورد نخس ت اگ ر
فرد در صحنه حاضر بوده است او را کشته و جامه اورا بر تن می کردند .ای ن موض وع ی اد آور رفت ار
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رستم در داستان بیژن و منیژه و همچنین کوش ش مك ر آمی ز اس فندیار ب رای نج ات خ واهران خ ود
است(حسن آبادی 8811،ص.)98
در آن زمان جامههای یک جامعه با جوامع دیگر و نیز جامههای طبقات گوناگون جامعه مثال شاهان،
وزیران ،سرهنگان،حاجبان ،خواجگان ،غالمان ،روستاییان ،ش بانان ،خربن دگان ،عی اران و دیگ ر اقش ار
جامعه با هم متفاوت بوده است.
عالوه بر جامه ،رنگ چهره و قیافة افراد یک جامعه با هم و حتی افراد دو جامعة گون اگون ب ا ه م
تفاوت داشته است.
2.2.1.2.1خود را به شكل ترکان برآراستن

گاهی عیاران برای اینكه خود را مسافری از بالد ترك معرفی کنند ،خویشتن را به شكل و ص ورت
ترکان درمیآوردند:
«سمک در ایشان باز ماند تا در حال نسخت کرد ،چند گونه دارو بخواست ،بیاوردن د ودر پاتیل های
کردند و بجوشانیدند و خود را و ابرك را بدان دارو رنگ بگردانیدند چنانكه ب ه رن گ و چه ر ترک ان
شدند سرخ و سفید( » .االرجانی)878/4 :8818،
2.2.1.2.2به صورت زنان در آمدن

عیاران با استفاده از داروها و ابزار مختلفی که در اختیار داشتند خود را به شكل زنان در م یآوردن د
تا ناشناس بمانند و به محافل زنانه یا حرمسرای پادشاهان راه پیدا کنند:
« عالم افروز برفت و سر و تن بشست و گیسوان فرو هشت تا اگر کسی بیای د وی را ب ر ص ورت
زنان ببیند ( » .همان ،ج ،7ص )418
2.2.1.6تقلید لهجه و زبان دیگران

تنوع لهجه و زبان در داستان «سمک عیار» بسیار است  .قهرمانان اگرچه لحن خاصی ندارند ام ا ب ه
موقع لزوم ،لهجه و زبانهای مختلفی را تقلید میکنند .این لحنها چندان در کتاب نمود نیافته اما نام آنها
ذکر شده است به عنوان مثال آن گاه که سخن از مكالمة قهرمان با زبان حلبی است ،جمالت را به زبان
حلب نمییابیم.
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آشنایی با لهجه و زبان دیگر مناطق همانند زبانهای پهلوی ،رومی ،حلبی و لهجههای مناطق تح ت
تصرّ دشمن از جمله ترفندهایی بوده است که عیاران از کارایی آن آگاه بوده و در مواق ع ل زوم از آن
بهره میجستهاند.
« عالم افروز به زبان حلب گفت  :به حلب خواهم رفتن،اگر شاه کاری دارد بفرماید (».همان ،ج ،7ص )758
« روزافزون گفت به زبان پهلوی که :شما از پس میآیید و دماغها محكم درآگنید (» .همان،ج  ،8ص)828
2.2.1.7تعقیب کردن

عیاران ،بدون جلب توجه به دنبال فرد مورد نظر به راه میافتادند تا قرارگاه وی را بیابند یا کارهای او
را زیر نظر بگیرند.
«عالم افروز ایشان را می نگرید و بر اثر ایشان میرفت تا به در سرای ،در اندرون شدند ،عالم اف روز
نشان کرد و بازگشت ( ».همان.)811 ،
2.2.1.8کار با ادوات و ابزارهای متفاوت

کمند :ریسمانی است که با آن دشمن را گرفته و به طر خود میکشند عالوه بر دشمن م یت وان
حیوانات از جمله اسب را گرفت و مقیّد ساخت(.زنجانی )179-171 :8811،گاهی نیز برای باال رفتن از
دیوار ،از آن استفاده میشده است:
« روز افزون بیامد ،کمند بینداخت و به باال بر شد ،پاسبانی دید خفته ( » .االرجانی)818 /7 :8818،
سمک گفت :بنگر تا این زندان دریچ های دارد ،روزاف زون گف ت :دریچ های دارد ،س مک گ رد زن دان
برگشت و جایگاه به دست آورد وکمند برانداخت و محكم کرد و به باال بر شد وکمند به زیر فرو گذاشت از
آن دریچه ،روزافزون و شغال از آن دریچه برآمدند و به زیر فرو رفتند ( ».همان،ج  ،7ص)741
کارد و دشنه از لوازم و ادوات اساسی عیاران و از سالحهای عیارپیشگان و جانبازان و دزدان ب وده اس ت.
(مكمونی قزوینی ،بیتا )711 :که عالوه بر آلت قتّاله ،از آن برای بریدن کمند(طن اب) ،س وراخ ک ردن دی وار،
شكستن قفل ،فراخ کردن سوراخهای در و دیوار و یا ایجاد حفره در زیر زمین استفاده میشده است:
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« سمک چون به زیر چاه رسید ،نگاه کرد ،بن چاه فراخ بود و خشک بود .سمک [را] پای به زم ین
فرو رفت معلّق بود پوشیده ،سمک کارد برکشید و بشكافت ،سوراخی پدیدآمد.سوراخ [را] فراخ کرد( ».
االرجانی)747/8 :8842،
گاز ادواتی برای بریدن اشیاء بوده و به نظر میرسد با "گاز انبر" امروزه شباهت داشته است.
«پس هر دو بازوی فغفور بگرفتند و به هر دو از چاه بر آوردند و سمک ،گاز و سوهان از میان ب ه
در کرد و بند از وی ببرید (».همان ،ج ،7ص)471
2.2.1.9نقب بریدن

نقب به معنی داالن یا گذرگاه زیرزمینی و رخنه و شكا است و نقب افكندن (بریدن ،زدن ،کندن)
نیز به معنای کندن سوراخ یا گذرگاه زیرزمینی است(.انوری)2588/1 :8818،
نقب بریدن اصول و قوانین خاص خود را داشته است .با نقب زدن از زیر زمین به خان ه و ک اخ و
قلعه در میآمدند و حریف یا اموال او را میربودند(.ناتل خانلری ) 17 :8814،و یا یار خود را از زندان
دشمن نجات می دادند:
« چون شب درآمد (عالم افروز) به نقب بریدن بنشست و سخت استاد بود  . . .ه ر س اعتی ت وبره
خاك بیرون آوردی و بریختی و ستاره نگاه کردی و رخنه بدیدی که چگونه میباید بریدن ( ».االرجانی،
)851 :8815
2.2.1.11بیهشانه

ممكن است بیهشانه همان افیون بوده باشد که از وسایل مهم پیشرفت کار عیاران بوده است (.نات ل
خانلری )22: 8814 ،و فرهنگها آن را داروی بیهوشی معنا کردهاند(.انوری)8717/7 :8818 ،
بیهشانه را گاه در شراب یا غذا میریختند و گاه بر سر آتش مینهادهاند تا ب وی آن ب ه مش ام هم ه
برسد و یا آن را بر سر چوب نهاده و در همه جا میگردانیدهاند و زمانی بدین کار اقدام میکردهان د ک ه
بیهوشی برای جمع و اجتماعی بیش از یک یا دو نفر مورد نظر بوده است.
بیهشانه در بیشتر مواقع به همراه عیاران بوده است و آن در زیر نگین انگشتر ،پشت گ وش و ی ا در
نیفة شلوار پنهان میکردهاند.
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در داستان بیژن و منیژه برای نخستین بار است که در ادب فارسی از داروی بیهوشی نام برده میشود
اما پس از آن در دیگر داستانهای فارسی از این ترفند بارها و بارها برای پیشبرد مقاص د اس تفاده ش ده
است( .محجوب )511 :8811،ابومسلم نامه نیز یكی از این کتابهاست:
«[شیبو] قدری داروی بیهوشی در قرابة خمر افكند .شمعی در دست داشت.قدری هم بر سر ش مع
ریخت و دماغ خود را بگرفت( ».طرسوسی.)815/8 :8811،
«سمک برفت پیش قضیب و دارو بر آتش افكند ،بوی دارو به دماغ قضیب رسید ،بر جای بیه وش
بیفتاد( ».االرجانی.)112/9 :8818 ،
« [سمک] قدری دیگر از پس گوش خود بیرون آورد و چنان نمود که موی در پس گوش مینه د
بیهشانه در میان انگشتان آورد و در قدح افكند ( ».همان8 ،ج.)851،
2.2.1.11حیلههای مكتوب

بیشتر عیاران تقلید خط میدانستهاند؛ از این رو قادر بودهاند نامههای دروغین از جانب فردی به فرد
دیگر بنویسندکه برای جلب اعتماد ،گاه مهر و انگشتری دزدیده شده را نیز با آن میفرستادهاند.
«دو سه تن پیش ایشان باال آمدند که کیستید و از کجا میآیی د؟عالم افروزگف ت :نام های داری م از
ارمنشاه به ملكة جهان صیحانه( ».همان،ج،7ص.)725
عیاران برای جلوگیری از افشای نامهها آن را در موم گرفته و میپیچیدند یا به روشهای مختلف آن
را مخفی میکردند ( مراجعه شود به همان ،ج،8ص .)814
در ادامة حیلههای عیاری تنها به بیان حیلهها به صورت فهرستوار اکتفا میکنیم:
دزدی ام وال و اف راد (هم ان،ج،9ص ،)851ب ه بهان ة تش نگی وارد خان ة دیگ ران ش دن
(هم ان،ج،7ص،)889خودراب ه خ واری زدن(هم ان،ج،8ص ،)818خ ودرا ب همردگ ی-
زدن(همان،ج،8ص،)18تمارض(همان،ج،8ص
پیغام با ابزار ونشانه های مختلف (هم ان،ج،9ص

 ،)998-994تغافل(همان،ج،8ص

 ،)817-818رس اندن

،)71-72ط رح دوس تی ظ اهری و اس تفاده از زب ان

خوش(همان ،ج ،7ص ،)887تجسس و جستجوی اطرا برای کسب خب ر(هم ان ،ج  ،)،771،7ت خیر
وتعلّل و بهانهجویی برای فوت وقت (همان ،ج،7ص ،)794فرار مخفیانه(همان ،ج ،7ص)854در خدمت
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کسی مشغول به کار شدن جهت انجام نقشه( همان،ج ،7ص،)418خود را قاتل فراری معرفی کردن ب رای
پناهنده شدن(هم ان،ج،7ص ،)478ده ان آگن دن(هم ان،ج ،8ص ،)892متنك روار رف تن ب رای ش ناخته
نش دن(هم ان،ج،8ص ،)779اس تراق س مع(هم ان،ج ،8ص ،)741راه را ب ه غل ط نش ان
دادن(همان،ج،7ص ،)711نمادین خود را غمگین نشان دادن(هم ان،ج،7ص ،)719کش تگان را ب ه ج ای
بندیان نهادن(همان،ج،8ص ،)999تضرع دروغ ین(هم ان،ج،8ص ،)845زی ر نظ ر داش تن مناف ذ و راه-
ه ا(هم ان،ج،8ص ،)812ش هر را از س پاهیان خ الی ک ردن(هم ان،ج،8ص ،)881خ ودرا ب ه لنگ ی
زدن(همان،ج،4ص ،)41رکا ب بریدن(همان،ج،8ص

 ،)891-892سر گوسفند به جای س ر م رده ق رار

دادن(همان،ج،8ص ،)411خود را مجروح ساختن(همان،ج،8ص ،)58سست کردن صفّه(همان،ج،4ص
،)747-748گروهی را به جان هم انداختن و خود از منازعه س ود ب ردن(هم ان،ج،8ص،)718دوس تی ب ا
دشمن دشمن(همان،ج،9ص )875نشان کردن خیمه ،راه و( . . .همان،ج،9ص ،)715زیبا ساختن خ ویش
برای فریب دیگران(همان ،ج،8ص ،)781پوست گوسفند در پوشیدن (همان،ج،9ص ،)412خ ود را اس یر
جل وه دادن(هم ان،ج،9ص

 ،)954-959غ افلگیر ک ردن (هم ان،ج،8ص ،)814خ ود را ب ه مس تی

زدن(همان،ج،8ص ،)779سوراخ کردن گوشة دیوار ،در و دریچه (همان،ج،9ص ،)11در کنار مقرّ دش من
النه جاسوسی ساختن (همان،ج،7ص.)718
2.2.2حیلههای جنگی

حیلههایی که یا پیش از شروع جنگ و برای زمینهسازی و یا در حین جنگ به کار میرفته ،عبارتند از:
2.2.2.1ایجاد تشنّج در لشكر دشمن با فرو کوفتن طبل

پس از آراستن صف جنگ ،دهل ،طبل یا کوس حربی به نشان آغ از جن گ نواخت ه م یش د.
ادوات جنگی ک ه در جن گ نواخت ه م یش د عبارتن د از :ده ل جنگ ی،ک وس حرب ی ،کرن ای،
شیپور،بوق ،دهل کابلی و(. . .ناتل خانلری.)77: 8814،
«مردان دخت از این جانب طبل باز کوفت که تا جه ان اس ت ف رخ روز ،ف رخ ب اد و طوم ار
همچنین میگفت .چون آواز طبل مخالف به گوش سپاه قابوس رسید ،در جوش آمدند و تی ه ا
برکشیدند و در هم افتادند( ».االرجانی)891/8 :8842،
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در شاهنامه فردوسی نیز آمده است:
هوا نیلگون شد و کوه آبنوس

بجو شید دری ا ز آواز کوس
(شاهنامه فردوسی)711 :8825،

2.2.2.2آشوباندن پیالن

در جنگها عالوه بر اسب از فیل نیز استفاده میشده است .در صورتی که یكی از فیله ا آش فته
میشد بر رفتار فیلهای دیگر نیز ت ثیر میگذاشت و مردان جنگی با دانستن این نكته ی ا م انع از آش فته
شدن فیلهایشان میشدند یا به هر شیوهای اقدام به آشفته شدن فیلهای دشمن میکردند:
«جنگجوی تیر از شست رها کرد،بزد بر چشم پیلی ،چنانكه تیر بر چشم پی ل افت اد و در س ر
نشست،پیل سراسیمه گشت .روی به هزیمت نهاد .جهنای وزیر بانگ بر پیلبان زد که او را از پای
بیفكنید تا پیالن دیگر نترسند( ».همان،ج،8ص.)45
2.2.2.3حفر خندق

کندن خندق یكی از راههای دفاعی جنگی است که در سمک عی ار ع الوه ب ر جنب ه دف اعی،
جنبههای دیگر آن را نیز میبینیم:
« جمجاش گفت  :مارا خندقی میباید کندن که چون به میدان جنگ آی د س واری ب ا وی در
آویزد و روی به هزیمت نهد تا او از دنباله بیاید و در خندق افتد»( .همان،ج ،9ص.)24
2.2.2.4جنگ زرگرانه

جنگ زرگرانه ،جنگی ساختگی است که هد از آن اتال وقت و سرگرم ساختن دشمن است:
« جام گفت ای مسنو! بازگرد با رویین پهلوان بگوی که مرا به جنگ نتوانید س تدن و ب ا ایش ان ب ه
حیلت بر نیایید  .کس به شهر فرست تا سنبان نقم زن و شاگردان وی بیایند و مرا بدزدند و چون ایشان
به کار باشند جنگ مخواه و بهانه میساز و اگر ایشان جنگ میخواهند زرگرانه میکن ،تا آن گاه که من
نجات یابم( » .همان ،ج ،4ص.)889
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2.2.2.2ایجاد چاههای سرپوشیده

ایجاد چاههای سرپوشیده که حربة گروه ضعیف در مقابل گروه قوی بوده ،در جنگها کاربرد داشته است.
چنین حیلهای به نوعی تداعیگر داستان ناجوانمردی شغاد در برابر ق درت رس تم اس ت .داس تانی
سراسر غم ورنج که رستم در آن قربانی اعتماد به برادر خود گشت.
چن ین گف ت ب ا ش اه کاب ل ش غاد

ک ه گ ر زی ن س خن داد خ واهیم داد. . .

ت و نخجیرگ اهی نگ ه ک ن ب ه راه

بك ن چ اه چن دی ب ه نخجیرگ اه

بران داز رس تم و رخ ش س از

ای دراز

هم

ان نی

زه و حرب

ة آبگ

ب

هب

ن درنش

ان تیغه

ون

س نان از ب ر و نی زه زیران درون

اگ ر ص د کن ی چ اه بهت ر ز پ نج

چ و خ واهی ک ه آس وده گ ردی ز رن ج

س ر چ اه را س خت ک ن زان س پس

نگ و ای ن س خن نی ز ب ا ه یچ ک س

ج

(فردوسی)871 :8825،
« گندمک گفت  :من چار این کار بیافتم ،ما را باید که در میدان جنگ چند چاه بكنیم و سر آن ب ه
خاشاك بگیریم تا چون فرخ روز و یا شیر چنگال به میدان آیند در چاه افتند و پیروزی تمام باشد.پ س
بفرمود تا چاهکنان بیایند و هم در شب چاه میکنند( ».االرجانی.)482/8 :8818،
2.2.2.6استفاده از ادوات جنگی ناشناخته

به کارگیری حیوانات و ابزارهای مختلفی که استفاده از آنه ا در جن گ غیرمرس وم ب وده نمای انگر
قدرت برتر جنگی و سبب تضعیف روحیه دشمن میشده است:
«قزل ملک گفت :آن سوار خورشید شاه است دانم که جنگ پیالن ندیده اند و با پیل جن گ ندانن د
کرد  .مرا پیلی فرمای تا در میدان شوم و با خورشید شاه بگردم( ».همان،ج،8ص.)854
2.2.2.7لشكریان تصنّعی

ایجاد مجسمههایی از سربازان و بستن سالحهای جنگی به آنان جهت به اشتباه ان داختن دش من و
ایجاد ترس ،یكی دیگر از حیلههای به کار رفته در سمک عیار است:
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« سمک جواب داد که ای پهلوان ! همه سنگهاست که سرخ کافر به پای داشته است تا هرکه ببین د،
پندارد که لشكر است  .سمک پیش سنگی آمد ،سالح ب از ک رد ت ا س یاه اب ر بیام د و از آن س نگه ا
بگذشت( ».همان،ج،8ص

.)171-178

2.2.2.8مست کردن لشكریان

زیادهروی در نوشاندن شراب به افراد دشمن و مست و الیعقل ک ردن آن ان؛ زمین ه را ب رای اف راد
هوشمند در پیشبرد اهدا و مقاصدشان فراهم میساخت:
«مهران وزیر مكری ساخته بود و شراب فراوان با خود آورده بود ،به هر منزلی که فرو آمدی ،سپاه را
به شراب خوردن بنشاندی تا چون لشكر برسند ایشان همه مست و خراب باشند( ».همان،ج،8ص.)712

در تاریخ بیهقی نیز نمونههایی از آن آمده است:
« وی بازگشت و به طارم آمد . . .اگر مست نبودی و خواستندش گرفت ،کار بسیار دراز شدی . . .چ ون ب ه
طارم نشست از چپ و راست او را بگرفتند چنانکه البته هیچ نتوانست جنبید(» .بیهقی.)724/8 :88 11،
2.2.2.9به بهانۀ تعویض اسب از میدان جنگ گریختن

گاهی ترس از قدرت و شكوه هماورد سبب میشد تا فرد به هر بهانه از جنگیدن با او سر باز بزند و
یكی این از این بهانهها ،بهانه تعویض اسب بود:
«رویین از غم ،درد شكم گرفت،گفت :ای شاه من به جنگ کاوه آمده بودم ،ندانستم که با تو جنگ
میباید کردن،اسب من سزاوار جنگ با تو نیست،به دستوری که بروم و اسب بدل ک نم،خورش ید ش اه
دانست که میگریزد( ».االرجانی.)811/4 :8818،
2.2.2.11جنگ مغلوبه کردن

مغلوبه به معنای شدید و در هم و برهم است و جنگ مغلوبه یعنی جن گ بس یار ش دید (.ان وری،
 2711/2 :8818و ج،8ص )7717جنگی که دو طر متخاصم درهم ریخته و به ه م آویزن د( .مع ین،
.)7518/4 :8817
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« خوجان گفت:ای شاه! بامداد بفرمای تا دهل جنگ بزنند و سپاه روی به میدان آرند،جنگ مغلوبه فرمای
تا لشكر در آشوب آیند،ناچار چون جنگ سلطانی باشد،دروازهها بگشایند از بهرآمدن و رفتن ،م ا ب ه حیل ت
خود را در شهر افكنیم و چاره میسازیم و ایشان را بیرون آوریم( ».االرجانی)881-882/8 :8818،
2.2.2.11استفاده از فالخن

فالخن ،ابزاری جنگی بوده که برای پرتاب سنگ از آن استفاده میشده و بیشتر در هنگام محاصره
و بسته بودن راهها کاربرد داشته است:
« طرمشه گفت  :ای پهلوان! چاره آن دانم،این دره [را] راه بسته است و راه این است که ما ایس تاده-
ایم ،ما را هیزم بسیار بر سر این درّه جمع باید کردن و آتش در زدن و ما را باز قلعه باید رفتن و از باالی
قلعه سنگ بر ایشان گشاییم و همه را به سنگ هالك کنیم( ».همان،ج،8ص.)878
2.2.2.12توجه هماورد را به عقب جلب نمودن ( حواس همنبرد را پرت کردن)

در داستان سمک عیار ،میدان جنگ تنها محل زورآزمایی نیست ،بلكه زیرکی ،استفاده از ه وش و
حیلههای مختلف نیز کار بازو را انجام میداده است:
«فرخ روز گفت :ای پهلوان!. . .اینان که به یاری تو میآیند ،باز گردان که اگر چنان کنی،انصا داده
باشی ،ازیرا که تنها ،جنگ با تو جنگ با دوازده هزار مرد است .رزمزن پنداشت که به حقیقت لشكر وی
در میدان میآیند ،عنان اسب بگردانید تا آن را بازگرداند که فرخ روز چنان نیزهای بر پهلوی وی بزد ک ه
از سینهاش بیرون شد( ».همان ،ج.)418 ،8
2.2.2.13شبیخون زدن

شبیخون فنون و اصولی داشته است « :شبیخون به شب باید برد وقت نیمه شب تا وقت سحرگاه،
اگر بتوانند اسبان ایشان پی کردن و افسارها و طویله ها بریدن تا بپراگنن د و ب ه خیم هه ا و خرگ اهه ا
براوفتند و طنابها بگسلند تا خیمهها و خرپشتهها بیوفتد و کژ شود و هول و ت رس در لش كر افت د و
پیش از کار چند تن را درون فرستند با کاردهای تیز تا هرکه پیش آی د ب ه ک ارد زنن د ( ». . .محم دبن
منصوربن سعید)751 :8841،
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« دبورگف ت:ای ش اه! م ا راش بیخون بای د ب ردن ک ه ایش ان از خرّم ی مرزب ان ش اه ،غاف لان د».
(االرجانی.)729/7 :8815،
مابقی حیلهها به صورت اختصار عبارتند از:
فرستادن جاسوس برای آگاهی از فنون جنگی دشمن،موقعیت واحوال پهلوانان(هم ان،ج،9ص

-458

،)457یاری کردن سپاهیان با نعره و هیاهو برای تضعیف روحی ة لشكردش من(هم ان،ج،4ص،)49در کم ین
نشستن(همان،ج،8ص ،)948مسدود کردن مسیر یا به بیانی دیگر راه های نفوذ(همان،ج،8ص،)878تمسخر و
طعنه زدن هم نبرد برای تضعیف روحیه دشمن(همان،ج،9ص،)815در زیر شكم اسب پناه گرفتن جهت عدم
اصابت ضربة دشمن(همان ،ج،7ص.)781
در داستان "سمک عیار" ،استفاده از جادوگران و پریان و حیلههای آنه ا بیش تر ب ه وس یلة لش كر
ضعیفتر در جنگها صورت میگرفته است.
2.2.3حیله های جادوگران
2حیله هاي جادويي از جادو گران و پريان

در داستان «سمک عیار» به عجایبی همانند جادو،طلسم،پریان ،دوالپایان ،گیاهان معجزه بخش و . . .
بر میخوریم که در اغلب داستانهای عامیانه و حتی در شاهنامه به صورت دیو ،سیمرغ و نوشدارو دیده
می شود(.حسن آبادی )91 :8811،دیده میشود.
جادوگری فنی است که صاحب آن می تواند به شكل هر جانوری که م یخواه د در بیای د ،ط ی-
االرض کند ،از سالحهای عجیب در نبردها استفاده نماید یا اصول چنین فنونی را در اختیار دیگران قرار
دهد( .ناتل خانلری.)94 :8814،
جادوگری در این داستان حرام است و جادوگر گناهكار تلقی شده و مورد غضب الهی اس ت،ب دین
سبب است که از نام اعظم یزدان هراس دارد و از عهد کسانی که این نام را نمیدانند بر نمیآید(همانجا).
اما جادوان بیشتر بنا به دعوت گروه دشمن و برای یاریگری ،دستیاری و گرهگشایی و تالفی حضور
مییابند .این قاعده در مورد پریان نیز صدق میکند اما حضور آنان همیشه منف ی نب وده وگ اه کاره ای
مثبتی نیز ازآنان سر میزده است.
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2.2.3.1.1وردخواندن

به نیتهای مختلف؛ برای رام کردن اسب ،باریدن تگرگ ،مخفی شدن(درآب) ،تغییر کاربری عناصر
طبیعت برای تنبه و موارد دیگر استفاده میشده است:
« ماه در ماه مشتی خاك برگرفت و چیزی بر وی خواند ،به خورشید شاه داد ،گفت :چون
پیش وی روی ،در پای اسب او انداز ،عنان اسب او بگیر و بیاور ( ».االرجانی.)858/7 :8815،
« ماه در ماه مشتی نمک خواست ،چیزی بر وی خواند و روی به میدان نهاد ،پ یش ایش ان آم د. . .
نمک در پای اسب انداخت .هر دو عنان میگرفت و می آورد( ».همان،ج،7ص.)872
« [جوان] خواست که با وی درآویزد که سیل چیزی بخواند ودر روی هوا بدمید ،در هوا ابری آمد و
تگرگ باریدن گرفت هر یكی به مقدار یک من( ».همان،ج،8ص

.)451-455

« شمس دست عالم افروز گرفت و چیزی بر وی خواند و بدان چشمه آب فرو رفتند و عالم افروز
[را] با خود درآب برد .درآن چشمه میبودند که ناگاه قبط برسید ،شموط و شماط ،فرزندان بكت اش،ب ا
وی بودند . . .هر چه ایشان می گفتند ،شمس درآب میشنید( ».همان،ج،9ص.)52
«کاجان گفت  . . . :دو سنگ بیاورید تا من او را بیاموزم کجا می داند یا نه .دو سنگ بیاوردند یك ی
در زیر سر ملكه نهاد و یكی بر باال  . . .چیزی برخواند و برآن سنگ ها دمید ،آن دو سنگ چون عاش ق
و معشوق پیچیدن گرفتند .ملكه فریاد برآورد( ».همان ،ج،8ص.)988
2.2.3.1.2ایجاد آتش از ریسمان

یكی دیگر از کارهای جادوگران تبدیل اشیاء مختلف به عناصری از عناصر طبیعت است:
«ماه در ماه ،آن ریسمان که در دست داشت ،در میان آتش انداخت ،آن آتش در روی هوا برف ت ت ا
آن ریسمان بیامد و در گردن صیحانه افتاد ،نع ره و فری اد از ص یحانه برآم د  . . .م اه در م اه آن گ او
بگرفت،در پیش شاه آورد( ».همان،ج،7ص.)819
2.2.3.1.3استفاده از علم سیاه جادویی ( علم آتش زا به کار بردن)

علم همانند طبل وکوس و نیزه و . . .از لوازم و ادوات جنگی بوده است که اگر چ ه ب ا آن ح رب
نمیکرده ،اما به عنوان نشانة لشكر با خود حمل مینمودهاند.
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در داستان « سمک عیار » گاهی علم از خاصیت نشانه بودن خارج میگشته و خاصیت جنگی پیدا
میکرده است .همانند علم آتشزا که گویا علمی بوده است که توسط جادوان ساخته میشده و با وردی
که بر آن میخواندهاند ،آتشزا میگردیده و از آن آتش بیرون میجهیده است.
« تیغو آن علم در دست بگردانید بر مقدار هزار خروار آتش از علم بیرون آمد و پیرامون فرخ روز در
گرفت .هر مشعله که از آتش میجست مثال کوهی چون تیر میشد و چون برق میدرخشید تا به کنار
لشكرگاه فرخ روز میرسید( ».همان ،ج،8ص.)918
2.2.3.1.4استفاده از حیوانات و ابزارهای عجیب

در سمک عیار ،استفاده از حیوانات عجیب الخلقه و ابزارهای غیرمعمول ،نه توسط افراد معمولی بلك ه
به وسیله جادوان انجام میشده و این یكی از ویژگیهای مثبت داستان سمک عیار اس ت ؛زی را اگ ر ای ن
اعمال به دست انسان انجام میگرفت داستان را به سمت داستان تخیلی صر و غیرقابل باور میکشاند:
« صیحانه با سی و نه زن جادو بر گاوان سوار شدند ،روی به در نها [دند] و دست و پای گرگان بر
مثال سر صد سگ فریادکنان و آتش از دهان ایشان میجست و سر گاوان بر مثال سر پیل ،خرط ومه ا
آویخته ،آتش از خرطوم ایشان میافروخت و از شاخهای گاوان بر مثال شمع ،آتشی درهوا م یرف ت،
بیامدند با سهم و سیاست در قلب لشكر بایستادند( ».همان ،ج،7ص.)878
« چون صف هر دو سپاه راست شد ،ناشناس در میدان آمد هر چهار دست و پای اسب بر مثال سر
سگ  . . .نیزه در دست گرفته برمثال اژدها دهان باز کرده ،آتش از دهان وی بیرون م یآم د .در می دان
میگشت و نعره میزد  .آتش از سر نیزه میراند( ».همان،ص،98ج.)8
2.2.3.1.2به صورت اسب درآمدن

اگر عیاران چهرههای خود را تغییر میدادند و خود را به صورتهای مختلف میآراستند ،پریان بنا به
قدرت خود؛ به شكل حیوانات و پرندگان درمیآمدند و استراق سمع میکردند که برخی از این پریان از
آن در جهت خیر،کمک به عیاران و برخی دیگر در جهت شر ،ضربه زدن به عیاران ،بهره میجستند.
« دختر پری بر خود بلرزید و خود برصورت اسبی برآورد( ».همان،ج،8ص)75
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2.2.3.1.6آشوبگری با جادو

جادوگران با استفاده از مواد و ابزاری که ماهیت آنها در داستان به طور کامل مشخ

نشده است،

اقدام به آشوب افكنی و غوغاسازیهایی همانند غوغاها و هیاهوهای مواقع جنگ میکردند:
« طیطون آن صندوق بگشاد برمثال جیفه ،چیزی در آن بود ،برداشت و آن صندوق بشكست ،پ س
آن جیفه در دیوار حصار بگردانید،چون پیرامون حصار برآمد ناگاه بر مثال آن که بر هزار ک وس حرب ی
بزنند،غلبه و آشوب درافتاد ،چنان که از آن نهیب ،چند پری بمردند( ».همان،ج،8ص

)891-898

 2.2.3.1.7استفاده از طلسم

طلسم ،صنعتی متشكل از قوّت سماوی و اجسام عنصری و مخصوص به اشكال و اوضاع اس ت(.
مكمونی قزوینی،بیتا)812 :
به ندرت افرادی پیدا میشدند که از راههای گشودن طلسم آگاه باشند چه؛.راه گشایش هر طلس می
در دست خود پریان و جادوگران بوده است.
شكسن طلسم به طرق مختلف همچون چوبة تیر ،ناخن پیرای ،خط و نوشته بوده و ی ا ب ه وس یلة
کشتن عامل طلسم این کار صورت میگرفته است.
همان گونه که بیهشانه در میان عیاران بیشترین استفاده را داشته ،طلس مه ای گون اگون نی ز توس ط
جادوگران و پریان بطور گسترده و زیاد انجام میشده است .از طلسم کردن آدم گرفته تا طلسم زم ین و
میوه و دیوارو اماکن مختلف:
«چون عالم افروز بیامد پنداشت ک ه چ ون درّهه ای دیگ ر اس ت ،زم ین او را بگرف ت( ».هم ان،
ج،9ص.)91
« عالم افروزگفت ای آزاد مرد! نیكو میوههاست .ملكه گفت بلی اما نمیشاید خوردن که همه بس ته
است ،هرکه بخورد بمیرد در ساعت( ».همان،ج،9ص.)927
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2.2.3.2حیله های غیر جادویی از جادوگران و پریان

جادوگران مقاصد خود را تنها با جادوگری به پیش نمیبردهاند ،بلكه از به کار بستن روشهای دیگر
نیز غافل نبودهاند:
2.2.3.2.1به شكل مردان درآمدن

اگرچه عیاران در تبدیل جامه و صورت خویش مهارت داشتهاند ،اما این حیلته ا خ اص عی اران
نبوده و دیگر افراد و حتی جادوگران نیز از کاربردی بودن آن به خوبی آگاه بودهاند:
«دایة جادو دو دستی جامة مردان در تن کرد و ریشی دراز سیاه رنگ به صورت بست وبه راه افتاد».
(همان،ج،8ص.)871
2.2.3.2.2استفاده از دارو،معجون ،بیهشانه

داروها بیشتر برای بازگشت صحّت یا حفظ سالمت و مواردی از این دست به کار میرفته و برخی
معجونها نیز کاربرد ضدّ بیهشانه بودن ،داشتهاند.
« دایه جادو بیامد و از بهر چگل ماه جلّاب بیاورد ،چون به چگل ماه داد،پارهای بیهش انه ب ر دس ت
چگل ماه بمالید و سر در گوش آورد و بگفت :چون فرصتی باشد دست خود بر دماغ فرخ روز بگی ر».
(همان،ج،8ص.)888
2.2.4حیلههای ساختمانسازی،معماری،بناها و راهها

در ساختمان بناها ،نحو معماری بناها و باغها ،زندانها و همچنین ایجاد راههای مخف ی ش یوهه ای
خاصی به کار برده میشده که برای هد و منظور خاصی بوده است.
2.2.4.1زندان های مخفی

زندانهایی با موقعیتهای مخفی که دسترسی به آن دشوار بوده برای نگه داش تن و زن دانی ک ردن
افراد خاص به کار میرفته است:

111

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

شمارة دوم

« خادم گفت تو را با فرخ روز چه کار که به دست نیست ،جایگاهی دشخوار است .از پ س تخ ت
شاه گنبدی هست آنجاست،زمینی محكم و کلید آن در زیر بالین شاه است( ».همان،ج،7ص.)471
2.2.4.2زیرزمینها و جایگاههای تو درتو و مخفی

زیرزمینها و جایگاههای تو درتو و مخفی ،نه در مكانهای پرت و دورافتاده ،بلكه بیشتر در زیر خان هه ا
ساخته میشده چه؛ خانه ،حریم شخصی فرد به حساب میآمده که همه کسی به آنجا راه نداشته است:
«خورجان برخاست و در شب ایشان را به در سرای خویش آورد ،دری برافكند،زیرزمینی پیدا شد و
ایشان را بدان زیر زمین فرو برد( ».همان،ج،7ص.)815
2.2.4.3راههای مخفی و زیرزمینی

راههاي مخفي و زيرزمیني یا به زندانهای سرّی ختم میشده ی ا راه مف رّی ب وده و ی ا اینك ه ب ه
جایگاههایی برای مخفی شدن میرسیده است:
« گورخان پرسید :که ایشان کجا رفتند؟ گفتند :ایشان در سرای الحان رفتند که به چاره راه کردهان د
در زیرزمین تا برکنار آب دریا( ».همان،ج،7ص.)858
« (سوسنه) گفت :ای پهلوان! . . .ما را به سرای می باید رفتن که از سرای ما راه ساختهان د در می ان
چاه ،مقدار دو فرسنگ راه بریده بود در زیر زمین ،از شهر بیرون تا بر کنار دریا و کشتی بسیار ایس تاده،
آن گاه به لشكر رویم( ».همان،ج،8ص.)819
2.2.4.4راهها ومسیرهای درهم

یكی از نكات مهم ساختمانسازی ،توجه به امنیت آن اس ت ،ایج اد راهه ا و مس یرهای دره م در
ساختمان و ساختن حجرههای تو در تو ،برای جلوگیری از ورود افراد غیر مج از و ب ه دام ان داختن و
سردرگم کردن دزد و دشمن بوده است:
« چون شب درآمد برخاستند و در آن حجره گشتن گرفتند ،چنان ساخته بودند که به ی ک راه م ی
بایست رفتن و همة راهها در هم کرده( ».همان،ج،8ص.)841
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2.2.4.2حجرههای تو در تو

« بارگاه او چنان به استادی ساخته که به هر دری که درشدندی در صد و شصت حجره بگذشتندی
چنانكه ندانستند که در حجر دیگر رفتهاند یا نه و هم بر آن در بیرون آمدندی( ».همان،ج،8ص)811
نزهتگاههای پنهان و مخفی و زندانهای محكم و پوالدین نیز از دیگر فنون معم اری و س اختمانی
بوده است.
2.2.2حیلههای متفرقه

حیلههای متفرقه ،عنوان حیلههایی است که جزء هیچ کدام از حیلههای ذکر شده( عیاری ،ج ادویی،
جنگی) قرار نمیگیرد و توسط افراد مختلف و با اهدا متفاوت انجام گرفته است.
2.2.2.1جاسوس فرستادن

از خصای

جاسوس یكی این است که با هوش باشد ،دیگر اینكه راستگو بوده و مطالب ،خوب و ب د،

همه را به اطالع ساالر برساند .وی همچنین باید ب ه گون های رف ت و آم د کن د ک ه کس ی ازآم د و ش د و
م موریتهای او خبردار نشود مگر پادشاه و سر لشكر ( » .محمدبن منصوربن سعید)758-757 :8841 ،
« روزافزون دو تن دید هر یكی جامة کهنه پوشیده و توبرهای بر گ ردن افكن ده و گی اه م یچینن د.
روزافزون به جای آورد که جاسوساناند( ».االرجانی.)481/7 :8818،
نمونه آن در تاریخ بیهقی نیز با عنوان مشر داشتن و انها کردن آمده است:
« پس پوشیده بر وی مشرفان داشت از مردم چون غالم و فرّاش و پیرزنان و مطربان و جز ایشان که
بر آنچه واقف گشتندی باز نمودندی تا از اح وال ای ن فرزن د ه یچ چی ز ب ر وی پوش یده نمان د( » .
بیهقی.)828/8 :8811،
یا:

«و امیر محمود هرچند مشرفی داشت که با این امیر فرزندش بودی پیوسته تا بیرون بودی با ندیمان
و انفاسش میشمردی و انها کردی ( ».همانجا )
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2.2.2.2خود را به خواب زدن

افراد داستان سمک عیار ،گاهی خود را به خواب میزدهاند تا بدون آنکه نظر کس ی جل ب ش ود،
اوضاع و احوال را به دقت زیر نظر بگیرند:
«مگر لنگر زن دانبان در خ واب ب ود ب ه ص دای نق م زدن بی دار ش د ام ا نجنبی د و ص بر ک رد».
(االرجانی)811 :8818،
2.2.2.4با زبان رمز و نشانه سخن گفتن

در برخی مواقع به دلیل وجود اشخاص مزاحم و برای جلوگیری از افشای نقشه ,ب ا زب ان ایم ا و
اشاره یا زبان رمز با یكدیگر سخن میگفتهاند:
« روبال بیامد مست و بر درگاه،اسب بداشت .گفت :باز در دام افتاد؟ گفتند نه( ».همان،ج،9ص)712
« چارسب به خدمتكاران گفت :هرگاه که من دست به ریشم بگیرم ،ش ما ای ن دو نف ر را ببندی د».
(همان،ج،8ص.)725
مشابه این مطلب در ابومسلم نامه نیز آمده است:
«پس [ستی] دست کرد و دست جمیله بیفشرد .جمیله دانست ک ه رم زی هس ت ( ». .طرسوس ی،
.)881/8 :8811
2.2.2.4استفاده از زهر

از آنجا که زهر خوراندن به افراد دشمن به راحتی میسر نمیشده ،فرد را به مهمانی دعوت میکرده
و پس از جلب اعتماد ،نقشه خود را عملی میساختهاند:
«شهران وزیر گفت:ای شاه ! دل فارغ دار که من کار قایم در همه حال بسازم ،او را به مهمانی خوانیم
و او را به زهر هالك کنیم( ».همان،ج،7ص.)858
در تاریخ بیهقی نیز از زهر زیر قبا پنهان کردن نام برده شده است:
« بندی آوردند سخت قوی و بر پای او نهادند و قباش باز کردند زهر یافتند در زیر قب ا و تعوی ذها،
همه از وی جدا کردند و بیرون گرفتند( » .بیهقی.)724/8 :8811 ،
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2.2.2.2رام کردن اسب با حیله

در هیچ کجای داستان ،نوع و نام مادهای که با آن اسب را رام میکردهاند تا آن را بدون سر و ص دا
بدزدند ،ذکر نشده است:
« ادهم بیامد و چیزی از میان بیرون آورد و علف پارهای درتوبره نهاد و آن چیز بر سر عل ف نه اد،
پیش اسب سیاه داشت ،اسب رام گشت( ».االرجانی)771/7 :8818،
2.2.2.6دنبال نخود سیاه فرستادن

گاهی اتفاق میافتاد که حضور برخی افراد ،خدم و حشم ،مخلّ انجام نقشه ،ترفند ،و یا صحبتهای
سرّی می گشت از این رو الزم میشد که فرد را به بهانهای از خود دور کنند یا به عبارت دیگر او را به
دنبال نخود سیاه بفرستند تا بتوانند اهدا خود را عملی کرده و به مقاصد اصلی خویش دست یابند:
« ابان دخت او را بشناخت :عالم افروز لب به دندان فروگرفت که هیچ مگوی .ابان دخت گفت :ای
الال چرا حلوا نیاوری؟ خادم گفت :بیاورم  . . .خادم برفت به شیرینی آوردن( ».همان،ج،7ص.)821
2.2.2.7خود را در میان کشتگان انداختن

حوادث اتفاق افتاده در جنگ را به گوش پادشاه رساندن ,رهایی از هالکت و تعقیب اف راد دش من
پس از جنگ از اهدافی بوده که برای نیل به آن خود را میان کشتگان میانداختهاند:
« ولوال خود را به حیلت در می ان کش تگان افكن د ،ت ا چ ون لش كر برون د او برخی زد و ب رود».
(همان،ج،7ص.)711
2.2.2.8زره زیر قبا داشتن

زره زیر قبا تا حدودی کاربرد لباسهای ضد گلوله امروزی را داشته است که قدما اگر قصد رفتن ب ه مق رّ
دشمن یا محلی ناامن داشتند (بدون نیّت نبرد) ،تنها برای رعایت جانب احتیاط ،از آن استفاده میکردند.
مشاهده زره زیر قبا نمایانگر این مطلب بود که فرد از گروه خودی نیست.
«[ گیلک] به راه افتاد و طنبور به دست گرفت . . .در راه به امیرعسس برخورد. . .در آن می ان نگ اه
کرد دیدکه زیر قبا زره دارد پس بفرمود تا او را بند برنهادند( ».همان،ج،8ص
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شبیه این موضوع در تاریخ بلعمی نیز آمده است« :خواهر زاده بهرام چوبین ،زن بهرام سیاوشان ب ود
این زن کس فرستاد سوی بهرام چوبین که شوی من امروز جامة چوگان زدن اندر پوشید و ب ا چوگ ان
برون شد و به زیر صدره اندر زره دارد ،ندانم این چیست ،خویش تن را از وی برح ذر دار ( » .اب وعلی
بلعمی.)89/7 :8817 ،
2.2.2.9شبگردی کردن

عیاری با شبگردی گره خورده و عیار میبایست شبگردی را به خوبی می دانست زی را بس یاری از
ترفندها و عملیات مستلزم سكوت و خفا بود و این مورد میسر نمیشد جز ب ا غ روب آفت اب و ف رو
رسیدن شب .از این رو عیاران شبانه بیرون میآمدند و به قتل و کشتار ،رفت و آمد ،آگاهی از اوض اع و
آزاد سازی یاران اسیر و بطور کلی پیاده سازی یا زمینه سازی نقشههای خویش می پرداختند:
« هرشب زلزال را قاعده چنان بود که بیرون آمدی و گرد لشكر میگشتی و احتیاط میکردی و نگاه
میکردی( ».االرجانی.)855/7 :8818،
2.2.2.11با تیر نامه فرستادن

به دلیل بعد مسافت یا عدم دسترسی به اردوگاه مخاطب و یا برای ناشناخته مان دن فرس تنده
نامه ،گاهی نامه را با تیر میفرستادهاند:
« [مثقال]نامه بر برج آورد که آفتاب پرست بود که احوال با وی گفته بودند،نامه در پیك ان بس ت و
درپیوست و بینداخت  .در میان طالیه افتاد( ».همان،ج،7ص.)712
نتیجهگیری

عیاران با اینكه راه جوانمردی میپیمودهاند ،ولی گاهی برای پیشبرد اهدا خود به مكرها و حیل ه-
هایی متوسل میشدهاند که ظاهرا از قدیم مرسوم بوده و در این کتاب و برخی کتابهای دیگر همچون
شاهنامه و تاریخ بلعمی و تاریخ بیهقی نیز دیده میشود.
کتاب سمک عیار ،محل نبرد خوبی و بدی است ،در این نبرد گاهی نیكان پیروزند و گاهی بدان ،اما
آن که پیروزی نهایی از آن نیكی است.

سال چهل و پنجم

بررسی حیلهها و ترفندهای قدیمی...

191

دراین نبردها ،هم نبرد آشكار و تن به تن وجود دارد که اغلب با فرماندهی و تحت نظارت ش اهان
است و هم حیلههای مخفی که توسط قهرمانان هر دو طیف انجام میگیرد .از این رو آنچه از مطالع ة «
سمک عیار» حاصل میشود ،مشاهد حیلههایی واقعی یا خیالی است که برخی از آن ها تا حدودی دور
از ذهن مینماید؛ از جمله حیلههایی که توسط جادوگران یا پریان انجام گرفته است.
دربرخی از قسمتهای داستان دیده میشود که شخصیتهای مثبت داستان پس از ناامیدی و ع دم
کارسازی حیلهها به درگاه حق متوسل میشوند ،در اینجاست که روزنههای امید پدیدار می شود و بدین
ترتیب جریان داستان ادامه مییابد؛ پیر و خضرنبی از مددگران این گروه هستند.
در داستان ،عیار ،جادوگر ،پری وگروههای دیگر همگی برای خود ترفندهایی دارندکه درمواقع لزوم
آنها را به کار میگیرند.
حیلهها و ترفندهای داستان دارای انواعی است ،حیلههای عیاری بیش ترین ن وع حیل ه و اس تفاده از
بیهشانه ،دروغ و دزدی بیشترین بسامد ترفندها را دارند.
حیلههای جنگی نوعی است که شبیخون زدن و حفر خندق و چاههای سرپوش یده از کارس ازترین
حیلههای جنگی است .دربار نبردهای تن به تن ،گاهی هماورد به بهانههای مختلف از نبرد با پهلوان ان
دشمن سر باز می زند.
حیلههای جادویی ،حول جادو ،طلسم توسط پریان و جادوگران میچرخد.
فنون معماری که به سبک وسیاق های مختلف (ایجاد زیرزمین ه ا ،راهه ای مخف ی وپ یچ درپ یچ
وجایگاه های مخفی) ساخته می شده است ،از دیگر ترفندهای موجود در داستان است.
حیلههای متفرقهای نیز وجود دارد که عامالن آن ها افراد عادی جامعه ،حشم و خدم هستند و تا حد
بسیار زیادی باحیلههای عیاری مشابهت دارند.
تمامی حیلهها و ترفندها نشان دهنده روشهایی است که در گذشته ب ه عن وان جاسوس ی و ض دّ
جاسوسی استفاده میشده و سند مكتوب آنها ،کتاب سمک عیار است.
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