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 سمك عیار ها و ترفندهاي  قديمي درسي حیلهبرر

1 داهلل جاللی پندریدکتر ی  

2 رقیه حسینی   

 چكیده

 خادادب   فرامارزب   ناا   باه ی کااب   که استی فارس میقدی شفاهی هاداستان از اریع سمک

 دیا ق باه ی هجار  ششم قرن اواخر در ابوالقاسم ب  صدقه راتیبقر از را آنی ناالرجا ع داهلل

 کاه  دارد اختصاا  ی ارانیا عی هاا کوشا   وی زناد   باه  کتاب  یا .است آوردهدر کتابت

ی برا و حکومت کنار در بلکه ،حکومت مقابل در نه رودیم ارانیع از کهی بصور برخالف

 بار  عالوه خود اهداف ش ردیپی برا و اندکردهیم کوش  پادشاهان و حاکمان اهداف بحقق

 زدریا ن اماروز  بلکاه  ،میقاد  در بنهاا  ناه  اندکهدهشیم متوسلیی هالهیح به معمولی روشها

ی هاا لاه یحی استقصاا  ضم  مقاله،  یا در.دارد کاربردی جاسوس ضدّ وی جاسوسی روشها

ی کتابهاا  از زیا نی شاواهد  مورد هر حیبوض  از پس و شده اقدا  آنهای بندط قه به  ،یاریع

 پاووه ،   یا ای هاا تاه افی براساا  .اسات  آماده  شده، تیروا آنها در هالهیح  یا که گرید

 ةشااهنام  در آنها ازی آثار که دارد اختصا ی جنگی هالهیح به هالهیح  یا بسامد  یشتریب

 از دیا بای جنگا ی هالهیح کنار در .است آمده زین الشجاعه و الحرب آداب کتاب وی فردوس

. کارد  ادیا  کردنی بوالعج  و دنیبر نقب ،یهوشیبی دارو از استفاده لیق  از گریدی هالهیح

 سمک در زین زدن کاغذ بر مهر بقلّب به ای و خط دیبقل لیق  از مکتوبی هالهیح از استفاده

 .شودیم دهید اریع

 .های عیاریحیله، یناالرجا ع داهلل خدادب  فرامرزب ، سمک عیار: هاکلیدواژه

                                                 
                                              jalali@ yazduni.ac.irدانشیار  روه زبان وادبیات فارسی دانشگاه یزد      -1

 hosseini860@gmail.com   ، نویسنده مسؤولکارشنا  ارشد زبان وادبیات فارسی -2
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 درآمد -1

-قص ه  از یك  ی زبان از ای قلن بهرا  اریع سمک داستان یاالرجان الكاتب عبداهلل بن خداداد فرامرزبن

 .(247 :8811ساالر، دیام.) است هوردآ گرد ابوالقاسم بن صدقه نام به انیگو

 مانن د  یفارس   یه ا داس تان  ریس ا  در، زی را  اس ت  یفارس ارانهیع رینظیب یها داستان از داستان نیا

 و دی  آینم   انیم به ارانیع یپا گاه و دارند وجود ارانیع گاه که حمزه رموز و نامه اسكندر ،نامه ابومسلم

 قس مت  نیهمچن   س ت، ین پهلوانان و شاهان ،شاهزادگان اندازه به کارشان اعتبار و تیاهم اوقات شتریب

 وارد تنوع و خواننده حیتفر یبرا فقط ارانیع آنها در که افتهی اختصاص شانیا اعمال به داستان از یکمتر

) اس ت  شده نهاده نام او نام به کتاب که است حد بدان اریع سمک اعتبار و تیاهم اما، شوندیم داستان

 (594-599 :8811 محجوب،

 هش تم  ت ا  پ نجم  یهاقرن شاعران از یاشعار کتاب متن در ،است نامعلوم کتاب فیتال زمان هرچند

 یجماد چهارم شنبه سه خیتار از زین نسخه سینو نو اوراق از یكی متن در و است آمده( حافظ از یتیب)

 .(248 :8811 ،ساالر دیام) است شده برده نام کتاب فیتصن خیتار عنوان به .ق. .ه 919 یاالول

 از نم وداری  توان د  م ی  ،دارد وجود آن لحن و رنگ نیهمچن و داستان انیجر در که ایرانی هیروح

  .(781: 8821یوسفی،)باشد ششم قرن ایرانی جامعه

 و دمن ه  و ل ه یکل مانند ییها کتاب نگارش و یسفار نثر یاعتال دوران به متعلق که کتاب نیا متن در
 یخب ر  زش ت،  یهاتیعفر و یمن هزار هفت یعمودها و باور رقابلیغ یهاداستان از است، استنامهیس

 .(951 :8811 محجوب،)  است شده انیب معتدل صورت به آن در شیستا و ستین

 کاره ای  و هاعیاری همه وجود با اما ،هاستوجوانمردی هادلیری نامهستایش« عیار سمک» هرچند

 م ورد  در بخص وص  واقعه هر در که است فراوانی  هایکشیآدم آزاردل صحنه اران،یع برانگیز تحسین

 .گیردمی صورت دشمن، سرای خادمان

 کسوت با زن خواهر نجات یبرا آنجا در که دژ نییرو به او رفتن و اریاسفند یهاداستان به توجه با

 ب ه  اتی  ه نیهم   با ژنیب ییرها یبرا که رستم داستان ای رفته دژ نییرو به ستد دادو نعنوا به بازرگانان

 اعمال مطابق ژن،یب نجات یبرا ژهیمن و رستم یکارها که ژهیمن و ژنیب داستان در نیهمچن ،بود رفته توران

 و. . .  و اط را   مراع ات  و ،یش  یاند چ اره  ،یرازدار ،یکار پنهان از یاریع اصول تمام و است ارانیع
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 ک ه  دانست یدر یفارس متن نیتریمیقد را یفردوس شاهنامه توانیم شاهنامه یداستانها از گرید یبرخ

 ص    هم ان، ) است شده فیتوص یاریع یهاصحنه شود برده ارانیع و یاریع از ینام آنكهیب آن در

518-595).  

 و یرومن د ین جه ت  ییهاشورز و یدانیم یهاجنگ گرفتن، یکشت نهادن،خوان غذاخوردن، آداب

 از یهمگ   لیقب نیا از یموارد و زنان دنیپوش لباس و شیآرا مردان، پوشش وهیش جنگ، یبرا یآمادگ

 یح دود  ت ا  را زم ان  آن یاجتماع بعد دویآیم دست به سمک مطالعه با که هستند ییهارسوم و آداب

 .(119-111 ص  همان،) سازدیم آشكار مخاطب یبرا

 بحث .2

 ب ه  دی  نمایم   الزم اری  ع س مک  در یاری  ع یترفن دها  و هالهیح درباره بحث به پرداختن از شیپ

 .شود اشاره است، گرفته صورت باره نیا در تاکنون که ییهاپژوهش

 پژوهش سابقه2.1

 و رفت ار  از آن در ک ه  است هایی کتاب ترین مهم از و فارسی های داستان ترین قدیمی از عیار سمک

 .است آمده میان به سخن داستان لبقا در عیاران آداب

 " ایران در ادبیات تاریخ" جمله از: است شده دهبر نام بسیاری های کتاب در "عیار سمک"داستان از

 .است گفته سخن کتاب نویسنده درباره که صفا اهلل ذبیح نوشته( 8897)

 زندگی وضع رهدربا نكاتی به و شده نوشته خانلری ناتل پرویز توسط( 8814) " شهرسمک "کتاب

 ی ا  یافت ه  تغیی ر  امروزه که رسومی و آداب یا و  مانده جاری و ثابت همچنان امروز تا که زمان آن مردم

 .است شده اشاره عیاری اصول و قواعد برخی همچنان و  شده متروك

 مفی دی  های کتاب جمله از محجوب محمدجعفر مقاالت مجموعه( 8811) " ایران عامیانه ادبیات"

 ه ای  حیل ه  ب ا  رابط ه  در مفصل طور به منابع، دیگر و شاهنامه ،عیار سمک کتاب از استفاده با که است

 .نمایدمی بحث  عیاری رسوم و آنان استفاده مورد ابزارهای عیاری،

 م ورد  در( 8841) "عی ار  س مک  داس تان  درباره بحثی " عنوان تحت ایمقاله در نیز یغمایی حبیب

 .گویدمی سخن داستان راوی و آن اصل و داستان نویسنده
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 داستان درباره آبادی حسن محمود که است ایمقاله عنوان(  8811) "حماسه یا افسانه عیار سمک "

 .داردمی بیان مطالبی فردوسی شاهنامه با مقایسه در آن ایافسانه یا حماسی بعد و عیار سمک

 عب اس  نوش ته (  8811) "پ راب  والدیمیر نظریه اساس بر عیار سمک قصه تحلیل و تجزیه " مقاله

 ب ه  انی  پر یه ا قص ه  لیتحل و هیتجز از پراب که را ییالگو تا کوشدیم ن،گنجی یضیف جعفر و خائفی

 ب ه  کند؛ سهیمقا پراپ لیتحل و هیتجز جینتا با و دهد نشان اریع سمک قصه یرو بر ،است آورده دست

 .دارد اریع سمک قصه یشناس ختیر در یسع مقاله نیا گر،ید عبارت

 در ازدواج یه ا وهیش   یبررس به جعفرپور الدیم نوشته( 8815) "عیار سمک در ازدواج های سبک"

  .پردازدیم اریع سمک داستان

 و رفت ار  ،(8815)"اری  ع سمک و یهقیب خیتار در محور زن یخوانش " عنوان با یرستم فرشته مقاله

 ب ه  جس تار  نی  ا. نگ رد یم   یهقیب خیتار یرافاش زن با رو در رو را اریع سمک داستان اریع زنان کردار

 .اندشده سرکوب ای دهیدرخش ،کرده رشد گفتمان آن در  زنان نیا که پردازدیم یایاجتماع گفتمان

 م یالد  و فس نقری  اهلل حجت از( 8851) "عیار سمک حماسی هایبنمایه محتوایی سبک بررسی " 

 عیار سمک حماسی هایریشه و ها بنمایه محتوایی سبک بررسی به که است مقاالتی دیگر از جعفرپور

 در جن گ  س بک  م اورایی،  عناص ر  حماس ی،  باوره ای و ها کنش محوری، شخصیت عناصر حوزه در

   .استپرداخته پهلوانی های رسم و حماسه

 سمک به دوباره ینگاه با تا کوشد یم( 8858) "اریع سمک در رزم و بزم "مقاله در یگرج منصوره

 .دیبگشا کهن و نیرید یها زمان در رزم و بزم آداب به یا روزنه ار،یع

 ج ز  باش د  گرفت ه  ص ورت  عیار سمک در عیاری قدیمی ترفندهای با رابطه در تاکنون آنچه اما  

 تحقی ق  ،ان د ک رده  اش اره  آن ب ه  گ ذرا  ص ورت  به که "شهرسمک" و "ایران عامیانه ادبیات" کتاب

 .است نگرفته صورت دیگری

 آنها بندی طبقه و عیار سمك در رفندهات و ها حیله2.2

 یرک  یز ین وع  ،مكاران و ستمگران مقابل در اما ،است ناپسند امری ظاهر به مكر و حیله هرچند 

 .دیآیم شمار به
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 ی افتن  ب رای  خ وبی  نمون ه  هاستوحیله مكرها و هاجدال حكایت سراسر که عیار سمک کتاب

 ب وده  جامع ه  مختل ف  اقش ار  اس تفاد   م ورد  دور گذش ته  از که ترفندهایی. است قدیمی ترفندهای

 جه ت  در ه م  و رودم ی  کار به آنها به حق اعاد  و نیازمندان یاری جهت در هم که هاییحیله.است

 .داستان قهرمان دشمنان حق در ستمگری

 از و نداشته فراوانی یاران که آنجا از و داناست و زیرك اما ،الجثه ضعیف فردی سمک« عیار سمک» در

  عب ارتی  ب ه .  گ ردد یم   متوسل مكر حربة به ندارد، خود در را دشمنان با مقابله یارای زین یبدن قدرت ظرن

 .است بوده آنها خدمت در او که است پادشاهانی قدرت و نیرو مكمل وی ذکاوت

 ه ای حیل ه ( ال ف : ک رد  تقسیم دسته پنج به توان می را«  عیار سمک»  در رفته کار به های حیله

 .متفرقه هایحیله( ه جادویی هایحیله( د معماری هایحیله( ج جنگی هایحیله( ب عیاری

 ه ای حیل ه  نمونه عنوان به ؛هستند ییهامجموعه ریز دارای نیز خود مزبور، هایحیله از کدام هر

 :کرد تقسیم. . .  و لباس و چهره تغییر مكتوب، هایحیله ها،دروغ انواع به توان می را عیاری

 عیاری ترفندهای2.2.1

. اس ت  گرفت ه م ی  انج ام  ،بودن د  او ب ا  ک ه  عی ارانی  گروه و عیار سمک لةیوس به که هاییحیله 

 روز چ ون  هاییشخصیت کهچنان ،شده افزوده آنها تعداد بر حوادثی طی و زمان مرور به که گروهی

 .پیوندندمی عیار سمک به بعدها دخت مردان و افزون

 ب ه  ها لهیح نیا گاه بلكه ،است گرفتهنمی صورت عیاران خود دست به همیشه عیاری هایحیله

 و منش    لی  دل نی  ا ب ه  و شدهمی انجام عیاران مستقیم غیر دخالت و نقشه و فكر با اما دیگران دست

 .است شده آورده عیاری هایحیله جزو عیارانه افكار

 :است زیر هاینمونه شامل عیاری های حیله

 وتهدید تطمیع2.2.1.1

 تطمی ع  ،نیس ت  و نبوده دشواری چندان کار محتاج، و طماع هایانسان فریفتن گذشته یهازمان از 

 در و ش ده یم   استفاده افراد فریفتن و کردن رام برای که است هایینمونه آن غیر و ازدواج و جاه و مال

 :تاس داده اختصاص خود به اریع سمک کتاب در را بسامد بیشترین مال تطمیع میان این
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 را سمک سخن که بود زر. . . بنهاد دودخان پیش و کرد باز میان از زر بدر  و بگفت این[  سمک]» 

 (8/911 :8818 االرجانی،) « .کرد گیرجای دودخان در

 :اندگرفتهمی بهره تهدید از ،تطمیع نبودن کارساز صورت در ارانیع البته

. . .  جنبی د  نتوانس ت  چنانك ه  درگرف ت،  را او و دآم وی بالین به خفته، دید پاسبانی[ افزون روز]» 

 ت و  ب ه  زر دین ار  صد و دهم زینهار جان به تورا تا کنی عهد من با که داری دوستر آن: گفت روزافزون

 (818ص همان،)« . بكشم را تو وگرنه بخشم

 کردن مخفی و شدن مخفی2.2.1.2

 مص ا   آن و اس ت  آشكار یكی که است حرب  نوع دو چه؛ است کردن حرب نوعی کردن کمین

  .(814ص ،8841منصور، محمدبن)است کردن کمین آن و پنهانی گرید نوع و رودرروست

» در.  اس ت  ش ده یم عمل مختلف هایروش به استتار، عبارتی به یا کردن مخفی و شدن مخفی در

 اجرای یا و دشمنان دست از رهایی برای نیز افراد بلكه شده،نمی مربوط اشیاء به تنها استتار«  عیار سمک

 .اندشدهمی متوسل ترفند بدین عملیات،

 ک ه  ان د ب وده  ه ایی مكان همگی چاه داخل حتی و کاهدان سرا، بام، پشت تا گرفته درخت باالی از

 .اندبردهمی پناه جا بدان ترس از یا و افراد شد و آمد جایگاه، موقعیت تعیین و تجسس برای یا عیاران

 غ ار،  ص ندوق،  در عی اران  توس ط  نیز اموال و اجسام ،شده دزدیده افراد گاه شدن، مخفی بر عالوه

 .اندشدهمی پنهان. . . و لباس و زیرجامه چاه، 

 کاه دانی  افكندن د،  در پ س  در را خود بسیار، جهد به عیار سمک و روزافزون افتاد، در غلبه چون»

 (7/711:االرجانی) « .رفتند کاهدان آن در دو هر بود،

 را قطران و کرد خالی و بشكافت بود نهاده وی زیر در که بالشی. . . عیار سمک ،کشید در دم نقطرا»

 (892-891ص ،8ج همان،) « .بست در و افكند بالش درآن

 :است آمده زین است، یاریع و یحماس یهاداستان از متعدد یامجموعه که نامه ابومسلم در

 تحم ل  پ س . ب ود  کرده نیکم قحطبه حسن که دیرس موضع بدان تا راندیم ابوطاهر یپ در[یداغول]» 

 (4/42  :8811 ،یطرسوس) « . رفتند در درّه انیم در و دیرس یجا نیکم آن انیم در یداغول تا کردند
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 گفتن دروغ2.2.1.3

 :هاست نمونه این از یكی گزاردن دروغ پیغام  و است عیاری هایحیله در گشاگره ترفندهای جمله از دروغ

 ک ه  بری د  زندان به را او  اید؟گرفته که دزد این برید کجا! اسفهسالران کای زد بانگ[ وزافزونر]  "

 نب وده  تنه ا  او ک ه  کنی د  یاران طلب که باید. فرستید من پیش را او که فرمایدمی ،است آمده شاه به خبر

 .(818 /7: 8818،یاالرجان)« .است

 اص لی  شغل از متفاوت شغلی را خود شغل یا و ردهک معرفی دیگری فرد را خود یا دروغ به عیاران

 .اندکردهمی عنوان

 این در.  است بوده ماندن ناشناخته برای عاقالنه ترفندی ،مستعار هاینام گزینش که رسد می نظر به

 دروغین ی  ه ای شغل چنین رایز شغل، بیان در بلكه عمل در نه اما کندمی تغییر نیز شغل هامعرفی گونه

 دروغین هایشغل این گاهی اگرچه. است شدهیم عنوان ساختگی، هایسرگذشت بیان ضمن در بیشتر

 .شد خواهد آورده  مجزا قسمتی در که است دیگر ترفندی آن اما ،شودمی منجر نیز تیواقع به

« .گوین د  می مغربی فضالن مرا و روممی قا  سایة به و آیممی شاه ایغال دیار از: گفت افروز عالم»

 .(811ص ،8ج مان،ه )

 کمت ر،  م وارد  در و زن ان  ساختن رام یا و افكندن دام به برای بیشتر که دروغین هایعشق بیان حتی

 .است شده می استفاده مردان

 ب ر  ج ان  م ن  بگو برسان، سالم من از را او و رو پری مه پیش و برخیز اکنون:  گفت عیار سمک» 

 در و دادم تو به دل. . . پهلوان کای بگویی و فرستی مقوقر شپی پیغام که باید آمدم و  امنهاده دست کف

 .(815-851ص ،8ج همان،) « . کن فریفته عشقی به را او. . .بودم تو عشق

 .گیرند بهره آن از خود جای در تا آموختندمی دیگران به دروغین جمالت عیاران

 براب ر  در دروغ ترفن د  شده،می ادهاستف آن از پادشاهان مقابل در بیشتر که بیهشانه استعمال برخال 

 .است داشته بیشتری کاربرد دربار سوم و دوم طبقه افراد عبارتی به و حشم و خدم یا پایین سطح افراد

 ام ا  ،اس ت  داش ته  ک اربرد  هاجنگ در شتریب است، دروغگویی از دیگر نوعی که نیز پراکنی شایعه 

 را آنها تا انداختند یم طمع به ،متاع و مال میتقس عةیشا با را دربار خدمتكاران و یعاد مردم یگاه ارانیع

 .کنند دور صحنه از
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 ةی  روح فیتض ع  ب ه  ،یازاده ب زرگ   ش دن  دهیدزد ای( شدن کشته)مرگ عةیشا با زین مواقع یبرخ 

 :کردندیم معطو  گرید مسئله جانب به یامسئله جانب از را افراد ذهن و پرداختند یم خود دشمن

. کنندمی غارت مال و گرفتند[ را] کافر سرخ که کردمی فریاد و راندمی را اشتران یلتعج به سمک» 

 در[را] ک افر  سرخ ابر،  سیاه پهلوانان، ای: گفت داد آواز بدیدند را او بودند درّه سر بر که لشكر آن دیگر

 (174 -179  ص ،8ج همان،) « .برفتند غارت طمع به سپاه کنند،می غارت وی مال و است آورده بند

 مختلف های شغل به اشتغال2.2.1.4

 یبرا ارانیع که است یمشاغل از گرید یهانمونه و یآشپز ،بازرگانی ،فروشی هیزم ،یشبان ،یبوالعجب

 .اندساختهیم مشغول بدان را خود نقشه، انجام و دشمن به شدن کینزد

 :شودیم افتی وفور به ترفند نوع نیا  ،نامه ابومسلم کتاب در

. آم د  دام اد  کی  نزد ب ه  و گرفت دست به یچوب و دیپوش چاوشانه جامه دیبشن نیا چون( بویش)» 

« . رود او رک اب  در توانس ت  ینم   ک س  چیه  . گف ت یم   دورب اش  ب اش  دور و افش اند یم   چوب

 .(819/ 8: 8811،یطرسوس)

  کردن بوالعجبی2.2.1.4.1

 یب والعجب  و. اس ت  رفت ه  کار به یباز قهح و یمكار ،یباز شعبده یمعنا به هافرهنگ در یبوالعجب

 (7/8198: 8818 ،یانور. )یباز شعبده یعنی کردن

 و. اس ت  ب وده « عیار سمک» کتاب مردمان تفریحات جمله از آن تماشای به رفتن و بوالعجبی گویا 

 .(42: 8814 خانلری، ناتل.)کندمی استفاده دربار به راهیابی یبرا شغل این از خود سمک

 ب ا  اح وال  کن د،  ب والعجبی  که را او آمد یاد حیلتی تا کردمی هااندیشه کاروانسرای در رعیا سمک» 

) « . افكندن توانم پیش را خود گونه بدین مگر کردن، بایدمی راست بوالعجبی آالت که بگفت روزافزون

 .(4/882: 8818االرجانی،

 کردن شبانی2.2.1.4.2

 و یب والعجب  از ان د، زدهیم   دس ت  یهرک ار  به خود مقاصد شبردیپ یبرا که اندبوده یافراد ارانیع

 . . . و یزیوکن یبازرگان تا گرفته یمطرب
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 ان د ش ده یم کار به مشغول گرانید خدمت در شبان عنوان به ای که است یشبان مشاغل، نیا از یكی

 ان د دادهیم بیرتت یاگلّه خود ای و شوند باخبر مذکور فرد احوال واز بپردازند تجسس به لهیوس نیبد تا

 :اندشدهیم مشغول کار نیبد چوپانان، صورت به افهیق رییتغ با و

 گفتن دی،  ایش ان  چنانكه کاری هر و کردندمی شبانی و بودندمی جیغو پیش هردو ابرك و سمک» 

 (857 ،ص4ج ،همان) « .بهتر و نیكوتر بكردی

 کردن کنیزی2.2.1.4.3

 ،یسرّ مسائل از اطالع و بزرگان یهاخانه ای دربار به نفوذ یبرا آن از که بوده یگرمشاغلید از یزیکن

 .است شده یم استفاده دشمن ساختمان یمعمار نحو  و یمخف یهاراه

. اس ت  ب وده  آن یاص ل  لوازم از قشر هر مخصوص یهالباس مشاغل، نیبد خود کردن متّصف در

 ب ه  را خود بدان که ییدارو به هم و ستا بوده ازین زانیکن مخصوص یهالباس به هم ،یزیکن یبرا مثال

 ک ه  ان د ب وده  اهانیس   خ اص  چه ر   با ای و حبشه از زانیکن شتریب چه؛ درآورند زانیکن رنگ و صورت

 .   است بوده لباس و چهره رنگ رییتغ ازمندین آنان جرگة، به وستنیپ

 ه یچ : گف ت  اف روز  معال ؟ کردن تواندنمی گذر وی پیش باد که برم چگونه را تو من: گفت خادم »

-می طعام اگر گفت افروز عالم. بردمی وی پیش طعام که هست کنیزکی گفت بری؟خادمنمی وی پیش

 .(821ص ،7ج همان،) «  .نه من سر بر بری

 از دیگر مشاغلی و یآشپز ،بازرگانی ،فروشی هیزم جمله از دیگری مشاغل فوق، هاینمونه بر عالوه

 8.خورد می چشم به اد،یز نسبت هب عیار سمک کتاب در دست، این

 دادن وقیافه تغییرجامه 2.2.1.2

 در متف اوت  ه ای شكل به مختلف هایرنگ و داروها کمک به را خود چهر   براینكه عالوه عیاران

 یا و آوردندمی در مشخصی فرد شكل به را خود ییعن ؛دادندمی تغییر  نیز را خود یهاجامه وردند، آمی

 اگ ر  نخس ت  مورد در.باشند ناشناخته که پوشیدندمی متفاوت هایجامه و آراستندمی را خود ایگونه به

 رفت ار  آور ادی   موض وع  نی  ا. کردند می تن بر اورا جامه و کشته را او است بوده حاضر صحنه در فرد
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 خ ود  خ واهران  نج ات  یب را  اریاس فند  زی  آم مك ر  کوش ش  نیهمچن و ژهیمن و ژنیب داستان در رستم

 .(98ص 8811،یآباد حسن)است

 ،شاهان مثال جامعه گوناگون طبقات یهاجامه زین و گرید جوامع با جامعه کی هایجامه زمان آن در

 اقش ار  دیگ ر  و عی اران  خربن دگان،   ش بانان،   روستاییان، غالمان، خواجگان، حاجبان، سرهنگان، وزیران،

 .است بوده متفاوت هم با جامعه

 ه م  ب ا  گون اگون  جامعة دو افراد حتی و هم با جامعه یک افراد قیافة و چهره رنگ جامه، بر عالوه

 .است داشته تفاوت

 برآراستن ترکان شكل به را خود2.2.1.2.1

 ص ورت  و شكل به  را شتنیخو کنند، یمعرف ترك بالد از یمسافر را خود نكهیا یبرا ارانیع یگاه

 :آوردندیدرم ترکان

 ایپاتیل ه  ودر بیاوردن د  بخواست، دارو گونه چند ،کرد نسخت حال در تا ماند باز ایشان در سمک»

 ترک ان  چه ر   و رن گ  ب ه  چنانكه بگردانیدند رنگ دارو بدان را ابرك و را خود و بجوشانیدند و کردند

 (4/878 :8818،یاالرجان)« . سفید و سرخ شدند

 آمدن در زنان صورت به2.2.1.2.2

 آوردن د یم   در زنان شكل به را خود داشتند اریاخت در که یلفمخت ابزار و داروها از استفاده با ارانیع

 :کنند دایپ راه پادشاهان یحرمسرا ای زنانه محافل به و بمانند ناشناس تا

 ص ورت  ب ر  را وی بیای د  کسی اگر تا هشت فرو گیسوان و بشست تن و سر و برفت افروز عالم» 

 (418 ص ،7ج همان،) « . ببیند زنان

  گرانید زبان و لهجه دیتقل2.2.1.6

 ب ه  ام ا  ندارند یخاص لحن اگرچه قهرمانان.  است اریبس« اریع سمک» داستان در زبان و لهجه تنوع

 آنها نام اما افتهین نمود کتاب در چندان هالحن نیا. کنندیم دیتقل را یمختلف یهازبان و لهجه لزوم، موقع

 زبان به را جمالت است، یحلب زبان با قهرمان مكالمة از سخن که گاه آن مثال عنوان به است شده ذکر

 .میابیینم حلب
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 تح ت  مناطق یهالهجه و یحلب ،یروم ،یپهلو یهازبان همانند مناطق گرید زبان و لهجه با ییآشنا

 آن از ل زوم  مواق ع  در و بوده آگاه آن ییکارا از ارانیع که است بوده ییترفندها جمله از دشمن تصرّ 

 .اندجستهیم بهره

 (758 ص ،7ج همان،)  «.بفرماید دارد کاری شاه اگر ،رفتن خواهم حلب به:  گفت حلب زبان به افروز عالم» 

 (828ص ،8 همان،ج)  «. درآگنید محكم هادماغ و آییدمی پس از شما: که پهلوی زبان به گفت روزافزون» 

 کردن تعقیب2.2.1.7

 او یکارها ای ابندیب را یو قرارگاه تا افتادندیم راه به نظر مورد فرد دنبال به توجه جلب بدون اران،یع

 . رندیبگ نظر ریز را

 اف روز  عالم شدند، اندرون در ،سرای در به تا رفتمی ایشان اثر بر و نگرید می را ایشان افروز عالم »

 .(811 ،همان) « .بازگشت و کرد نشان

 متفاوت ابزارهای و ادوات با کار2.2.1.8

 ت وان م ی  دشمن بر عالوه کشندمی خود طر  به و گرفته را دشمن آن با که تاس ریسمانی: کمند

 از رفتن باال یبرا زین یگاه( 179-171: 8811زنجانی،.)ساخت مقیّد و گرفت را اسب جمله از حیوانات

 :است شدهیم استفاده آن از وار،ید

 (818 /7: 8818االرجانی،) « . فتهخ دید پاسبانی ،شد بر باال به و بینداخت کمند بیامد، افزون روز» 

 زن دان  گ رد  س مک  دارد، ایدریچ ه : گف ت  روزاف زون  ،دارد ایدریچ ه  زندان این تا بنگر: گفت سمک

 از گذاشت فرو زیر به وکمند شد بر باال به و کرد محكم و برانداخت وکمند آورد دست به جایگاه و برگشت

 ( 741ص ،7 همان،ج) « .رفتند فرو زیر به و دبرآمدن دریچه آن از شغال و روزافزون ،دریچه آن

 .اس ت  ب وده  دزدان و جانبازان و عیارپیشگان هایسالح از و ارانیع یاساس ادوات و لوازم از دشنه و کارد

 وار،ی  د ک ردن  س وراخ  ،(طن اب )کمند دنیبر یبرا آن از قتّاله، آلت بر عالوه که( 711 :اتبی قزوینی، مكمونی)

 :است شدهیم استفاده نیزم ریز در حفره جادیا ای و وارید و در یهاسوراخ نکرد فراخ قفل، شكستن
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 زم ین  به پای[ را] سمک. بود خشک و بود فراخ چاه بن کرد، نگاه ،رسید چاه زیر به چون سمک» 

) « .کرد فراخ[ را] سوراخ.پدیدآمد سوراخی بشكافت، و برکشید کارد سمک پوشیده، بود معلّق رفت فرو

 (8/747:  8842االرجانی،

 .  است داشته شباهت امروزه "انبر گاز" با رسدیم نظر به و بوده اشیاء بریدن برای  ادواتی گاز

 ب ه  میان از سوهان و گاز ،سمک و آوردند بر چاه از دو هر  به و بگرفتند فغفور بازوی دو هر پس » 

 (471ص ،7ج همان،)  «.ببرید وی از بند و کرد در

 دنیبر نقب2.2.1.9   

( کندن زدن، بریدن،) افكندن نقب و است شكا  و رخنه و زیرزمینی گذرگاه یا داالن یمعن به نقب

 (1/2588: 8818انوری،.)است زیرزمینی گذرگاه یا سوراخ کندن معنای به نیز

 و ک اخ  و خان ه  به زمین زیر از زدن نقب با. است داشته را خود خاص قوانین و اصول بریدن نقب 

 زندان از را خود یار یا و(  17: 8814 خانلری، ناتل.)ربودندمی را او اموال یا حریف و آمدندمی در  قلعه

 :دادند می نجات دشمن

 ت وبره  س اعتی  ه ر . . .  بود استاد سخت و بنشست بریدن نقب به( افروز عالم) درآمد شب چون» 

 ،االرجانی) « .بریدن بایدمی هچگون که بدیدی رخنه و کردی نگاه ستاره و بریختی و آوردی بیرون خاك

8815 :851) 

 بیهشانه2.2.1.11

 نات ل .) است بوده عیاران کار پیشرفت مهم وسایل از که باشد بوده افیون همان بیهشانه است ممكن

 (7/8717: 8818 انوری،.)اندکرده معنا بیهوشی داروی را آن هافرهنگ و( 22: 8814 ،خانلری

 هم ه  مش ام  ب ه  آن ب وی  تا اندنهادهمی آتش سر بر گاه و ریختندمی ذاغ یا شراب در گاه را بیهشانه

 ک ه  ان د کردهمی اقدام کار بدین زمانی و اندگردانیدهمی جا همه در و نهاده چوب سر بر را آن یا و برسد

 .است بوده نظر مورد نفر دو یا یک از بیش اجتماعی و جمع برای بیهوشی

 در ی ا  و گ وش  پشت انگشتر، نگین زیر در آن و است بوده عیاران راههم به مواقع بیشتر در بیهشانه

 .اندکردهمی پنهان شلوار نیفة
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 شودیم برده نام یهوشیب یدارو از یفارس ادب در که است بار نینخست یبرا ژهیمن و ژنیب داستان در

 ش ده  اس تفاده  مقاص د  ردشبیپ یبرا بارها و بارها ترفند نیا از یفارس یهاداستان گرید در آن از پس اما

 :هاست کتاب نیا از یكی زین نامه ابومسلم( 511 :8811محجوب،. )است

 ش مع  سر بر هم یقدر.داشت دست در یشمع. افكند خمر قرابة در یهوشیب یدارو یقدر[ بویش]»

 .(8/815 :8811،یطرسوس)«  .بگرفت را خود دماغ و ختیر

 بیه وش  جای بر رسید، قضیب دماغ به دارو ویب  افكند، آتش بر دارو و قضیب پیش برفت سمک»

 .(9/112: 8818 االرجانی، )« .بیفتاد

 نه د می گوش پس در موی که نمود چنان و آورد بیرون خود گوش پس از دیگر قدری[ سمک]» 

 .(851ج،8 همان،) « .افكند قدح در و آورد انگشتان میان در بیهشانه

 مكتوب هایحیله2.2.1.11

 فرد به فردی جانب از دروغین هاینامه اندبوده قادر رو نیا از ؛انددانستهمی خط یدتقل عیاران بیشتر

 .اندفرستادهمی آن با نیز را شده دزدیده انگشتری و مهر گاه اعتماد، جلب برای بنویسندکه دیگر

 از مداری   اینام ه : افروزگف ت  آیی د؟عالم می کجا از و کیستید که آمدند باال ایشان پیش تن سه دو»

 .(725،ص7همان،ج)« .صیحانه جهان ةملك  به ارمنشاه

 آن مختلف یهاروش به یا پیچیدندمی و گرفته موم در را آن هانامه افشای از جلوگیری برای عیاران

 .(814 ص،8ج همان، به شود مراجعه)  کردندمی مخفی را

 :کنیممی اکتفا وارفهرست صورت به هاحیله بیان به تنها عیاری هایحیله ادامة در

 ش   دن دیگ   ران  خان   ة وارد تش   نگی بهان   ة ب   ه  ،(851ص ، 9هم   ان،ج) اف   راد و ام   وال دزدی

-مردگ    یب    ه خ    ودرا  ،(818،ص8هم    ان،ج)زدن یخ    وار ،خودراب    ه(889،ص7هم    ان،ج)

 رس اندن  ،(817-818،ص 8همان،ج)تغافل  ،(998-994،ص 8همان،ج)،تمارض(18،ص8همان،ج)زدن

 زب ان  از اس تفاده  و ظ اهری  دوس تی  ط رح  ،(71-72،ص   9ج،هم ان ) مختلف ایه ونشانه ابزار با پیغام

 ت  خیر  ،(،7،771 ج  هم ان، )خب ر  کسب برای اطرا  یجستجو و تجسس ،(887 ص ،7ج همان،)خوش

 خدمت در(854ص ،7ج همان،)مخفیانه فرار ،(794،ص7ج همان،) وقت فوت برای  جوییبهانه و وتعلّل
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 ب رای  کردن معرفی فراری قاتل را خود ،(418ص ،7ج،همان) نقشه امانج جهت شدن کار به مشغول کسی

 ش ناخته  ب رای  رف تن  متنك روار  ،(892ص ،8هم ان،ج )آگن دن  ده ان  ،(478ص ،7هم ان،ج )شدن پناهنده

 نش   ان غل   ط ب   ه را راه ،(741ص ،8هم   ان،ج)س   مع اس   تراق  ،(779،ص8هم   ان،ج)نش   دن

 ج ای  ب ه  را کش تگان  ،(719،ص7هم ان،ج )دندا نشان غمگین را خود نمادین  ،(711ص ،7ج،همان)دادن

-راه و مناف ذ  داش تن  نظ ر  زی ر   ،(845،ص8هم ان،ج )دروغ ین  تضرع  ،(999،ص8همان،ج)نهادن بندیان

 لنگ  ی ب  ه خ  ودرا ،(881،ص8هم  ان،ج)ک  ردن خ  الی س  پاهیان از را ش  هر ،(812،ص8هم  ان،ج)ه  ا

 ق رار  م رده  س ر  جای به گوسفند سر ،(891-892،ص 8همان،ج)بریدن ب رکا ،(41،ص4همان،ج)زدن

 ،ص 4همان،ج)صفّه کردن سست  ،(58،ص8همان،ج)ساختن مجروح را خود  ،(411،ص8همان،ج)دادن

 ب ا  ،دوس تی (718،ص8هم ان،ج )ب ردن  س ود  منازعه از خود و انداختن هم جان به را گروهی ،(748-747

 خ ویش  اختنس زیبا ،(715،ص9همان،ج. . . )و راه ،خیمه کردن نشان(  875ص،9همان،ج)دشمن دشمن

 اس یر  را خ ود  ،(412،ص9همان،ج) پوشیدن در گوسفند پوست ،(781،ص8ج همان،)دیگران فریب برای

 مس  تی ب  ه را خ  ود ،(814،ص8هم  ان،ج) ک  ردن غ  افلگیر ،(954-959 ،ص   9هم  ان،ج)دادن جل  وه

 دش من  مقرّ کنار در ،(11،ص9همان،ج) دریچه و در ،دیوار ةگوش کردن سوراخ ،(779،ص8همان،ج)زدن

 .(718،ص7همان،ج) ساختن جاسوسی نهال

 جنگی هایحیله2.2.2

 :از عبارتند رفته،می کار به جنگ حین در یا و سازیزمینه برای و جنگ شروع از پیش یا که هاییحیله

 طبل کوفتن فرو با دشمن لشكر در تشنّج ایجاد2.2.2.1

. ش د م ی  اخت ه نو جن گ  آغ از  نشان به حربی کوس یا طبل دهل،  جنگ، صف آراستن از پس

 کرن ای،  حرب ی،  ک وس  جنگ ی،  ده ل : از عبارتن د  ش د م ی  نواخت ه  جن گ  در ک ه  جنگی ادوات

 .(77: 8814خانلری، ناتل. . .)و کابلی دهل بوق، شیپور، 

 طوم ار  و ب اد  ف رخ  روز، ف رخ  اس ت  جه ان  تا که کوفت باز طبل جانب این از دخت مردان »

 ه ا تی    و آمدند جوش در رسید، قابوس سپاه گوش به مخالف طبل آواز چون. گفتمی همچنین

 (8/891: 8842االرجانی،)« .افتادند هم در و برکشیدند
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 :است آمده زین فردوسی شاهنامه در

 کوس  آواز ز ا  دری شید بجو            آبنوس  کوه  و شد  نیلگون  هوا

 ( 711: 8825 فردوسی، شاهنامه)

  پیالن آشوباندن2.2.2.2  

 آش فته  ه ا لیف از یكی که یصورت در. است شدهیم استفاده زین  لیف از اسب بر الوهع ها جنگ در  

 آش فته  از م انع  ای   نكته نیا دانستن با یجنگ مردان و گذاشتیم ریت ث زین گرید یها لیف رفتار بر شدیم

 :کردندیم دشمن یهالیف شدن آشفته به اقدام یاوهیش هر به ای شدندیم شانیهالیف شدن

 س ر  در و افت اد  پی ل  چشم بر تیر چنانكه  ،پیلی چشم بر بزد ،کرد رها شست از تیر جنگجوی »

 پای از را او که زد پیلبان بر بانگ وزیر جهنای. نهاد هزیمت به روی. گشت سراسیمه پیل ،نشست

 .(45،ص8همان،ج)« .نترسند دیگر پیالن تا بیفكنید

 خندق حفر2.2.2.3

 ،یدف اع  جنب ه  ب ر  ع الوه  اری  ع سمک در که است یجنگ یفاعد یهاراه از یكی خندق کندن

 :مینیبیم زین را آن گرید یهاجنبه

 در وی ب ا  س واری  آی د  جنگ میدان به چون که کندن بایدمی خندقی مارا:  گفت جمجاش» 

 .(24ص،9ج همان،. )«افتد خندق در و بیاید دنباله از او تا نهد هزیمت به روی و آویزد

 زرگرانه جنگ2.2.2.4

 :است دشمن ساختن سرگرم و وقت اتال  آن از هد  که است یساختگ یجنگ زرگرانه، جنگ

 ب ه  ایش ان  ب ا  و س تدن  نتوانید جنگ به مرا که بگوی پهلوان رویین با بازگرد! مسنو ای گفت جام» 

 ایشان ونچ و بدزدند مرا و بیایند وی شاگردان و زن نقم سنبان تا فرست شهر به کس.  نیایید بر حیلت

 من که گاه آن تا ،کنمی زرگرانه خواهندمی جنگ ایشان اگر و سازمی بهانه و مخواه جنگ باشند کار به

 .(889ص، 4ج همان،)« . یابم نجات
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 سرپوشیده هایچاه ایجاد2.2.2.2

 .است داشته کاربرد هاجنگ در بوده، یقو گروه مقابل در فیضع گروه حربة که دهیسرپوش یهاچاه جادیا

 یداس تان . اس ت  رس تم  ق درت  برابر در شغاد یناجوانمرد داستان گریتداع ینوع به یالهیح نیچن

 .گشت خود برادر به اعتماد یقربان آن در رستم  که ورنج غم سراسر
 ش  غاد کاب  ل ش  اه ب  ا گف  ت نیچن  
 راه ب   ه ک   ن نگ   ه یرگ   اهینخج ت   و

 س    از رخ    ش و رس    تم بران    داز 
 آبگ    ون حرب    ة و زهی    ن هم    ان

 پ  نج ز بهت  ر چ  اه ین  ک ص  د اگ  ر
 س  پس زان ک  ن س  خت را چ  اه س  ر

 ج

 . . .داد میخ  واه داد س  خن نی  ز گ  ر ک  ه 
 رگ   اهینخج ب   ه یچن   د چ   اه بك   ن
 دراز یغه    ایت درنش    ان ب    ن ب    ه

 ران    درونیز زهی    ن و ب    ر از س    نان
 رن  ج ز یگ  رد آس  وده ک  ه یخ  واه چ  و
 ک  س چیه   ب  ا زی  ن س  خن نی  ا نگ  و

 

 
 
 
 
 

 (871 :8825فردوسی،)

 ب ه  آن سر و بكنیم چاه چند جنگ میدان در که باید را ما  بیافتم، کار این  چار من:  گفت گندمک » 

 پ س .باشد تمام پیروزی و افتند چاه در آیند میدان به چنگال شیر یا و روز فرخ چون تا بگیریم خاشاك

 .(8/482: 8818،یاالرجان)« .کنندمی چاه شب در هم و بیایند کنانچاه تا بفرمود

  ناشناخته جنگی ادوات از استفاده2.2.2.6

 انگری  نما ب وده  رمرس وم یغ جن گ  در ه ا آن از استفاده که یمختلف یابزارها و واناتیح یریکارگ به

 :است شدهیم دشمن هیروح فیتضع سبب و  یجنگ برتر قدرت

 ندانن د  جن گ  پیل با و اند ندیده پیالن جنگ که دانم است شاه خورشید سوار آن : گفت ملک قزل»

 .(854،ص8همان،ج)« .بگردم شاه خورشید با و شوم میدان در تا فرمای پیلی مرا.  کرد

 تصنّعی لشكریان2.2.2.7

 و دش من  ان داختن  اشتباه به جهت آنان به یجنگ یهاسالح بستن و سربازان از ییهامجسمه جادیا

 :است اریع سمک در رفته کار به یهالهیح از گرید یكی ترس، جادیا
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 ،ببین د  هرکه تا است داشته پای به کافر سرخ که سنگهاست همه!  پهلوان ای که داد جواب سمک» 

 ه ا س نگ  آن از و بیام د  اب ر  س یاه  ت ا  ک رد  ب از  سالح ،آمد سنگی پیش سمک.  است لشكر که پندارد

 .(171-178 ،ص 8همان،ج)« .بگذشت

  لشكریان کردن مست2.2.2.8

 اف راد  یب را  را ن ه یزم ؛آن ان  ک ردن  عقلیال و مست و  دشمن ادافر به شراب نوشاندن در یروادهیز

 :ساختیم فراهم مقاصدشان و اهدا  شبردیپ  در هوشمند

 را سپاه آمدی، فرو که منزلی هر به  بود، آورده خود با فراوان شراب و بود ساخته مكری وزیر مهران »

 .(712،ص8همان،ج)« .باشند رابخ و مست همه ایشان برسند لشكر چون تا بنشاندی خوردن شراب به
 :است آمده آن از ییهانمونه زین یهقیب خیتار در

 ب ه  چ ون . . . یشد دراز اریبس کار گرفت، خواستندش و ینبود مست اگر. . . آمد طارم به و بازگشت یو» 

 .(8/724  :88 11،یهقیب)«. دیجنب نتوانست چیه البته کهچنان بگرفتند را او راست و چپ از نشست طارم

 ختنیگر جنگ دانیم از اسب تعویض ۀبهان به2.2.2.9

 و بزند باز سر او با دنیجنگ از بهانه هر به فرد تا شدیم سبب هماورد شكوه و قدرت از ترس یگاه

 :بود اسب ضیتعو بهانه ،هابهانه نیا از نیا یكی

 جنگ تو با که انستمند بودم، آمده کاوه جنگ به من شاه ای: گفت گرفت، شكم درد غم، از رویین» 

 ش اه  خورش ید  ک نم،  بدل اسب و بروم که دستوری به نیست، تو با جنگ سزاوار من اسب کردن، بایدمی

 .(4/811: 8818،یاالرجان)« .گریزدمی که دانست

 کردن مغلوبه جنگ2.2.2.11

 ان وری، .) ش دید  بس یار  جن گ  یعنی مغلوبه جنگ و است برهم و هم در و شدید معنای به مغلوبه

 مع ین، . )آویزن د  ه م  به و ریخته درهم متخاصم طر  دو که جنگی( 7717،ص8ج و 2/2711: 8818

8817 :4/7518). 
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 فرمای مغلوبه جنگ آرند، میدان به روی سپاه و بزنند جنگ دهل تا بفرمای بامداد!  شاه ای :گفت خوجان» 

 حیل ت  ب ه  م ا   رفتن، و بهرآمدن از یندبگشا هادروازه باشد، سلطانی جنگ چون ناچار آیند، آشوب در لشكر تا

 (881-8/882 :8818،یاالرجان)« .آوریم بیرون را ایشان و سازیممی چاره و افكنیم شهر در را خود

 فالخن  از استفاده2.2.2.11

 محاصره هنگام در شتریب و  شدهیم استفاده آن از سنگ پرتاب یبرا که بوده یجنگ یابزار فالخن، 

 :است داشته کاربرد اهراه بودن بسته و

-ایس تاده  ما که است این راه و است بسته راه[ را] دره این ،دانم آن چاره! پهلوان ای:  گفت طرمشه» 

 باالی از و رفتن باید قلعه باز را ما و زدن در آتش و کردن باید جمع درّه این سر بر بسیار هیزم را ما  ایم،

 .(878،ص8همان،ج)« .کنیم هالك سنگ به را همه و گشاییم ایشان بر سنگ قلعه

 (کردن پرت را نبردهم حواس)  نمودن جلب عقب به را هماورد توجه2.2.2.12

 و ه وش  از استفاده ،یرکیز بلكه ،ستین ییزورآزما محل تنها جنگ دانیم ار،یع سمک داستان در  

 :است دادهیم انجام را بازو کار زین مختلف یهالهیح

 داده انصا  کنی، چنان اگر که گردان باز  آیند،می تو یاری به که اینان. . . !نپهلوا ای: گفت روز فرخ »

 وی لشكر حقیقت به که پنداشت رزمزن. است مرد هزار دوازده با جنگ تو با جنگ تنها، که ازیرا ،باشی

 ک ه  بزد وی پهلوی بر اینیزه چنان روز فرخ که بازگرداند را آن تا بگردانید اسب عنان  آیند،می میدان در

 .(418، 8ج همان،)« .شد بیرون اشسینه از

 زدن شبیخون2.2.2.13

 سحرگاه، وقت تا شب نیمه وقت برد باید شب به شبیخون» : است داشته اصولی و فنون  شبیخون 

 ه ا خرگ اه  و ه ا خیم ه  ب ه  و بپراگنن د  تا بریدن ها طویله و افسارها و کردن پی ایشان اسبان بتوانند اگر

 و افت د  لش كر  در ت رس  و هول و شود کژ و بیوفتد هاخرپشته و هاخیمه تا بگسلند هاطناب و براوفتند

 محم دبن )« . . . زنن د  ک ارد  ب ه  آی د  پیش هرکه تا تیز کاردهای با فرستند درون را تن چند کار از پیش

 (751: 8841سعید، منصوربن
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« .ان  دغاف  ل  ش  اه، مرزب  ان م  یخرّ از ایش  ان ک  ه ب  ردن بای  د راش  بیخون م  ا! ش  اه ای :دبورگف  ت» 

 .(7/729: 8815االرجانی،)

 :از عبارتند اختصار صورت به هاحیله مابقی

-458 ،ص   9هم ان،ج )پهلوانان واحوال موقعیت دشمن، جنگیفنون  از آگاهی برای جاسوس فرستادن

 م ین ک ،در(49،ص4هم ان،ج )لشكردش من  ةروحی   تضعیف یبرا هیاهو و نعره با سپاهیان کردن ،یاری(457

 و ،تمسخر(878،ص8همان،ج)نفوذ های راه دیگر بیانی به یا مسیر کردن مسدود ،(948،ص8همان،ج)نشستن

 عدم جهت گرفتن پناه اسب شكم زیر ،در(815،ص9همان،ج)دشمن روحیه تضعیف برای نبرد هم زدن طعنه

 (.781،ص7ج همان،)دشمن ةضرب اصابت

 لش كر  لةیوس   ب ه  ش تر یب ه ا آن هایحیله و پریان و جادوگران از استفاده ،"اریع سمک" داستان در

 . است گرفتهیم صورت هاجنگ در ترضعیف

 جادوگران های حیله2.2.3

  پريان و گران جادو از جادويي هاي حیله2

. . .   و بخش معجزه گیاهان دوالپایان، ،پریان طلسم، جادو، همانند بییعجا به« عیار سمک» داستان در

 دهید نوشدارو و مرغیس و،ید صورت به شاهنامه در یحت و انهیعام یهاداستان اغلب در هک خوریممی بر

 .شودیم دهید( 91: 8811،یآباد حسن.)شود یم

-ط ی   بیای د،  در خواه د م ی  که جانوری هر شكل به تواند می آن صاحب که است فنی جادوگری

 قرار دیگران اختیار در را یفنون چنین اصول یا دینما استفاده نبردها در عجیب هایسالح از  کند، االرض

 .(94: 8814 خانلری، ناتل. )دهد

 ب دین  اس ت،  الهی غضب مورد و  شده تلقی گناهكار جادوگر و است حرام داستان این در جادوگری

 .(جا همان)آیدنمی بر دانندنمی را نام این که کسانی  عهد از و دارد هراس یزدان اعظم نام از که است سبب

 حضور تالفی و گشاییگره و دستیاری یاریگری، برای و دشمن گروه دعوت به بنا بیشتر جادوان ماا

 کاره ای  وگ اه  نب وده  منف ی  همیشه آنان حضور اما کندمی صدق نیز پریان مورد در قاعده این. یابندمی

 .است زدهمی سر ازآنان نیز مثبتی
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 وردخواندن2.2.3.1.1

 عناصر کاربری تغییر ،(درآب)شدن مخفی تگرگ، باریدن اسب، کردن رام یبرا مختلف؛ های نیت به

 :است شدهمی استفاده دیگر موارد و تنبه برای طبیعت

  چون:  گفت داد، شاه خورشید به خواند، وی بر چیزی و برگرفت خاك مشتی ماه در ماه»           

  .(7/858 :8815،االرجانی)  «.بیاور و بگیر او اسب عنان انداز، او اسب پای در روی، وی پیش

. . . آم د  ایش ان  پ یش  نهاد، میدان به روی و خواند وی بر چیزی خواست، نمک مشتی ماه در ماه »

 .(872،ص7همان،ج)« .آورد می و گرفتمی عنان دو هر. انداخت اسب پای در نمک

 و آمد ابری هوا در بدمید، هوا روی ودر بخواند چیزی سیل که درآویزد وی با که خواست[ جوان]» 

 .(451-455 ،ص 8همان،ج)« .من یک مقدار به یكی هر گرفت باریدن تگرگ

 افروز عالم و رفتند فرو آب چشمه بدان و خواند وی بر چیزی و گرفت افروز عالم دست شمس» 

 ب ا  بكت اش،  فرزندان شماط، و شموط برسید، قبط ناگاه که بودندمی چشمه درآن. برد درآب خود با[ را]

 .(52،ص9همان،ج)« .شنیدمی درآب شمس  گفتند، می ایشان چه هر. . . بودند وی

 یك ی  بیاوردند سنگ دو. نه یا داند می کجا بیاموزم را او من تا بیاورید سنگ دو: . . .  گفت کاجان »

 عاش ق  چون سنگ دو آن  دمید، ها سنگ برآن و برخواند چیزی. . .  باال بر یكی و نهاد ملكه سر زیر در

 .(988ص،8ج همان،)« .برآورد فریاد ملكه. گرفتند پیچیدن معشوق و

 ریسمان از آتش جادیا2.2.3.1.2

 :است عتیطب عناصر از یعناصر به مختلف اءیاش لیتبد جادوگران یکارها از گرید یكی

 ت ا  برف ت  هوا روی در آتش آن انداخت، آتش میان در ،داشت دست در که ریسمان آن ،ماه در ماه»

 گ او  آن م اه  در م اه . . .  برآم د  ص یحانه  از فری اد  و نع ره   افتاد،  صیحانه گردن در و بیامد انریسم آن

 .(819،ص7همان،ج)« .آورد شاه پیش در بگرفت،

 ( بردن کار به زا آتش علم)  جادویی سیاه علم از استفاده2.2.3.1.3

 ح رب  آن ب ا  چ ه  اگر که است بوده یجنگ ادوات و لوازم از. . . و زهین و وکوس طبل همانند علم

 .اندهنمودیم حمل خود با لشكر نشانة عنوان به اما ،کردهینم
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 دایپ یجنگ تیخاص و گشته یم خارج بودن نشانه تیخاص از علم یگاه«  اریع سمک»  داستان در 

 یورد با و شدهیم ساخته جادوان توسط که است بوده یعلم ایگو که زاآتش علم همانند. است کردهیم

 .است دهیجهیم رونیب آتش آن از و دهیگردیم زاآتش اند،خواندهیم آن بر که

 در روز فرخ پیرامون و آمد بیرون علم از آتش خروار هزار مقدار بر بگردانید دست در علم آن تیغو» 

 کنار به تا درخشیدمی برق چون و شدمی تیر چون کوهی مثال جستمی آتش از که مشعله هر. گرفت

 .(918،ص8ج  همان،)« .رسیدمی روز فرخ رگاهلشك

 عجیب ابزارهای و حیوانات از استفاده2.2.3.1.4

 بلك ه  یمعمول افراد توسط نه رمعمول،یغ یابزارها و الخلقه بیعج واناتیح از استفاده ار،یع سمک در

 نی  ا اگ ر  رازی  ؛ اس ت  اریع سمک داستان مثبت یهایژگیو از یكی نیا و شدهیم انجام جادوان لهیوس به

 : کشاندیم باور رقابلیغ و صر  یلیتخ داستان سمت به را داستان گرفتیم انجام انسان دست به اعمال

 بر گرگان پای و دست و[  دند] نها در به روی شدند، سوار گاوان بر جادو زن نه و سی با صیحانه» 

 ه ا خرط وم  ،پیل سر مثال بر گاوان سر و جستمی ایشان دهان از آتش و فریادکنان سگ صد سر مثال

 رف ت، م ی  درهوا آتشی شمع، مثال بر گاوان هایشاخ از و افروختمی ایشان خرطوم از آتش آویخته،

 .(878،ص7ج همان،)« .بایستادند لشكر قلب در سیاست و سهم با بیامدند

 سر مثال بر اسب پای و دست چهار هر آمد میدان در ناشناس شد، راست سپاه دو هر صف چون» 

 می دان  در. آم د م ی  بیرون وی دهان از آتش  کرده، باز دهان اژدها برمثال گرفته دست در نیزه. . .  سگ

 .(8،ج98همان،ص)« .راندمی نیزه سر از آتش.  زدمی نعره و گشتمی

 درآمدن اسب صورتبه 2.2.3.1.2

  به بنا انیپر آراستند،یم مختلف یهاصورت به را خود و دادندیم رییتغ را خود یهاچهره ارانیع اگر

 از انیپر نیا از یبرخ که کردندیم سمع استراق و آمدندیدرم پرندگان و واناتیح شكل به خود؛ قدرت

 . جستندیم بهره  اران،یع به زدن ضربه ،شر جهت در گرید یبرخ و ارانیع به ر،کمکیخ جهت در آن

 (75،ص8همان،ج)« .برآورد اسبی برصورت خود و بلرزید خود بر پری دختر» 
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 جادو با آشوبگری2.2.3.1.6

 است، نشده مشخ  کامل طور به داستان در هاآن تیماه که یابزار و مواد از استفاده با جادوگران

 :کردندیم جنگ مواقع یاهوهایه و غوغاها همانند ییهایغوغاساز و یافكن آشوب به اقدام

 پ س   بشكست، صندوق آن و برداشت ،بود نآ در چیزی جیفه، برمثال بگشاد صندوق آن طیطون» 

 حرب ی  ک وس  هزار بر که آن مثال بر ناگاه برآمد حصار پیرامون چون بگردانید، حصار دیوار در جیفه آن

 (891-898 ،ص 8همان،ج)« .بمردند پری چند نهیب، آن از که چنان درافتاد، آشوب و غلبه بزنند،

 طلسم از استفاده  2.2.3.1.7

.) اس ت  اوضاع و اشكال به مخصوص و عنصری اجسام و سماوی قوّت از كلمتش صنعتی طلسم،

 (812 :تا بی قزوینی، مكمونی

 طلس می  هر شیگشا راه.چه؛ باشند آگاه طلسم گشودن هایهرا از که شدندمی پیدا افرادی ندرت به

 .است بوده جادوگران و پریان خود دست در

 وس یلة  ب ه  ی ا  و بوده نوشته و خط ،پیرای خننا تیر، چوبة همچون مختلف طرق به طلسم شكسن

 .است گرفتهمی صورت کار نیا طلسم عامل کشتن

 توس ط  نی ز  گون اگون  ه ای طلس م  داشته، را استفاده بیشترین عیاران میان در بیهشانه که گونه همان

 و م ین ز طلسم تا گرفته آدم کردن طلسم از. است شدهمی انجام زیاد و گسترده بطور پریان و جادوگران

 :مختلف اماکن دیوارو و میوه

 هم ان، )« .بگرف ت  را او زم ین  اس ت،  دیگ ر  ه ای درّه چ ون  ک ه  پنداشت بیامد افروز عالم چون»

 .(91،ص9ج

 بس ته  همه که خوردن شایدنمی اما بلی گفت ملكه. هاستمیوه نیكو! مرد آزاد ای افروزگفت عالم» 

 .(927،ص9همان،ج)« .ساعت در بمیرد بخورد هرکه ،است
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 پریان و جادوگران از جادویی غیر های حیله2.2.3.2

 گرید یهاروش بستن کار به از بلكه ،اندبردهینم شیپ به یجادوگر با تنها را خود مقاصد جادوگران

 :اندنبوده غافل زین

 درآمدن مردان شكل به2.2.3.2.1

 ارانی  ع خ اص  ه ا لتیح نیا اما ،اندداشته مهارت شیخو صورت و جامه لیتبد در ارانیع اگرچه

 :اندبوده آگاه یخوب به آن بودن یکاربرد از زین جادوگران یحت و افراد گرید و نبوده

« .افتاد راه وبه بست صورت به رنگ سیاه دراز ریشی و کرد تن در مردان جامة دستی دو جادو دایة»

 .(871،ص8همان،ج)

 بیهشانه معجون، دارو، از استفاده2.2.3.2.2

 یبرخ و رفتهمی کار به دست این از مواردی و سالمت حفظ یا صحّت بازگشت برای ربیشت داروها

 .اندداشته بودن، بیهشانه ضدّ کاربرد نیز هامعجون

 دس ت  ب ر  بیهش انه  ایپاره داد، ماه چگل به چون بیاورد، جلّاب ماه چگل بهر از و بیامد جادو دایه» 

« .بگی ر  روز فرخ دماغ بر خود دست باشد فرصتی ونچ: بگفت و آورد گوش در سر و بمالید ماه چگل

 .(888،ص8همان،ج)

 ها راه و بناها معماری، ،سازیساختمان هایحیله2.2.4

 ه ای ش یوه  مخف ی  هایراه ایجاد همچنین و هازندان ها،باغ و بناها معماری نحو  بناها، ساختمان در

 .است هبود خاصی منظور و هد  برای که شدهمی برده کار به خاصی

 مخفی های زندان2.2.4.1

 ک ردن  یزن دان  و داش تن  نگه یبرا بوده دشوار آن به یدسترس که یمخف یهاتیموقع با ییهازندان

 :است رفتهیم کار به خاص افراد
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 تخ ت  پ س  از. است دشخوار جایگاهی ،نیست دست به که کار چه روز فرخ با را تو گفت خادم» 

 .(471،ص7همان،ج)« .است شاه  بالین زیر در آن کلید و كممح زمینی آنجاست، هست گنبدی شاه

  مخفی و درتو تو هایجایگاه و هازیرزمین2.2.4.2

 ه ا خان ه  ریز در شتریب بلكه ،دورافتاده و پرت یهامكان در نه مخفی، و درتو تو هایجایگاه و هازیرزمین

 :است نداشته راه جاآن به یکس مهه که  آمدهیم حساب به فرد یشخص میحر ،خانه چه؛ شدهیم ساخته

 و شد پیدا زیرزمینی برافكند، دری ،آورد شیخو سرای در به را ایشان شب در و برخاست خورجان»

 .(815،ص7همان،ج)« .برد فرو زمین زیر بدان را ایشان

 زیرزمینی و مخفی هایراه2.2.4.3

 ب ه  نك ه یا ای   و ب وده  یمف رّ  راه ای   شدهیم ختم یسرّ یهازندان به ای زيرزمیني و مخفي هايراه

 :است دهیرسیم شدن یمخف یبرا ییهاگاهیجا

 ان د کرده  راه چاره به که رفتند الحان سرای در ایشان: گفتند رفتند؟ کجا ایشان که: پرسید گورخان» 

 .(858،ص7همان،ج)« .دریا آب برکنار تا زیرزمین در

 می ان  در ان د ساخته راه ما سرای از که رفتن باید می سرای به را ما! . . .پهلوان ای: گفت( سوسنه)» 

 ایس تاده،  بسیار کشتی و دریا کنار بر تا بیرون شهر از زمین، زیر در بود بریده راه فرسنگ  دو مقدار چاه،

 .(819،ص8همان،ج)« .رویم لشكر به گاه آن 

 درهم ومسیرهای ها راه2.2.4.4

 در دره م  مس یرهای  و ه ا راه ج اد یا اس ت،  آن تیامن به توجه ،یسازساختمان مهم نكات از یكی

 و ان داختن  دام ب ه  و مج از  ریغ افراد ورود از یریجلوگ یبرا ،تو در تو هایحجره ساختن و ساختمان

 :است بوده دشمن و دزد کردن سردرگم

 م ی  راه ی ک  به که بودند ساخته چنان گرفتند، گشتن حجره آن در و برخاستند درآمد شب چون» 

 .(841،ص8همان،ج)« .کرده هم در هاراه همة و تنرف بایست
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 تو در تو هایحجره2.2.4.2

 بگذشتندی حجره شصت و صد در درشدندی که دری هر به که ساخته استادی به چنان او بارگاه» 

 (811،ص8همان،ج)« .آمدندی بیرون در آن بر هم و نه یا اندرفته دیگر حجر  در که ندانستند چنانكه

 س اختمانی  و معم اری   فنون دیگر از نیز پوالدین و محكم هایزندان و مخفی و پنهان هاینزهتگاه

 .است بوده

 متفرقه های حیله2.2.2

 ج ادویی،  عیاری،) شده ذکر هایحیله از کدام هیچ جزء که است یهایحیله عنوان متفرقه، های حیله

 .است گرفته امانج متفاوت اهدا  با و مختلف افراد توسط و گیردنمی قرار( جنگی

 فرستادن جاسوس2.2.2.1

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

 و ش د  و ازآم د  کس ی  ک ه  کن د  آم د  و رف ت  ایگون ه  ب ه  باید همچنین وی. برساند ساالر اطالع به را همه

 (758-757: 8841 سعید، منصوربن محمدبن)  «  . رلشك سر و پادشاه مگر نشود خبردار او هایم موریت

. چینن د م ی  گی اه  و افكن ده  گ ردن  بر ایتوبره و پوشیده کهنه جامة یكی هر دید تن دو روزافزون» 

 .(7/481: 8818،یاالرجان)« .اندجاسوسان که آورد جای به روزافزون

 :است مدهآ کردن انها و داشتن مشر  عنوان با زین یهقیب خیتار در آن نمونه

 که شانیا جز و مطربان و رزنانیپ و فرّاش و غالم چون مردم از داشت مشرفان یو بر دهیپوش پس» 

)  «.  نمان د  دهیپوش   یو ب ر  زی  چ چیه   فرزن د  نی  ا اح وال  از تا ینمودند باز یگشتند واقف آنچه بر

 .(8/828: 8811،یهقیب

 :ای

 مانیند با یبود رونیب تا وستهیپ یبود  زندشفر ریام نیا با که داشت یمشرف هرچند محمود ریام و»
 ( همانجا)  «.یکرد انها و یشمردیم انفاسش و
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  زدن خواب به را خود2.2.2.2

 ش ود،  جل ب  یکس   نظر کهآن بدون  تا اندزدهیم خواب به را خود یگاه ار،یع سمک داستان افراد

 :رندیبگ نظر ریز دقت به را احوال و اوضاع

« .ک رد  ص بر  و نجنبی د  ام ا  ش د  بی دار  زدن نق م  ص دای  ب ه  ب ود  خ واب  در نزن دانبا  لنگر مگر »

 (811: 8818،یاالرجان)

 گفتن سخن نشانه و رمز زبان با2.2.2.4

 و م ا یا زب ان  ب ا , نقشه  یافشا از یریجلوگ یبرا و مزاحم اشخاص وجود لیدل به مواقع یبرخ در

 :اندگفتهیم سخن گریكدی با رمز زبان ای  اشاره

 (712،ص9همان،ج)« .نه گفتند افتاد؟ دام در باز : گفت. بداشت اسب درگاه، بر و مست بیامد لروبا» 

« .ببندی د  را نف ر  دو ای ن  ش ما  بگیرم، ریشم به دست من که هرگاه: گفت خدمتكاران به چارسب» 

 .(725،ص8همان،ج)

 :است آمده زین نامه ابومسلم در مطلب نیا مشابه

 ،یطرسوس  ) « . .هس ت  یرم ز  ک ه  دانست لهیجم. فشردیب لهیجم دست و کرد دست[ یست] پس»

8811 :8/881). 

 زهر از استفاده2.2.2.4

 کردهیم دعوت یمهمان به را فرد ،شدهینم سریم یراحت به دشمن افراد به خوراندن زهر که آنجا از 

 : اندساختهیم یعمل را خود نقشه اعتماد، جلب از پس و

 خوانیم مهمانی به را او بسازم، حال همه در قایم کار من که دار فارغ لد!  شاه ای:گفت وزیر شهران »

 .(858،ص7همان،ج)« .کنیم هالك زهر به را او و

 :است شده برده نام کردن پنهان قبا ریز زهر از زین یهقیب خیتار در

 ذها،ی  عوت و قب ا  ریز در افتندی زهر کردند باز قباش و نهادند او یپا بر و یقو سخت آوردند یبند» 

 .(8/724: 8811 ،یهقیب)« . گرفتند رونیب و کردند جدا یو از همه
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 حیله با اسب کردن رام2.2.2.2

 ص دا  و سر بدون را  آن تا اندکردهیم رام را اسب آن با که یاماده نام و نوع داستان، یکجا چیه در

 :است نشده ذکر بدزدند،

 ،نه اد  عل ف  سر بر چیز آن و نهاد درتوبره ایپاره علف و آورد بیرون میان از چیزی و بیامد ادهم» 

 (7/771: 8818،یاالرجان)« .گشت رام اسب داشت، سیاه اسب پیش

 فرستادن سیاه نخود دنبال2.2.2.6

 یهاصحبت ای و ترفند، نقشه، انجام مخلّ حشم، و خدم افراد، یبرخ حضور که افتادیم اتفاق یگاه

 به را او گرید  عبارت به ای کنند دور خود از یابهانه به را فرد که شدیم الزم  رو نیا از گشت یم یسرّ

 :ابندی دست شیخو یاصل مقاصد به و کرده یعمل را خود اهدا  بتوانند تا بفرستند اهیس نخود دنبال

 ای: گفت دخت ابان. مگوی هیچ که فروگرفت دندان به لب افروز عالم: بشناخت را او دخت ابان» 

 .(821،ص7همان،ج)« .آوردن شیرینی به برفت خادم. . .  بیاورم: گفت خادم نیاوری؟ حلوا چرا الال

 انداختن کشتگان میان در را خود2.2.2.7

 دش من  اف راد  بیتعق و هالکت از ییرها, رساندن پادشاه گوش به را جنگ در افتاده اتفاق حوادث

 :اندانداختهیم انکشتگ انیم را خود آن به لین یبرا که بوده یاهداف از جنگ از پس

« .ب رود  و برخی زد  او برون د  لش كر  چ ون  ت ا  افكن د،  کش تگان  می ان  در حیلت به را خود ولوال» 

 .(711،ص7همان،ج)

 داشتن قبا زیر زره2.2.2.8

 مق رّ  ب ه  رفتن قصد اگر قدما که است داشته را یامروز گلوله ضد یهالباس کاربرد یحدود تا قبا زیر زره

 .کردندیم استفاده آن از اط،یاحت جانب تیرعا یبرا تنها ،(نبرد تیّن بدون) داشتند ناامن یمحل ای دشمن

 .ستین یخود گروه از فرد که بود مطلب نیا انگرینما قبا ریز زره  مشاهده

 نگ اه  می ان  آن در. . .برخورد امیرعسس به راه در. . . گرفت دست به طنبور و افتاد راه  به[ گیلک] »

 .(858-854 ،ص 8همان،ج)« .برنهادند بند را او تا بفرمود پس دارد زره قبا زیر دیدکه کرد
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  ب ود  اوشانیس بهرام زن ن،یچوب بهرام زاده خواهر»: است آمده زین یبلعم خیتار در موضوع نیا هیشب

 چوگ ان  ب ا  و دیپوش اندر زدن چوگان جامة امروز من یشو که نیچوب بهرام یسو فرستاد کس زن نیا

 یاب وعل ) « . دار برح ذر  یو از را ش تن یخو ست،یچ نیا ندانم دارد، زره اندر صدره ریز به و شد برون

 .(7/89: 8817 ،یبلعم

 کردن شبگردی2.2.2.9

 از یاریبس   رای  ز دانست یم یخوب به را یشبگرد ستیبایم اریع و خورده گره یشبگرد با یاریع

 ف رو  و آفت اب  غ روب  ب ا  جز شدینم سریم مورد نیا و بود خفا و سكوت مستلزم اتیعمل و ترفندها

 و اوض اع  از یآگاه آمد، و رفت کشتار، و قتل به و آمدندیم رونیب شبانه ارانیع رو نیا از. شب دنیرس

 :پرداختند یم  شیخو یهانقشه یساز نهیزم ای یساز ادهیپ یکل بطور و ریاس ارانی یساز آزاد

 نگاه و کردیمی احتیاط و گشتیمی لشكر گرد و آمدی بیرون که بود چنان قاعده را زلزال هرشب» 

 .(7/855 :8818،یاالرجان)« .کردیمی

 فرستادن نامه تیر با2.2.2.11

 فرس تنده  مان دن  ناشناخته یبرا ای و مخاطب اردوگاه به یدسترس عدم ای مسافت بعد لیدل به         

 :اندفرستادهیم ریت با را نامه یگاه نامه،

 و بس ت  پیك ان  در نامه بودند، گفته وی با احوال که بود پرست آفتاب که آورد جبر بر نامه [مثقال]» 

 .(712،ص7همان،ج)« .افتاد طالیه میان در.  بینداخت و درپیوست

 گیری نتیجه

-ل ه یح و مكرها به خود اهدا  شبردیپ یبرا یگاه یول ،اندمودهیپیم یجوانمرد راه نكهیا با ارانیع

 همچون گرید یهاکتاب یبرخ و کتاب نیا در و بوده مرسوم میقد از ظاهرا که اندشدهیم متوسل ییها

 .شودیم دهید زین یهقیب خیتار و یبلعم خیتار و شاهنامه

 اما ،بدان گاهی و پیروزند نیكان گاهی نبرد این در ،است بدی و خوبی نبرد محل ،عیار سمک کتاب

 .است كیین آن از نهایی پیروزی که آن



 191                                     ...رفندهای  قدیمیها و تبررسی حیله                                 پنجمچهل و سال 

 ش اهان  نظارت تحت و فرماندهی با اغلب که دارد وجود تن به تن و آشكار نبرد هم  ،نبردها دراین

»  مطالع ة  از آنچه رو نیا از. گیردمی انجام طیف دو هر قهرمانان توسط که مخفی هایحیله هم و است

 دور حدودی تا ها آن از برخی که است خیالی یا واقعی هاییحیله مشاهد  شود،می حاصل« عیار سمک

 .است گرفته انجام پریان یا جادوگران توسط که هاییحیله جمله از ؛نمایدمی ذهن از

 ع دم  و ناامیدی از پس داستان مثبت هایشخصیت که شودمی دیده داستان هایقسمت از دربرخی

 بدین و شود می داریپد امید هایروزنه که اینجاست در ،شوندمی متوسل حق درگاه به هاحیله کارسازی

 .هستند گروه این مددگران از خضرنبی و پیر ؛یابدمی ادامه داستان جریان تیبتر

 لزوم درمواقع دارندکه ترفندهایی خود برای همگی دیگر هایوگروه پری جادوگر، عیار، داستان، در

 .گیرندمی کار به را هاآن

 از اس تفاده  و ل ه یح وعن   نیش تر یب عیاری هایحیله  است، انواعی دارای داستان ترفندهای و هاحیله

 .دارند را ترفندها بسامد بیشترین دزدی و دروغ بیهشانه،

 کارس ازترین  از سرپوش یده  هایچاه و خندق حفر و زدن شبیخون که است نوعی جنگی هایحیله

 پهلوان ان  با نبرد از مختلف هایبهانه به هماورد یگاه تن، به تن نبردهای دربار . است جنگی هایحیله

 .زند می باز رس دشمن

 .چرخدمی جادوگران و پریان توسط طلسم جادو، حول جادویی، هایحیله

 درپ یچ  وپ یچ  مخف ی  ه ای  راه  ه ا،  زیرزمین جادیا) مختلف های وسیاق سبک به که معماری فنون

 .است داستان در موجود ترفندهای دیگر از ،است شده می ساخته( مخفی های وجایگاه

 حد تا و هستند خدم و حشم جامعه، عادی افراد ها آن عامالن که دارد وجود نیز ایمتفرقه هایحیله

 .دارند مشابهت عیاری هایباحیله زیادی بسیار

 ض دّ  و یجاسوس   عن وان  ب ه  گذشته در که است ییها روش دهنده نشان ترفندها و هالهیح یتمام

 .است اریع سمک کتاب آنها، مكتوب سند و شدهیم استفاده یجاسوس
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