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 1386 پاييز -158، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  
  آبادي دكترمحمود حسن      
  )دانشگاه سيستان و بلوچستاناستاديار (

  
  ؟ افسانه يا حماسه:سمك عيار

  *)عيار با شاهنامة فردوسي مقايسة سازه شناختي سمك(

  چكيده

 ؛اروپاييـان  گويـان كـه نـزد همـة هنـدو           گويي شفاهي توسط قصه    غني و مردمي قصه    سنّت ديرينه، 
 ، رواج بـسيار داشـته،       بـزرگ   شـرق ايران،خراسـان     بخصوص اقوام آريايي ساكن فالت ايـران بـويژه          

،   در اين مقاله  .است  كردهكهن و نيزبسياري از اخبار حوادث تاريخي را حفظ و منتقل              ها و اساطير    افسانه
داسـتاني اوليـة        آثاراز ايم نشان دهيم كه بسياري      كوشيده،آن يل درزماني ضمن بررسي اين سنّت وتحل    

و   ويـس   ،    شـاهنامه بـسيار از      هاي قسمت  و همين سنّت شفاهي پديد آمده است       رهگذر  دورةاسالمي، از   
 و شاهنامه مقايسةسازه شناختي .اند كردهراويان و به صورت شفاهي روايت را  سمك عيار و نيز  رامين
 بـه دليـل داشـتن       عيـار   سمكسازد كه     كند بلكه آشكار مي     اثبات مي   نظريه را     ه تنها اين   ن عيار  سمك
  . يك حماسه است نه افسانه،بسيار  هاي حماسي  و سازهبنمايه ها ،عناصر
  .پردازي  قصه   سنّت،شناسي  سازه،گوسان ،شاهنامه، عيار سمك :ها واژه كليد 

  مقدمه  

 و يكـي از زيبـاترين و   كه امروزه در دست استطوالني ـ افسانة ـ منثور    اولين داستان بلند وسمك عيار
 و مؤلّف آن در هيچ كتاب ديگري ذكري بـه           اثراز اين    .ترين داستانها در زبان و ادبيات فارسي است       دلكش

 است اما نام مؤلّف در متن كتاب در چندين جاي با تصريح فرامـرز بـن خـداداد بـن عبـداهللا                        ميان نيامده 
 معرفـي   ابـي القاسـم    بن صدقهتب االرجاني ذكر شده و باز خود مؤلّف در مواردي متعدد راوي قصه را               الكا
زمان تأليف اصل قصه وجمع وتدوين اين روايت هيچ يـك معلـوم             .)5 :1362،  1سمك عيار،ج (است كرده

ز نامهاي خاص ي و نينيست اما با توجه به وجود شعر از شعرايي چون مسعود سعد و فخرالدين و امير معزّ               
توان گمان برد كه تاريخ تدوين و تـأليف قـصه پـيش از                 سنجرو ارغون مي   ،تركي در كتاب مانند سمارق    
بـا ايـن همـه      .  گر چه ممكن است اشعار را ناسخان متأخّر بدان افزوده باشند           ،اواخر دورة سلجوقي نيست   
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 يكـي از داسـتانهاي عاميانـة        يارسمك ع  ).990 /2 :1366 ،صفا(اند   را سال تأليف كتاب دانسته     585سال  
فارسي است كه قرنها ماية سرگرمي و نشاط مردمان طبقات مختلف جامعه بخـصوص طبقـات پـايين و                   

انـد و در      كـرده   گويان و داستانگزاران آن را براي مردم روايت مـي           قصه.است  ات فراغت بوده  قمتوسط در او  
 از نظـر نـوع ادبـي ـ     . )4،1363:104سمك عيار،ج(اند كرده قبال آن از شنوندگان مزد و گاه دعا طلب مي

و درگـروه آثـار منثـور غنـايي از نـوع بلنـد و            )260 :1378 ،مقـدادي (ژانرـ معموالً كتاب را رمانس دانسته     
مضمون اصلي آن را عشق و حوادث عاشقانه تـوأم بـا اعمـال              . )129 :1372،رزمجو(اند  طوالني جاي داده  

 طـوطي   ،بختيـار نامـه   ؛ گروهي كـه     )59 :1373،شميسا(اند  ن دانسته قهرماني و شجاعتهاي قهرمان داستا    
برخي اين قـصه  . در آن جاي دارندهزار و يكشب و يا حتي  حسين كرد شبستري، امير ارسالن نامدار ،نامه

كـه در آن    )156 :1373،شميـسا (اند    دهكرمعرفي  )149: 1371،داد(را رمان حوادث در مقابل رمان شخصيت      
  .)164 :1372،رزمجو(اني استتكيه بر اعمال قهرم

  شيوة انتقال حماسه ها

كردند اما در شـرق       خود، بر شهرها حكومت مي    ،دانيم در دورة سلوكيه در غرب ايران يونانيان         چنان كه مي  
ايران ـ خراسان بزرگ، محل زندگي قوم پارت ـ  به داليلي بخصوص به خاطر وجود رودهاي  سـيحون    

طلبيـد و نيـز دوري ايـن ناحيـه از مركـز               بياري دقيق و منظمي را مي     كه نظام آ  …و جيحون و هيرمند و    
 ، از كمك ايرانيان بي نياز نبودند؛ از اين رو در شـهرهاي بـزرگ ايـن سـرزمين                  ، در شام  كيهحكومت سلو 

گرفتند و يا حتي ادارة امور برخي از شهرها را به خـود ايرانيـان    حاكمان يوناني ازمشاورت ايرانيان بهره مي     
اين امر بتدريج گسترش يافت چنان كه در يك زمان بيشترنواحي شرقي به دسـت خـود                 . گردد  مي واگذار

 :1374بهـار،   (شد واندك اندك قدرت اين حاكمان ايراني دست نشانده بيشترو بيشتر شد             ايرانيان اداره مي  
خـود را    بتـدا برخاسـتند كـه ا    و نيـز كوشـانيان      سرانجام از همين ناحيه اشكانيان از قوم پـارت          .)110 و 51

پرداختند اما پـس از ايـن كـه           دانستند و به آنها خراج و ماليات مي         تابع،دست نشانده و دوستدار يونانيها مي     
 بر يونانيان شوريدند و توانستند آنها را ابتدا از شـرق و سـپس از                ،كارشان باال گرفت وقدرتشان افزون شد     

قدرتمند اشكاني را پديد آورنـد و چنـد قـرن بـا افتخـار و                 سلسلة   ،پارتها پس از اين كار    . تمام ايران برانند  
اقتدارتمام بر قسمت پهناوري از دنيا با نظام ملوك الطوايفي حكم راندند و سپس بـه دسـت ساسـانيان از                     

 .ميان رفتند
قبل از آن كه مردم پيشĤمدهاي مهم تاريخي، از غلبه و شكست يا داستانهاي حماسي و عشقي را بـر              

 ، آنها را در لوح خاطر خـويش ضـبط نمـوده           ،كنند و سنگي و فلزي يا پوست و كاغذ ثبت           روي الواح گلي  
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گذاشتندو چه بسا براي سـهولت حفـظ آنهـا در      براي نسلهاي آينده به يادگار مي     ،زبان به زبان بازگو كرده    
شنها و  بـه تناسـب در مراسـم مـذهبي و جـ     ،ها را به صورت شعر و ترانه درآورده        داستانها و خاطره   ،خاطر

قرنهـا راه حفـظ     . خواندنـد   بزمهاي عمومي براي تحريض و تشجيع ديگران همراه با موسيقي و آواز مـي             
 حتي بعدها هم كه ثبت و ضـبط وقـايع           ؛ جز اين نبود   انهشقا داستانهاي مذهبي و ع    ،وقايع شگفت تاريخي  

دت ديرينـه متـروك و    باز هـم ايـن رسـم و عـا    ،بر الواح و باالخره بر روي كاغذها و كتب معمول گرديد   
بتـدريج  . )107 :1366 ،ذكاء(منسوخ نگشت و همراه با وقايع نويسي رسمي به سير و حيات خود ادامه داد              

 آن را پيشة خـود      كهانتقال شفاهي اساطير و روايات كهن در دست و انحصار گروهي خاص و ويژه درآمد              
 ناميده  »گوسان «مرو زماني و مكاني اشكانيان    درقل  و خنياگراني دوره گردكه     نقّاالن ،داستانگزاران: ساختند

 بزرگان و حاكمان را با شعرها و آوازهاي خود سرگرم و   نيز آنها مردمان طبقات متوسط و پايين و       ؛شدند  مي
گرد پارتي نه تنها شـاعر و نوازنـده بلكـه حـامالن و راويـان اخبـار و                     گوسانهاي دوره .نمودند  مجذوب مي 

ه بر اين مهمترين وسيلة اطالع رساني و ارتباط نواحي مختلف قلمرو پارتهـا         داستانهاي كهن بودند و عالو    
گـاه در اشـعار   ، اخبار رخدادهاي يك ناحيه به ديگـر نواحي  ضمن انتقال آمدند؛ آنها  با يكديگر به شمار مي    

 مادهـا    البته پيش از آن در دربار      .دندكر جويي و اعمال آنها را نقد و نقل مي          خود از شاهان و حاكمان عيب     
هم تا آنجا كه خبر داريم چنين اشخاص بانفوذي وجود داشتند چنان كه خنياگري به نام انگارس توانست                  

   .)22 :1372،جيحوني(خطر استيالي كورش را به گوش استياك پادشاه ماد برساند
ده و  خانم مري بويس اعتقاد دارد كه افسانه هاي باستاني و اساطير كهن از زبان همين خنياگران شني                

گوسـان، ارزشـمندي    «ايشان اين جمله را از متني مانوي نقل مـي كنـد كـه               . جمع آوري مي شده است    
نيز چنين اشخاصـي وجـود   و بر آن است كه نزد ساير ملل   » شاهان و قهرمانان باستان را پرآوازه مي دارد       

در زندگي پارتيـان    شواهد بسياري هست بر اين كه گوسانها        « به هر روي     .)20 :1372،جيحوني(داشته اند 
براستي كه دامنة پهناور  …و همسايگان ايشان تا زمانهاي اخير فرمانروايي ساسانيان اثري شگرف داشتند      

گـاهي وسـيلة چـشم و همچـشمي و          :سازد   تعيين دقيق موقع و سرشت كار ايشان را دشوار مي          ،كار آنان 
نوازنده و خواننده و گاه عضوي از گروهي كـه          ها و گاه      خانه  ها و روسپي    اند و گاه مالزم ميخانه      رقابت بوده 

شـود    توجيه اين چندگانگي هنر در يك تن از آنجا روشن مـي           . اند  كرده  با سازهاي گوناگون هنرنمايي مي    
اي باشد و نوازنده      توانست شاعر حرفه    كه موسيقي و شعر پارتي چنان با هم پيوند خورده بودكه كسي نمي            

 مـسير   ةًدر شـرق ايـران عمـد      . )37-8 :1369 ،بـويس (هارت نداشته باشـد   نباشد و در آواز و ساز هر دو م        
الگا ديويد سن ايـن      ؛ها از طريق همين گوسانها و به صورت شفاهي بود           حركت و انتقال اساطير و حماسه     
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ته قدري اغراق آميز به نظر      داند كه الب   سنت شفاهي را تنها شكل انتقال و استمرار اساطير و حماسه ها مي            
   .)67-87  :1378 ،ديويد سن(مي رسد

 ، آنها در امر دين تعـصبي نداشـتند و در قلمروشـان            ،از آنجا كه حكومت اشكانيان حكومتي ديني نبود       
ـ  يكـي از  اساسـاً   . زيـستند   در كنار هم مـي      همه با مسالمت    كه اديان و آيينهاي مختلفي رواج داشت       ل عل

اني را نـابود سـازند، همـين  مـسامحة دينـي             دشمني ساسانيان با اشكانيان كه باعث شد تمام آثـار اشـك           
 محل  برخورد و تالقي فرهنگها و آيينهاي مختلـف         ،محدودة زماني و مكاني دولت اشكاني     . اشكانيان بود 

 يونـاني و حتـي سـامي شـباهتها و     ،هـاي ايرانـي، هنـدي    بود و از اينجاست كه ميان اسـاطير و حماسـه        
 :1374 ،بهـار (ته باشيم كه گوسانها نيز هميشه در حركت بودند        به ياد داش  . شود  اشتراكهاي بسيار يافته مي   

 گوسان پارتي نقشي بسيار مهم و سازنده در حفظ و ابقاي سنّت اساطيري ـ حماسي ايران بر عهده  ).109
هاي بسيار پذيرفته بـود و بـسياري از           ها كه از دورة اشكاني مايه       داشت و سرانجام همين اساطير و حماسه      

 پـس از    ،منطبق دانـست   و كوشاني    توان با بزرگان و شخصيتهاي اشكاني       ي آن را مي   شخصيتهاي حماس 
 منظـوم   شـاهنامة  و از سوي فردوسي بـه        شاهنامة منثور اسالم به دست ابومنصور عبدالرزاق و يارانش به         

ـ البته ساسانيان تالش بسياري كردند تا مبادا اثري از اشكانيان در تـاريخ و روايـات تـاريخي     . بدل گشت
 در اين كار توفيق     ،بود  حماسي باقي بماند و در حقيقت اگر گوسانها نبودند و سنّت حماسي ما شفاهي نمي              

 بـه ايـران و سـرود         شد چند قرن زندگاني پهلوها را كه سراسر به پهلـواني و عـشق               يافتند اما مگر مي     مي
  :گويد با وجود اعتراف فروتنانة فردوسي كه مي.  فراموش نمود،خواني گذشته بود

  ام  نه در نامة خسروان ديده        ام از ايشان به جز نام نشنيده
  )61،ب136،ص5شاهنامه،ج(                   
اي از شاهنامه به تـاريخ        لدكه و ماركوارت بخش قابل مالحظه     وبنا به تحقيق صاحب نظراني مانند ن      «

ده كه چه بسا تا زمان خود       هاي پهلوي بو    اشكاني برگزار شده است و مبناي اين بخش بدون شك چكامه          
 اصـوالً يكـي از      .)128 :1366ملكي،  (»شده است   نها و خنياگران اجرا مي    استاد توس همراه با چنگ گوسا     

و شاعري كـه بـه نظـم داسـتانهاي         ]…[هاي حماسي گردش روايات و احاديث است        لوازم ظهور منظومه  
همچنان كه   .)343 :1374حاكمي،(هد ماند از توجه به اين روايات شفاهي بر كنار نخوا        ] …[پردازد  ملي مي 

، انـد   اي است كه پيش از فردوسي تـدوين شـده           روايات شفاهي يكي از مĤخذ كتابهاي تاريخي و شاهنامه        
 برخي صـاحب  .دهد كه قسمتي از منابع شاهنامه نيز، شنيداري و شفاهي بوده است         بيت باال نيز نشان مي    

ل عمومي ملت ايران است و اين تأييد و استقبال در صـورتي             دوام شاهنامه حاصل استقبا   «نظران برآنندكه 
تـوان   حتـي مـي   . يعني هماهنگ با قواعد اجراي نقالي      ؛ممكن بوده است كه شاهنامه مبتني بر سنت باشد        
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 خود بهترين دليل است بر ايـن كـه عـصارة            ،نقاالن            ادعا كرد كه بقاي شاهنامه در قالب اجراهاي بيشمار          
اساسـاً  اما حقيقت ايـن اسـت كـه            .)81 :1378 ،ديويد سن ( »شفاهي تشكيل مي دهد   اين كتاب را شعر     

  يـا  دفتـر  و شـاهنامة ابومنـصوري  منـابع مكتـوب ماننـد       :فردوسي از چند دسته منبع بهـره گرفتـه اسـت          
بخـش  كـه   … و كارنامة اردشير بابكان   ،خداينامه  احتماالً اثر يا آثاري به زبان پهلوي همچون        ،نامةپهلوي

 ديگرمنابع كه فردوسي بيشتر در بخش پهلواني از         دستة. ي شاهنامه بيشتر از آنها تأثير پذيرفته است       تاريخ
در بخش اساطيري احتماالً فردوسي از هر دو دسته از منابع           . آنها استفاده كرده، منابع شفاهي و نقلي است       

 منابع شـفاهي    )414: 1374،شيرباز( الزم به يادآوري است كه بر خالف نظر برخي        .  بهره جسته است   باال
نه تنها اصالت و سنديتشان كمتر از منابع مكتوب نيست بلكه چنان كه گفته آمد ذات حماسه و اسطوره با                    

 و به هرحال اين مطلب چيزي از خالقيت سترگ و دستاورد هنري فردوسي              شفاهي بودن سازگارتر است   
قـسمتي از    «وضعي دارنـد؛  چنين  نيز  سي ما   هاي حما   منظومه ديگر   .)209  :1378 ،ديويد سن ( نمي كاهد 

اند كه از     خذ شفاهي است ويا نويسندگان آنها از روايات شفاهي همچنان استفاده كرده           Ĥداستانها مبتني بر م   
 و دو روايـت     برزونامههاي حماسي ما مانند        چنان كه قسمتي از منظومه     )74 :1363،صفا(»روايات مكتوب 

 از اين گونه روايتهاي داستانگزاران      ،... و داستان شبرنگ  و   كك كوهزاد استان   و دو روايت از د     فرامرزنامهاز  
 منتهي بعد از آن كه كساني آنها را به كتابت درآوردند و براي آينـدگان بـه          ،گويان مايه گرفته است     و قصه 

از نـسلي بـه     در شاهنامه چندين بار به اين راويان و روايتهاي آنان و حتي با انتقال روايات                .ميراث گذاشتند 
  .)50: 1374صفا،(»استنسل ديگر اشاره شده 

 نقـل و حفـظ داسـتانها و         ، يعني آميختن  ، آن است كه سنّت گوساني     شده توجه  كه كمتر بدان     چيزي
دار بود و مردمان شرق        سنّتي عميق و ريشه    ،گرد  روايات كهن و غير كهن به دست شاعرـ نوازندگان دوره         

خصوص كـه در آن زمانهـا كتابـت و ابـزار آن بـسيار نـادر و دشـوارياب         ب،ايران بدان سخت خوگر بودند  
ظاهراً اقوام هندواروپايي جملگي با اين سنت آشنا و مأنوس بوده اند چنان كه مرحوم دكتر زرين كوب                  .بود

نمونه هايي ازآن را در ميان ديگر اقوام آريايي و از جمله اقوام ساكن در اروپاي امـروزي جـسته و نـشان                       
 نام داشته اندو ترانه هاي دلپذيري از جنگهاي تروا را بـا             »آئيدس « افراد اين طبقه   ،مثالً در يونان  ؛  اندداده  

در فرانسه داستان شارلماني و منظومـة       .آلتي به نام ستار براي مردمان به گونه اي زيبا و مؤثر بازمي گفتند             
. )12-4: 1381زريـن كـوب،     (د آمده انـد   از اين راه پدي   .. .روالن و در انگليس حماسة بزمي گينگ آرتور و        

 اشكانيان به دست ساسانيان و انقراض ساسانيان به دسـت اعـراب توانـسته    بوديانبنابراين بعيد است كه  
بخصوص كه ايـن ناحيـه ـ    باشد؛ كرده باشد چنين سنّت عميق،غني، پرمخاطب و مردمي را بيكباره نابود 

شـواهدي  . نيان دور بود و هم از مركز نفوذ و قدرت اعـراب ـ هم از كانون قدرت و نفوذ ساساشرق ايران  



 ومس   شمارة                                       ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                42 

 و كـم يـا    دهد هم پيش از اشكانيان و هم پس از آنها اين گروه وجود داشـته   در دست است كه نشان مي     
 منتهي ظـاهراً در دورة حكومـت اشـكانيان          ) به بعد  39 :1369 ،بويس(اند  داده  بيش همين كار را انجام مي     

گوسـان پـارتي در دورة     .)47 :1369 ،بـويس (ليتـشان سـنگينتر بـوده اسـت       ؤو مس حضور آنها بيشتر و بار    
 به هر حال از اهميتش كاسـته        ساساني به خنياگر تغيير نام داد و در وظايفش نيزتحوالتي ايجاد گشت اماّ            

 شاعر هم بودند و در اشعار خـود كـه بـا موسـيقي               ،باربد و ديگر خنياگران ساساني     .)7: 1366،اقبال( نشد
نمودنـد؛ اسـامي برخـي از الحـان بـاقي مانـده از ايـن دوره          گاه رواياتي كهن را نقل مي    ،شد  راهي مي هم

 كـين سـياوش و پيكرگـرد و         ، سياوشـان  ، نوروز كيقباد  ،آيين جمشيد، كين ايرج   : شاهدي بر اين ادعاست   
 پـس از    گـرد تـا نـسلها        است كه اشـعار نوازنـدگان دوره        و بديهي  آشكار .)36: 1366 ،كريستين سن (…

دكتر  از ميـان نرفتـه اسـت؛       ، يعنـي پيوسـتگي شـعر و موسـيقي         ،پيروزي عربان رواج داشته و اين سـنّت       
  :1378ديويدسـن، (ديويدسن برآن است كه اين سنت سـالها پـس از مـرگ فردوسـي دوام داشـته اسـت        

بيكبـارگي  اند چنين سنتي از شاعري و نوازندگي          منتهي به چنان صورتي درآمد كه برخي گمان برده        )209
وزن و قافية انگلوساكسون كه پـس         اند و آن را با اشعار بي        از ميان رفته است و داليلي هم براي آن آورده         

   .)61 :1369 ،بويس(اند  برابر دانسته،دار فرانسوي از ميان رفت از پيروزي نورمانها و رواج اوزان قافيه
و روايات مرتبط با آن به شـكل اصـلي          حقيقت اين است كه در ادب رسمي پارسي اين سنّت و اشعار             

تـصنيفها تـا قـرن      نيـزدر   كمتر امتداد يافت بلكه در آن تغييراتي راه يافت اما در اشعار محلي و گويشي و                 
هـايي از     شده است چنان كه نمونـه       موسيقي خوانده مي  همراهي  بيستم امتداد يافته و اشعار آن شفاهاً و با          

 امـا حكايـت ادب      )62-4 :1369 ،بويس( اند  ر ميان كردها و افغانان يافته      د و نيز ،آنها را در سبزوار خراسان    
 خـود نوازنـدگان و موسـيقيدانان        ،ترين نمايندگان شعر پارسي تا قـرن هـشتم          برجسته: رسمي ديگر است  

آوازي را  و يا راوي يا چنگـي خـوش   اند سروده  خوش مي  ي را به آواز   يشاند و ترانه و غزل خو       توانايي بوده 
 سرآمد سرايندگان اين دوره رودكي اسـت كـه          .اند  گزيده  هاي خويش برمي    سرودن سروده واندن و   خبراي  

 مولـوي و  ، منـوچهري ، دقيقـي ،فرخـي  .)131 :1366 ،ملكـي (اند برخي او را آخرين خنياگر پهلوي دانسته     
ست كـه   محتمل ا اند؛     دلبستگي شديدي نشان داده    قي آگاهي وسيع داشته و به اين فن       حافظ نيز از موسي   

 همـين  ، امير ساماني تقاضاي عالوه بر اجابت، سندبادنامهو كليله و دمنهعلت روي آوردن رودكي به نظم  
 علت خواهش امير ساماني از رودكي بـراي نظـم داسـتانها همـين آشـنايي               وبعيد نيست سنّت بوده باشد؛    

 برده بود كه رودكـي را بـا         نيز شايد شريف مخلّدي گرگاني به همين موضوع پي         باشد؛ رودكي با آنها بوده   
   : خنياگر ساساني،برابر نهاده و سروده بود كه،باربد

  كه ماند از آل ساسان و آل سامان           از آن چنـدان نعيـم اين جهـاني     
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  نـواي باربـد مانـدسـت و دستـان           ثناي رودكي ماندست و مدحت
 )44 :1382 ،چهارمقاله(                     

  : استچنين سرودهبا توجه به همين مطلب فرخي در مدح امير محمد يا 
  مطربانت چو سركش و سركسب           شاعرانت چو رودكي و شهيد

  )14  :2535،فرخي(                                                                                    
ودكي باقي مانده و امكان قضاوت و داوري در ايـن بـاب از مـا                متأسفانه امروزه تنها ابياتي معدود از ر      

 اما پيداست كه قسمت اصلي يكصد هزار يا يك مليون و سيصد هزار بيـت رودكـي را                   ،استشده  ستانده  
ديوان شعرش هم كه خود رودكي مدعي       . داده است   داستان و قسمت كمتر را ديگر انواع شعر تشكيل مي         

  :اند داشته است امرا نزد خود نگاه مي
  هميشه شعر ورا زي ملوك ديوان بود  هميشه شعر ورا زي ملوك ديوان است 

  )24 :1378،رودكي(                                                                                         
ن شعري را نگهـداري      ديوا ،است و گرنه معني ندارد اميري       احتماالً شامل داستانها و روايات كهن بوده      

ظاهراً ناقالن اين  «دانيم    چنان كه مي  .شده است    كه در آن در مورد همه كس شعر و مديحه يافت مي            كند
اسـت و     كرده  اند و خاصيت طبقاتي دهقانان نيز اين اصل را ايجاب مي            روايات كهن بيشتر از دهقانان بوده     

حت اقوال خويش همواره روايات منقول را       به همين سبب فردوسي و حماسه سرايان ديگر براي اثبات ص          
ه و بيان داشته    كرد از قضا رودكي نيز به اين طبقه اشاره          )342 :1374،حاكمي (»دهند  به دهقان اسناد مي   

  :اند كرده كه دهقانها از او حمايت و او را تشويق مي
  مرا به خانة او سيم بود و حمالن بود    دهقان ست نامور هكجا به گيتي بود

  )24 :1378،رودكي(      
گويي و چنگ نوازي پـاي بنـد بـوده            همانندي باربد با رودكي كه در قرن چهارم هنوز به سنّت بديهه           

در قـرن پـنجم      رامـين       و   ويـس  و سروده شـدن   شاهنامه   و   يادگار زريران   همچنين همانندي سبك   ،است
كه فردوسي بـراي محمـود       ين در ا  تاريخ سيستان  روايت   .)57 :1369 ،بويس(نمودار ادامة اين سنت است    

 و  شـأن   گـر چـه    ، با اين زمينه قابل تأمـل اسـت        ،)7 :1366،تاريخ سيستان (خواند  چندين روز شاهنامه مي   
 ابوريحـان بيرونـي در     .كه او را تا حد يـك داسـتانگزار پـايين بيـاوريم             منزلت فردوسي باالتر است از آن     

 نيز  قابوسنامهسخن صاحب   . )348 :1374،حاكمي(ده است  نيز از چند راوي رواياتي را استماع كر        آثارالباقيه
-5 :1378 ،قابوسـنامه (»خنياگران راويان شاعرانند نه راويان خويش    «در اين زمينه داراي اهميت است كه      

در االتر از ايـن      سعدي و ب   گلستان چه عربي و چه فارسي و نيز در          ،رد پاي همين سنّت در مقامات     . )194
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 متعلق به دورة اشـكاني اسـت و در آن دو مرتبـه              رامين  و   ويس شود؛   ديده مي  ينرام  و  ويسمنظومة غنايي   
را هم شاعري به نظـم       سمك عيار     از قضا  )1 :1369 ،بويس(واژة گوسان با همين معني به كار رفته است        

 و اگـر چنـين      )991 :2،  1366 ،صـفا ( ابياتي از آن در متن كنوني كتاب آمده اسـت          چنان كه آورده بوده   در
دانيم كه در دورة صـفويه        باز مي .  بايد پذيرفت كه متن كنوني دومين كتاب منثور از اين روايت است            باشد

گيـري از     قصه گوي ناصرالدين شاه با بهـره       ،اين سنّت وجود داشته است ؛ نقيب الممالك        نيز و بعد از آن   
را از زبـان    » خـوان هـشتم    «،و سرانجام اخوان ثالث   كرد   را روايت    اميرارسالن نامدار  افسانة   ،همين سنّت 

 در همين روزگار ما، در روستاهاي شرق ايران و نـواحي            ،افزون براينها . كند   نقل مي  )مرد نقال (=يك راوي 
ــنّتي ــان س ــر خراس ــنّت ،ت ــتمرار س ــداد و اس ــاعري   امت ــدگي -ش ــتان-نوازن ــردازي داس ــيپ ــوان  رام ت

گوسـانها،را دنبـال     يعنـي    ،ف خـود   كه كار اجـداد و اسـال       كردگرد مشاهده     دوره قهاوبخشيهاييعاشكاردر
 ،درويـشي /بوسـتان (و حتي انتقاد از حاكمـان   ) توره(داستان همراه با موسيقي و نيز اجراي نمايش         :كنند  مي

پرداخته و با تئاتر و نمايش هم پيوند داشـته            همان گونه كه گوسان پارتي نيز به انتقاد مي          )7-86 :1370
تـرين    توان چنين گفت كه سنّت حماسي شفاهي كه قديمي          به طور خالصه مي    )57 :1369 ،بويس(است

 در شرق ايران رواج  داشت، بعد از حملة اعراب هـم             هيابيم و عمد    نمونة آن را درگوسان پارتي اشكاني مي      
 .است با فراز و فرودي اندك به شكل سابق تا به امروز به حيات خود ادامه داده

 بـه صـورت سـرود       ، دانـستند   جاري بود و همگان آن را مـي       اين گروه گاه رواياتي را كه بر زبان همه          
يـك نـوع از     « چنان كـه  . كردند تا جاذبه و دوام بيشتري داشته باشد         آوردند و با  موسيقي همراه مي        درمي

هايي است كه از       سرودها و منظومه   ،گشت و ظاهراً در جايي ثبت نبود        روايات شفاهي كه زبان به زبان مي      
 در.بعضي از وقايع تاريخي به جا مانده و از بعضي از آنها اخباري بـه مـا رسـيده اسـت                قديم االيام در باب     

هاسـت چنـان كـه در همـة واليتهـا             مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه      «:آمده است كه   تاريخ بخارا 
گويند و قـواالن آن را گريـستن مغـان خواننـدو ايـن                اند و مي    معروف است و مطربان آن را سرود ساخته       

اهـل بخـارا را بـر كـشتن سـياوش      «: باز در جاي ديگر آمده اسـت   ،»سخن زيادت از سه هزار سال است      
   .)348 :1374،حاكمي(»سرودهاي عجيب است و مطربان آن سرودها را كين سياوش گويند

 داستاني است  مربوط به شرق ايران و در ادامة همان سنّت حماسـي و بـه دسـت                    ،سمك عيار باري  
  كـار ، روايتگران و داستانگزاران شرقي پديد آمده است ؛ فراهم آوردن داسـتان            ،پردازان  قصههمان گروه از    

 نيـز   انـشان كـرده انـد و مخاطب       قصه گويان مردمي است كه بساط خود را در مكانهاي عمومي پهن  مي             
 مـردم   مؤلّـف و راوي قـصه را از       برخي،  گر چه   .اند نه اشراف و بزرگان و ثروتمندان        مردمان فرودست بوده  

 امـا قـراين متعـدد ثابـت         ) پنج وشش  :1362،  1و نيزسمك عيار،ج  990 :2،  1366 ،صفا(دسته ان دان  فارس  
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 يعنـي خراسـان بـزرگ بـوده اسـت؛ نـام قهرمـان               ، كه اصل اين روايت متعلق بـه شـرق ايـران           كند  مي
نيم كـه در آن     دا   مي تاريخ سيستان ما از طريق    . بن ابي القاسم   ةصدق ،سمك است و نام راوي آن     ،داستان
 طرفدار يكـي از دو      دام هرك ،اند   دو فرقه به نامهاي سمكي و صدقي وجود داشته         ، كمي پيش از اين    ،ناحيه

 ضمن  ،تواند تصادفي باشد    ؛ اين شباهت عجيب هرگز نمي     )275-6 :1366،تاريخ سيستان (نوادة عمرو ليث  
 و   علمان و سياه علمـان و جنـگ         به صورت ماجراي سرخ    سمك عيار  اين دو فرقه نيز در       ناستاداين كه   

 .)به بعد223 :2،1363سمك عيار،ج(اختالف ميان آنها ذكر شده است
شـده انـد و اساسـاًَ سـازماني در مخالفـت و                مربوط مـي   ،  خراسان بزرگ  ،رانيشتر به شرق ا   يعياران ب 

وب خراسان كه   يابيم كه در قهستان در جن       در مي نامه   قابوس از. رفته است   اعتراض به خالفت به شمار مي     
-64 :1378 ،قابوسـنامه ( يك سازمان مهم و گستردة عيـاري وجـود داشـته           ،هشد  شامل سيستان هم مي   

 كه خود از اهالي شـمال       نامه   قابوس ديگر اين كه صاحب   . كند   هم آن را تأييد مي     تاريخ سيستان كه  )243
را بيني،دوبيتيهاي ماوراءالنهري   كند كه اگر قومي سپاهي و عيارپيشگان           به مطربان توصيه مي    ،ايران بوده 

ديگركـه ردپـاي طبقـة       )195-6 :1378قابوسنامه،(ردن و خون ريختن و ستودن عياران      گوي در حرب ك   
تـوان    نيز ميسمك عيارند، در داستان ه ادهقانان را كه حافظان سنتهاي اصيل و روايات كهن گذشته بود     

، 1سمك عيـار،ج   (يكي از افراد همين طبقه بوده است       ساز   شراب  شرابدار و  ،ديد؛چنان كه پدر سمك عيار    
 در اين باب كه اين داستان متعلق به نواحي غربي ، خود ، عالوه بر اينها مرحوم دكتر خانلري      .)118 :1362

ايران باشد، ترديد كرده و داليلي هـم بـراي ايـن             اين متعلق به جايي غيراز     از يا باالتر  و مركزي ايران و   
 در   بندهشن  كه با آنچه در    ، قهرمان اصلي داستان   ،ند؛يكي ذكر وجه تسمية خورشيد شاه     ا  ترديد ذكر نموده  

 انـشاي كتـاب   ة ديگر شيو؛)5 :1362، 1سمك عيار،ج ( است شبيه  آمده ،پادشاه كياني ،ذكر اعقاب منوچهر  
 ، همـه  بـا ايـن   .  سـت كه ثابت مي كند اين روايت به احتمال نزديك به يقين در خراسان تـدوين شـده ا                 

توان و بايد اين روايت را مربوط به شرق ايران و به داستانگزاران و روايتگران اين منطقـه و در امتـداد                        مي
   .همان سنّت كهن به شمار آورد

اي    افـسانه  ، ايـن اسـت كـه ايـن داسـتان          ،اما نكتة مهمتري كه از نگاه بيشتر محققان  مخفي مانده          
 يك حماسة منثور اسـت متعلـق        سمك عيار ست؛ در واقع     ني ،عاشقانه كه برساختة قصه گويان زمانه باشد      

 بـر سـنّتهاي    اسـت آمدند و متّكـي  به طبقات متوسط و پايين جامعه ـ عوام ـ كه هيچگاه به حساب نمي  
اي  اساطيري ـ حماسي كهن كه به توسط گوسانهاي پارتي و جانشينان راوي و داستانپرداز آنها بـه گونـه   

گر منتقل شده تا آن كه مؤلّف كتاب آن را از يكي از همان راويان كهـن ـ   اي به سينة دي  از سينه،شفاهي
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:  درست همان گونه كه ديگر روايتهاي كهن منتقل شـده اسـت  ،صدقه ـ شنيده و به ضبط درآورده است 
 يكي  ، در طي زمان   ،راويان.  اصلي بسيار كهن در تاريخ زندگي يك قوم دارند         ،اين گونه داستانهاي عاميانه   

كنند و هر بار داستان به اقتضاي زمان و به حكم             آموزند و سينه به سينه نقل مي        يگري آنها را مي   از د پس  
گيرد تا براي شنوندگان غريب و ناآشنا نباشد، امـا قالـب كلّـي                 رنگي تازه به خود مي     ،تحول اوضاع جامعه  

تخوش تغييـر و تبـديل      ماند و شاخ و برگهاسـت كـه غالبـاً دسـ             داستان مانند تنة تناور درخت برجاي مي      
 بلكه نمونه و مصداق كامل آن اسـت، ريـشة           ،داستان سمك عيار از اين حكم كلّي بيرون نيست        .شود  مي

آيد كه اصـل داسـتان در عـصر           به نظر مي  . اين داستان را شايد در روزگاري بسيار كهن بايد جستجو كرد          
 :1364،ناتل خـانلري (كرده و نو شده باشدا تجديد حيات  زندگي پهلواني به وجود آمده و در طي زمان باره         

5(.   
ي اساطيري و حماسي را يافـت همچـون شـاهنامه و هـم               و سازه ها   توان بنمايه ها    در كتاب هم مي   

ها و اضافاتي كه از ذوق و تخيل سرشار همـان   هاي اساطيري ـ حماسي مردم ايران و نيز افزوده  برساخته
اي ايران بعد از اسالم و ديگر فرهنگهاي مجاور و حتّي شـايد  راويان سرچشمه گرفته است و بيقين از فض      

در .  متـأثر شـده اسـت      ،گذشت  از روايتهاي تركان كه تا آن زمان مدتها از تسلطشان بر اين مرز و بوم مي               
اي مضامين عاشقانه راه يافتـه اسـت تـا جـذابيت آن بـراي                 ها عده    نيز همچون ديگر حماسه    سمك عيار 

ود  قـصه را از خـ      ،گـو    باشد و البته در كتاب اشاراتي است مبني بر ايـن كـه قـصه               شنوندگان عامي بيشتر  
 از آن جهت كـه   ، در ايام تأليف كتاب    )1 شش و  :1362،  1سمك عيار،ج  (كنندة آن است    نساخته بلكه جمع  

در مـدار توجهـات همگـان بخـصوص         ، شاهنامه   سرزمين ايران لگدكوب سم ستور بيگانگان گشته است       
اسـطوره   بـا سـالح      كننـد و    ت كه حكومت غير خودي را با رگ و پوست خـود حـس مـي               عامة مردم اس  

 با نيت اعتراض به بيگانگـان       ،گو و هم شنوندگان او      پردازند؛ هم قصه    مقابله باآن مي   بهداستان   ووحماسه  
نمايـد     تأييد مي  ،استشاهنامه  اين نكته را شواهد شعري كتاب كه بيشتر از          . اند  داده  به اين حماسه دل مي    

و اصالً خود تأسيسات عياري نوعي اعتراض به حكومت غير خودي است از خليفة عرب گرفته تا انـواع و            
  . …اقسام  اشغالگران بعدي مانند غزنويان و سلجوقيان و 

است؛ يار در » يار«اند فارسي و صورتي از   واژة عيار آنچنان كه مرحوم ملك الشعرا بدرستي حدس زده         
بـه  » ذ«و  » د«نيز توان خوانـد ؛تبـديل       » اييار« ثبت شده است و آن را        »ادييار« صورت   متون پهلوي به  

نظـايري  » ع«بـا   » ا« ؛دركتابت نيز نوشـتن       آيين وآذين  در تحول زبانهاي ايراني نمونه دارد مانند        » ي«
در برخـي از متـون قـديمي و از جملـه در همـين               » عياره«به معني بازوبند به صورت      » اياره«دارد مانند   

 عالوه بر اين از قديمترين زمان كلمة عيار در شعر فارسي به صورت اسم خـاص يـا صـفت                     .سمك عيار 
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  :گويد  چنان كه رودكي مي،محبوب و معشوق ذكر شده است
  كه مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا     اندر عيار مرا داد پيغام به سر

ناتـل   ( نيـز در شـعر سـخنوران ايرانـي فـراوان بـه كـار رفتـه اسـت             بـت عيـار    و   ر عيار دلب تعبيرات  
 نيز گـاهي واژة     سمك عيار  پس عياري مترادف با جوانمردي و رفاقت است؛ در كتاب            .)1364:70،خانلري
و ايـن   خواننـد     در ذكر آداب عياري و شادي خوردن عياران آمده است ؛ عياران يكديگر را برادر مي               رفيقي  

 يعني بـسيار    ،ست و بعيد است كه با مفهوم عربي واژه          نيز مؤيد حدس و گمان درست مرحوم ملك الشعرا        
 سازماني از همبستگان و ياران بوده اسـت كـه بـه             ،سازمان عياري .دونده و امثال آن ارتباطي داشته باشد      

يكـي از سـازمانهاي مهـم    :انـد  اندهخو آيين خاصي در رفتار و كردار پايبند بوده و آن را آيين جوانمردي مي          
 سرچشمة آن را در تاريخ پيش از اسالم بايد جستجو كرد؛ اين سازمان بزرگ اجتماعي                حتمالا هايران كه ب  

هاي مخالفت و اعتراض به بيگانگان و يكي از عوامل مؤثر براي پايداري ايرانيـان               ه  شك يكي از نشان     بي
 الناصـر   ، خليفة عباسي  ،اي كه پس از آن كه در قرن ششم          ونهبه گ در مقابل استيالي بيگانگان بوده است       

لدين اهللا، شلوار عياري بر تن كرد و اين امر در حكم رياست او بر اين تشكيالت محسوب شد و سـازمان                      
به همين دليل نفوذ اجتماعي و سياسـي  ،  مطيع و همراه حاكميت بيگانه تلقّي شد،عياري به عنوان نهادي   

از آن پس اين سازمان با اسم فتوت و فتيان به راه خود ادامـه داد و                 لذا   ،مردم از دست داد   خود را در ميان     
ناتـل   (.… اثرحـسين واعـظ كاشـفي و         سـلطاني  نامـة     فتـوت   ماننـد  ؛حتّي كتبي دربارة آن نوشـته شـد       

  .)97 :1364،خانلري
اره اسـت امـا هميـشه و در    كـ   همه،با وجود شاه و درباريان ، اسفهساالر ،س عياران ئي، ر سمك عيار در  

از ايـن رو گـاه درسـت بـه      همة موارد مطيع حكومت نيست بلكه بيشتر به مردم و افراد جامعه تكيه دارد؛        
اين پايداري و مخالفت غالبـاً بـه        . نمايد  كند و بعضاً بدان اعتراض هم مي        خالف دستگاه حكومتي كار مي    

 نسبت بـه آنهـا خوشـبين هستندوايـشان را دزد            ،دارند پشتيباني مردم است كه عياران را بسيار دوست مي        
 در حـالي كـه      ، دارند يكمتر البته عياران تابع و خدمتگزار حكومت،در جامعه شهرت و محبوبيت         ؛دانند  نمي

بـاري در قـرن پـنجم       . انـد   داراي اعتبار و شأن بـسيار بـوده       ،در جامعة آن روزگار، عياران مخالف حكومت      
ر و معروف اجتماع بـوده و در نـزد همگـان بخـصوص طبقـات متوسـط و           هجري عياري يك فرقة معتب    

 :1364،و نيزناتـل خـانلري    53 :1362،  1سمك عيار،ج  (معه مقام و منزلت خاصي داشته است      فرودست جا 
7- 95(.  

بـدان سـازه    مورفولـوژي   آنچه در   (آن مواد و روايات  . توان يك حماسه به شمار آورد        را مي  سمك عيار 
ده و  كرطيشاهنامه  همان مسيري را طي كرده كه روايات و مواد اساطيري و حماسي   يا) شود  اطالق مي 
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 ، از قـضا در اينجـا نيـز راوي داسـتان    ؛اند  را حفظ نموده و انتقال داده شاهنامهنيز به دست همان گروه كه 
تـل  نا(كنـد   با موسيقي آشناست و مردم را با كمك موسيقي به شنيدن داستان دعوت و ترغيب مي               ،صدقه
 نيز وجـود دارد و اصـالً         شاهنامه  و يا از همان ميل و خواستي سرچشمه گرفته كه در           )66 :1364،خانلري

را شـباهتهاي بـسيار     سمك عيـار    اين نكته يعني حماسي بودن      .باعث ايجاد آن كتاب سترگ گشته است      
 و سازه ها  شگردها، بر    عالوه در اينجا . نمايد   فردوسي تأييد مي    شاهنامة هاي مشترك فراوانش با     سازهنيزو

 اي هاي كه به اعتبار آنها بايد اين كتاب را حماسه بـه شـمار آورد نـه افـسان                    هاي حماسي و اسطوره     بنمايه
هـاي    عاشقانه؛ با اين توضيح كه رنگ و بو و فضاي ايران پس از اسالم در آن مشهودتر از ديگر حماسـه                    

هاي ملّـي      در ديگر حماسه    شاهنامه ا را كه عالوه بر    هراكاي از اين شباهتها و اشت       توان پاره   مي،  1ملّي است 
   :كرد ذكر  به ترتيب زيردانيم وجود دارد و به همين اعتبار آنها را حماسه مينيز ايراني 
 و بـر گرفتـه از   شـاهنامه درونمايه و مضمون اصلي داستان كه مبارزه ميان خير و شر اسـت مثـل        . 1

  اعتقادات زرتشتي
  انه به عنوان عنصر اصلي يك حماسهته از نوع عاميغلو و اغراق الب. 2
  زديكي توصيفات به نوع حماسيكثرت وصف و توصيف و ن. 3
اين . اي كثرت ذكر شراب و آيين شادخواري و توجه فراوان قهرمانان بدان پيش و پس از هر حادثه        . 4

 ديني اسالمي در ايران به       تعصبات ،نمايد كه بدانيم اساساً در قرون پنج و شش          نكته وقتي چشمگيرتر مي   
اين كثرت اين گونه توصيفات از      بنابر. زدند  هاي ترك تبار نيز به آن دامن مي         اوج خود رسيده بود و سلسله     

  داستان همين كـه    يتهايهمة شخص  .شراب و شادخواري در معناي زميني واژه با آن فضا سازگاري ندارد           
 مجالس مهماني رسـم اسـت كـه پـس از غـذا شـراب                در. پردازند  خواري مي    به شراب  ،مي يابند  فراغتي

 همچنـين در    )39 :1364،ناتـل خـانلري    (نوشـاند   آورند و ساقي به نوبت به همة حاضران شـراب مـي             مي
سـت و نيـز شـادي خـوردن كـه از آداب             اساختن شراب   هاي بزرگان شرابخانه وجود دارد كه محل          خانه

 منـسوب   ، دوران قبل از اسالم    ، را به روزگار پيشين    راوي داستان نيز رسم شرابخواري    .خاص عياران است  
  .)10 :1364،ناتل خانلري (آورد را مي» قاعدة ماتقدم«ت دارد و همواره عبار مي

 شكار بخصوص شكار گورخر كه سر منشأ و نقطة شروع برخي از حوادث و رويدادهاسـت؛ يـادآور                   .5
تانهاي مربـوط بـه بهـرام گـور در بخـش             مثل داستان سياوش و داس      شاهنامه داستانهاي بخش پهلواني  

                                                 
  .ايم اهد خودداري و به دادن شمارة صفحه بسنده كردهمنظور رعايت جلب اختصار و پرهيز از اطناب، از آوردن شو به. 1
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باز به ياد داشته باشيم كه در ايران پس از اسالم و تقريباً از همين قرون بـه بعـد و تحـت تـأثير                         . تاريخي
در ايـن نـوع شـكار كـه بـه آن      .  شكار به صورت ديگري متداول شده بود ،عادات تركان و بعدها مغوالن    

رماندند   مي،ات را به سمت محلي كه شاه در آن جاي گرفته بود    گفتند، عدة زيادي از حيوان      شكار جرگه مي  
نمود؛در نتيجه رنـگ و بـوي حماسـه و             آنها را شكار مي    ي مرتفع كوشكفرازو او بدون هيچ خطر كردني از      

 مثـل يـوز و بـاز اسـتفاده     شود و يا از حيوانـات شـكاري   كارهاي پهلواني در اين نوع شكار كمتر ديده مي      
  . )38-175:  1373،عبداللهي(كردند مي

 ؛ در اينجا هـم جـادو         شاهنامه  وجود جادو و جادوگران در داستان و ذكر آنها به صورتي منفي مثل             .6
ـ  ،شوند  معموالً دشمنان وقتي كه با شكست روبرو مي       . شود  حرام تلقي مي   ه جـادو و جـادوگران متوسـل         ب

مرحوم يوسفي وجود همـين مـسأله را        البته  )71-243 :1383 فريزر، :در مورد جادو و جادوان رك     (شوند  مي
  .)230 :1375 ،يوسفي (اند آور شده  يادنامه دارابدر 

 و  شـاهنامه  تبليغ و ترويج فـضايل انـساني و خلقيـات نيـك و فراوانـي پنـد و انـدرزها همچـون                        .7
  .هاي دورة ساساني اندرزنامه

توانـد     تهمينه كه آن نيز مي     يادآور رودابه و  از راه گوش و نه چشم،        نديده دل بستن و عاشق شدن        .8
  .)114-5 :1374 ،بهار (.شود ريشه در اساطير هندوان داشته باشد مانند آنچه در مورد كريشنا ذكر مي

در سـوگندهاي   .  سوگندهاي پهلوانان و شخصيتهاي داستان كه اصالً رنگ و بوي اسالمي ندارنـد             .9
مربـوط بـه ايـران پـيش از اسـالم اسـت؛       عياران هيچ نشاني از مسلماني نيـست بلكـه مـواد سـوگندها              

سوگندهاي كتاب هميشه به نام يزدان دادار كردگار است و در پي آن به مهر و مـاه و نـور و نـار و زنـد و         
  البته در چند مورد معدود     .…پازند كه همه عناصري مربوط به پيش از اسالم هستند و يا به هفت اختر و                 

  .)92 و نيز 52-3 :1364،ل خانلرينات (قسم به جان نزديكان ذكر شده است
  . تأكيد بر لزوم عدل و داد در جامعه و توجه شاهان بدان.10
 مـثالً در هفـت خـان و         ؛است شاهنامه   ترسناك شبيه به آنچه در    وانگيز     وجود سرزمينهايي  وهم    .11

  .نهد ي ترسناك كه گرشاسپ بدانها پاي ميي و سرزمينهااسپنامهرشگبخصوص شبيه به 
 و بر خالف متون شعر و نثر قرن پنج و شش ؛ در كتاب كمتر بـا                   شاهنامه ف زنان همچون   توصي .12

  شرط و   آزادي در انتخاب همسر و گذاشتن      ، عدم حسادت  ، عفّت ،شجاعت.شويم  خوارداشت زن مواجه مي   
در طي داسـتان بـه چنـد زن پهلـوان و عيـار      . عهدي از سوي دختر تا رضايت خود را به آن مشروط كند           

ايـن شـير زنـان      . خوريم كه وظايف خطيري بر عهده دارند         برمي ورد  سرخ و   دخت   آبان ،روزافزون همچون
روند و تعداد بـسياري از پهلوانـان را بـه             پوشند و به ميدان مي       سليح جنگ مي    شاهنامه  در گردآفريدمانند  
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 از هيچ خدمتي در راه       ،ندا  و چون سوگند وفاداري به آيين عياري خورده        يند  نما  اندازند و هنرها مي     خاك مي 
ايـن  . گيرنـد   پوشند وكارمردان را بـه عهـده مـي          ورزند؛ گاه جامة مردان مي      توفيق سركردة خود دريغ نمي    

 -118: 1381حسن آبادي، (وضعيت تناسبي با اوضاع زنان و معتقدات دورة پس از اسالم دربارة زنان ندارد             
 انـساني و بـي ريـشه و اسـاس         - غيراسـالمي   اعتقادات هايي از    بناچار در مواردي اندك نشانه     گرچه . )95

 مانند حرمت موسيقي براي دختران بزرگان يـا منـع آمـوزش             ؛دكرده  توان مشاه   قرون پنج و شش را مي     
  .خط و سواد به دختران از بيم فساد و نوشتن نامه به مردان

 جز آن كـه جثـه و         همان صفات و ويژگيهاي پهلوانان حماسه را دارد به         ، سمك ، قهرمان داستان  .13
شـاه بـه او احتـرام بـسيار         .بـرد   هيكل او پهلوانانه نيست اما به جاي آن از نيرنگ و حيله بخوبي بهره مـي               

  .خيزد نهد و او نيز به وقت ضرورت به ياري شاه برمي مي
 از ايـن رو     ، اعتقاد و توكل بسيار اوست به خـدا        ، دينداري ، پهلوان حماسه  ، مهمترين صفت سمك   .14
  .پردازد  احوال به ياد يزدان است و پيش و پس از هر امري با او به نيايش ميدر همة
بـرد و آينـده و     به حقايقي بسيار پي مـي ،رؤيا؛گاهي قهرمان داستان با ديدن خوابي  و  ديدن خواب  .15

  .گردد حوادث آن برايش روشن مي
 آن كس كه اسم اعظم را  جادوي جادوان بر.وجود فرّه ايزدي منتهي به صورت اسم اعظم يزدان       . 16

شود يادآور خان چهارم رستم كه با نـام           افتد و با ذكر اسم اعظم تمام جادوها باطل مي            كارگر نمي  ،داند  مي
اي مردمـان     اعتقـادات اسـطوره   . شـود    بر رستم آشكار و به دست او كشته مي         جادوگر  چهرة حقيقي  ،يزدان

 ،و نيزسـتاري  103 و 98-9: 1367،كاسـيرر (شـته باشـيم   باستان را در مورد كلمه و قداست آن را به يـاد دا            
1372 : 9-38(.   

 نوروز نامـة  ها و نيز       و ديگر حماسه    شاهنامه اعتنايي به آن همچون     اعتياري دنيا و دعوت به بي        بي .17
  .خيام كه او نيز به اعتقادات پيش از اسالم توجه فراوان داشته است

نقش آفريني آنها در داستان مثل جادو، طلسم، پريـان و   هاي فراطبيعي و      وجود موجودات و پديده   . 18
،گياهـان  )شـتابد   ازقـضا بـه يـاري پهلـوان داسـتان مـي            كـه (، سـيمرغ  )شـاهنامه يادآورديوهادر(دوالپايان  
  ). به ترتيب در حماسه و اسطورهيادآور نوشدارو و هومه(شفابخش

  .دهند  از آينده خبر ميبين كه بيني و وجود اخترشناسان طالع  اعتقاد به طالع و طالع.19
خداونـد باشـد امـا بـه        نام  ها كه بنا به رسم و سنّت روزگار تأليف كتاب بايستي با ذكر                 شروع نامه  .20
  .شود  و مانند سوگندها با نام يزدان دادار كردگار شروع مي شاهنامهشيوة
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ترتيـب   ذكـر پادشـاهان اسـاطيري بـا همـان             بخصوص بخش اساطيري آن       شاهنامه توجه به . 21
  .شاهنامه و نيز آوردن ابياتي بسيار از شاهنامه
د و نمايـانگر حماسـي بـودن داسـتان و           كنـ   را تأييد مـي    باالاي كه بيش از هر چيز فرضية           نكته . 22

:  جنگ و هر آن چيزي اسـت كـه بـا جنـگ ارتبـاط دارد                ،شباهت و قرابت آن با شاهنامة فردوسي است       
جنگها پهلواني است و    .هاي شاهنامه دارد    باهت فراوان به صحنه   هاي مكرر جنگ در اين داستان ش        صحنه

پذيرد؛ پهلوان هميشه، جـز در        تن به تن و كار اصلي و سرنوشت نهايي جنگ به دست پهلوانان انجام مي              
 ميمنـه، ميـسره،     ،قلـب (آرايي و نظم ميـدان نبـرد        صف.  سوار براسب و غرق در آهن است       ،مواردي اندك 

 به ميـدان  ، دستوري از شاه يا فرمانده كسبپهلوانان به نوبت پس از    .استاهنامه  شدرست مانند   ) طاليگان
 شمشير و سپر، تير و كمان       ، جنگ دو پهلوان به ترتيب با نيزه       .طلبند  خوانند و همĤورد مي      رجز مي  ،روند  مي

اه خود  گ از اسب بيندازد وكشان كشان به لشكر       ،و سرانجام با كمند است تا يكي ديگري را در كمند بگيرد           
شوند و داشتن علم نـشانة مقـام          سرداران هر يك درفش و علمي خاص دارند كه به آن شناخته مي            . ببرد

 ،پيكـر    شـير  :به نقوش جانوران درنده مزين اسـت       شاهنامه  علمها درست مانند   .فرماندهي و سرداري است   
  .پيكر  خنزير، ببرپيكر، اژدهاپيكر،پيكر  باز،پيكر گرگ

وجود دهل كابلي بـا توجـه       . فزارها و وصف دقيق آنها و نيز به آالت موسيقي جنگ          ا   توجه به رزم   .23
  . در اين ميان تأمل برانگيز است،به فرضية شرقي بودن اصل روايت

 فرخ روز شبيه فرود     ،؛ خورشيد شاه شبيه سياوش    شاهنامه وجود شخصيتهايي با خلقّيات اشخاص       .24
  .…و 

 اشاره به آيين اسالم بسيار انـدك   ،در قرن پنج و شش نوشته شده      شود     در اين كتاب كه گفته مي      .25
 اوج شريعتمداري و تعـصبات دينـي در ايـران           ،است و حال آن كه قرن پنج و شش به سبب غلبة اشاعره            

  .فراواني بركنار نمانده است هاست و تقريباً هيچ كتابي از اين اشارات ب
رود    با اين تدبير و ترفند بارها در قلب دشمن پيش مي            درآمدن پهلوان به لباس و هيئتي مبدل كه        .26

 يادآور رستم در داسـتان بيـژن و منيـژه و اسـفنديار در نجـات                 ،دهد  و بناشناس هنرهاي بزرگ انجام مي     
  .خواهران
  . ترنگيانه و هندوي، رمز، جوزجان، تركي، خاور كوه، اشاره به زبان پهلوي.27
بيشتر نامهاي پهلوانان و عياران در داسـتان        .اي خاص كتاب است    اما نكتة مهم و قابل تأمل نامه       .28

رود كه در قرون نخستين اسالمي ـ   ايراني است ؛ نامهايي كه رنگ ايران پيش از اسالم دارد و گمان نمي
كم مردم ايران معاني دقيـق آنهـا را درك    چه رسد به قرن ششم ـ در سرزمين ايران متداول بوده يا دست 
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اي كهنتر است و راوي داستان از تبديل آنها بـه    پيداست كه اين نامها بازمانده و يادگار از دوره       .اند  كرده  مي
 ، شـروانه  ، شـروان بـشن    ،خردسب شيدو :  مانند ؛نامهاي معمول زمان خود به دليلي صرف نظر كرده است         

  .… روزافزون و ، سامانه، مهرويه،زيانه و نيز نامهاي متروكي چون زرند
* * *  

اي   حماسه،ساختمان كلّي داستان و همة اين داليل و شواهد حكايت از آن دارد كه اين داستان               ،باري
داستان . است مربوط به شرق ايران و به دست راويان و داستانگزاران شرق ايران حفظ و منتقل شده است          

ناتل (رسيده است   ميرفته و به دوران پهلواني        اصلي بسيار كهن داشته كه از روزگار ساسانيان هم فراتر مي          
 البتـه  ، نبـوده اسـت  مكتوبشده و نقل ميسينه  به سينهها تنها    اما چون اين گونه قصه     )9 :1364،خانلري
گويان در نكات مربوط به آداب و رسوم و امور اجتماعي تصرف كرده و آن را تا حدي با زمان خود و                        قصه

 اي  .ن و انشا و كتابت داستان ادامه داشـته اسـت          اند و اين تصرفات تا زمان تدوي        شنوندگان منطبق ساخته  
 نقل و انتقال خود ادامه داده باشد و با تغييرات و تحويل             ،بسا كه نسخة شفاهي داستان همچنان به حيات       

هاي اصلي آن را در داستانهاي ديگر         ها و سازه    و تحولهايي در قالبهاي ديگري درآمده باشد و بتوان بنمايه         
  .جست و يافت

هـا     دارد همچنان كه ديگر حماسه      شاهنامه ،تفاوتهايي با حماسة ملّي ايران     سمك عيار  ، اين همه  اما با 
متفاوتند به اين دليل كه هرگز در  آسمان گستردة ادب پارسي كسي ظاهر نشده است كـه                شاهنامه  نيز با   

كـي از   ي. باشـد  كـرده پردازي و ضـروريات و لـوازم آن را همچـون فردوسـي درك                 روح حماسه و حماسه   
اش انجـام داده اسـت و از ايـن جهـت در               هنرهاي برجستة فردوسي گزينشي است كه در مواد حماسـي         

بـه   سـمك عيـار      ها و نيـز در      اين هنر در ديگر حماسه    . جايگاهي بسيار باالتر از ديگران قرار گرفته است       
براي آن كـه كـار   . ست وارد شده ا،آيد و در آن برخي از آن چيزها كه از روح حماسه بدور است       چشم نمي 

كه تقريباً دربردارنـدة آن چيـزي   هفت لشكر شگفت فردوسي را تا حدي بتوان شناخت مي توان به كتاب     
  .)1377هفت لشكر، ( مراجعه كرد،كه به دست فردوسي رسيده

و نيـز داسـتان    آنهـاي منظـوم و منثـور بعـد از         با ديگر حماسـه     شاهنامه يكي از مهمترين تفاوتهاي   
،  شـاهنامه  ها و اساساً روح حماسـه پـردازي ايرانـي پـس از              آن است كه اين حماسه    عيار  سمك  حماسي  

شـايد  . يابد  شود و بسياري از معتقدات و باورهاي عوام بدان راه مي            بشدت دچار عوامزدگي و عاميانگي مي     
نـي بودنـد،   ها كه بيشتر غير ايرا علت اين باشد كه حاميان اصلي شعر و ادب رسمي يعني دربارها و سلسله   

همين دربارها بودند كه مسير ادبيـات رسـمي را          . هراسيدند  كردند و حتي از آن مي       به حماسه توجهي نمي   
 يي وصـف و مرثيـه يـا بـه شـكلها           ،ضرر ماننـد خمريـه      خطر و بي    به جادة مديح و ستايش يا به انواع كم        

سته، به آن مـسيرها سـوق       ا ناخوا همچون تاريخنگاريهاي آنچناني رهنمون شدند و شعرا و ادبا، خواسته ي          
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حامي و مخاطبي در دربار و ميان درباريان نيافت          ، از اين پس ادب حماسي     .)158  :1363،صفا(داده شدند 
دادند و    ها دل مي    و بيشتر مردمان طبقات متوسط و فرودست جامعه بودند كه به حماسه پردازان و حماسه              

بـه دربارهـا وابـستگي      ه   نيـز عمـد    ، منظوم و منثـور    ،ها  ماسهمؤلّفان ح . سپردند  با عالقه به آنها گوش مي     
در .ويا شايد به خاطر غلبة عرفـان و اشـراق بـر عقـل و فلـسفه                . نداشتند يا وابستگي آنها بسيار اندك بود      

 بـشدت تنـزل يافتنـد و ايـن امـر            ،هاي ايراني از جهت محتـوا        حماسه ،نتيجة اين عوامزدگي و عاميانگي    
 ،بارزترين جلوة اين تنزل محتوايي    .  اسدي توسي آغاز گرديد     گرشاسپنامة  يعني از  امه شاهن بالفاصله بعد از  

ـ  هاي فراطبيعي   خوارق عادات و نوادر و پديده      ورود  بـه قلمـرو حماسـه اسـت ؛ چنـان كـه در               فراوانـي  ه ب
 ، طلـسم، پريـان    ، جـادو و جـادوان     : نيـز چنـين اسـت      سمك عيـار  در   .كردتوان مشاهده      مي گرشاسپنامه

 گياهان شفابخش همچون جادوگياه و مردمگيا بـراي         ،و ساير پرندگان عجيب و غرييب     پايان، سيمرغ   دوال
  .درمان نابينايي و امثال اينها بوفور به كار رفته است

توجه زياده به جزييـات نـاالزم و احيانـاً زشـت و             ،سمك عيار ديگر جلوة تنزل محتوايي بخصوص در       
، زياده پرداختن به برده فروشي، شعبده بازي و هنگامـه داري، ذكـر   سخيف است؛ مثالً قضا حاجتي بر بام     

جامعـه، سـورها و سـوگها،آوردن مطـالبي كـه در            مختلف   مانند جزييات لباسهاي طبقات      ،جزييات ناالزم 
 مانند شكست خوردن گهگاهي پهلـوان حماسـه         ،اساس با حماسه و يا هر نوع داستان پهلواني تضاد دارد          

 قطـع   ، دارو سـازي و طبابـت كـردن او         ،آمدن او و به كار بردن ناز و عشوه و كرشـمه            لباس زنان در   بهيا  
 اطنـاب نابجـا و بـسيار ممـلّ در برخـي از              ،كردن روايـت از سـوي راوي و طلبيـدن مـزد از شـنوندگان              

  .…توصيفات
 پرستي ـ   به هيچ وجه حس ميهن، به عنوان قهرمان روايت،مهمترين اختالف آن كه برخي از عياران

دهنـد؛   اي نـشان نمـي   كه از ضرويات و مقتضيات حماسه است ـ ندارند و به وطن خويش عشق و عالقه 
شـورند و گـاه تنهـا بـه خـاطر مـصالح               پيوندند و بر خودي مي       گاه با بيگانه مي    ،خورند  نان به نرخ روز مي    

  يـا در    كـه ايـن مـسأله      .)97 :1364،ناتـل خـانلري   (نماينـد   شخصي به وطن و هموطنان خود پشت مـي        
اين مطلب يا ناشي از پيروزي دينمداران متعصب بر روحية          . شود   نكوهش مي  ،نيست يا اگر هست   شاهنامه

شـود و     پرستان در اين دوره است كه هم با امداد تركان به دينمداران همراهـي مـي                وطنپرستي و بر وطن   
؛ و يا ناشي از حـاكم       هم سخت به نفع حاكمان بيگانه و غير خودي است همچون غزنويان و سلجوقيان               

اشارات فراوان به ماهيت عياري     . عيارپيشگي است بر اين داستان و بر كلّ اين دوره         و  بودن روحية عياري    
 قابوسـنامه، اسـرار التوحيـد،       و سؤاالت بسيار در مورد مفهوم و حقيقت جوانمردي در كتب اين عهد مثـل              

 است و يا ناشي     فتوت عالقة مردمان به عياري و     همگي حاكي از گرايش و تمايل همگاني و       ،  الطير  منطق
از راه يافتن و غلبه و تسلط عرفان و تصوف بر خراسان و خراسانيان است و در آن ايام ـ و تـا حـدي نيـز     
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ند كه اين روحيه و رويه به مـذاق حاكمـان   ه ادور بود هامروزه ـ اين گروه از هرگونه تعصب ملّي و وطني ب 
اي    چنين جمله  سمك عيار مثالً در   . نمودند  آمد و در گسترش آن بسي كوششها مي         غير خودي خوشتر مي   

 آنجا وطن واقعي ، معني ندارد، هر جا كه منفعت به دست توان آورد ] وطن[خان و مان  «:توان ديد را مي
 آن در    كه از خلقيات رايج در دورة بعد از سـامانيان اسـت و اوج              ،)51 و نيز  97 :1364،ناتل خانلري (»است

البته گاهي در اين كتاب اشاراتي عكس اين مطلب ديده          . شود  قرن شش و دو سه قرن بعد از آن ديده مي          
بـسامد زيـادي    البته   كه   )259 :1362 ،1سمك عيار، ج  (…شود مثل عدم تحمل حكومت بيگانگان و          مي
شعاع قـرار دهـد و باعـث        و البته اين اختالفات تا بدان پايه نيست كه جنبة حماسي كتاب را تحت ال              .ندارد

  .شود كه آن را در زمرة داستانهاي عاشقانة همراه با اعمال قهرماني بپنداريم

  فرجام سخن

 توسـط يـك سـنّت شـفاهي ـ افـواهي بـه وسـيلة راويـان و           شـاهنامه هاي ايراني بخصوص حماسه. 1
  . داستانگزاران حفظ و منتقل شده است

 بلكه زنده ماندو تا روزگـار معاصـر نيـز امتـداد             ، از ميان نرفت   مه شاهنا  اين سنّت پس از اسالم و بعد از        .2
  .يافت

 مربوط است به شرق ايران، يهاي حماس هاي ايراني از جهت مواد و سازه  بيشتر نزديك به تمام حماسه .3
  .اند  و بيشتر آنها را شاعران خراساني به نظم درآورده،خراسان بزرگ

 توليـد و  ،اسطوره همواره وجود داشته و مرتب و مكرر باعـث احيـا  ميل فطري و تمايل غريزي بشر به       . 4
  .توليد اسطوره و حماسه شده است باز

وجود .  يك داستان حماسي است ؛ روح حماسي و پهلواني در آن بيشتر از روح غنايي است                سمك عيار  .5
 و سـمك عيـار  يـان  اي م اي ـ حماسي و نيز شباهتها و اشتراكهاي سـازه   هاي اسطوره ها و سازه بنمايه

البته اختالفهايي در اين ميان وجود دارد كه اوالً تا بدان پايه نيـست تـا روح                 .كند  آن را تأييد مي   شاهنامه
 ثانياً به صورت طبيعي ناشي از اتفاقات و رخدادهايي اسـت كـه در فاصـلة                 ؛حماسي اثر را كمرنگ كند    

 بخـصوص  ، جامعة ايران رخ نموده است درسمك عيار ميان سال درگذشت حكيم توس تا زمان تأليف         
  .اي مانند غزنويان و سلجوقيان، رواج تصوف و غلبة تعصبات ديني حكومت اقوام بيگانه

ها متعلق است به شـرق ايـران و در زمـرة روايـات                 نيز مانند ديگر حماسه    سمك عيار  داستان حماسي    .6
. انـد    از مردم شرق ايران بـوده       در آن   ناقالن و دخل و تصرف كنندگان      ،حماسي مردم خراسان؛ حافظان   

اند اما قهرمـان اصـلي داسـتان ـ سـمك ـ و        ه راوي و مؤلّف داستان اهل عراق عجم معرفي شدهچگر
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چنان كه نثـر داسـتان از جهـت اتقـان و اسـتحكام      . اند راوي آن ـ صدقه ـ مربوط به شرق ايران بوده  
  .كندخراساني بودنش را تأييد 

اي   هواژة عيـار نيـز      واژاسـت ؛ حتـي خـود          ازمان عياري يك تشكيالت ايراني بوده      سرانجام اين كه س    .7
اين سازمان و گسترش آن بواقع اعتراضي بوده است بـر خلفـاي             . فارسي است و ربطي به اعراب ندارد      
 .عرب و حاكمان غير خودي و بيگانه
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