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مقدمه
ّ

قصه گویی از دیرباز در میان تمام جوامع بش��ری رواج داش��ته و با گذشت
ّ

هزاران س��ال هنوز جایگاه خود را در میان مردم حفظ کرده اس��ت .به جرأت

می توان گفت قدیمیترین و نخستین گردهماییهای ادبی مردم در گذشته های
قصه گویی بوده است.
بسیار دور مربوط به ن ّقالی و ّ
قصهها س��ینه به سینه از گذشتگان به آیندگان منتقل شده و بعدها با اختراع
ّ

ّ
قصهها تو ّسط عالقه مندان به ادبیات داستانی مکتوب
خط و کاغذ تعدادی از این ّ
شده تا بقای بیشتری پیدا کند.

داس��تان سمک عیّار به گفته ی اکثر پژوهش��گران نخستین رمان بلند ایرانی

است که تاکنون باقی مانده است .این داستان در پنج جلد و 2408صفحه نوشته

فرخ روز
ش��ده است .ش��خصیتهای اصلی آن “ خورشیدشاه ،س��مک عیّار و ّ
محرک این داستان عشق خورشیدشاه به مه پری
هستند .چاشنی اصلی و نیروی ّ

اس��ت .همین عشق و اقدام شاهزاده برای رس��یدن به مه پری باعث میشود که
ات ّفاقات و حوادث بسیار جالب و ج ّذابی رخ دهد.
خود داس��تان بسیار طوالنی اس��ت و در البه الی حوادث ماجراهای عشقی
7
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و جنگی متعدّدی وجود دارد که داس��تان را از یکنواختی خارج کرده و گاه به
سوی احساسات و عواطف و گاه به سوی افسانه و نبرد پیش میبرد.

کت��اب پیش رو که با نام « خورشیدش��اه و مه پ��ری » در حال مطالعهی آن

هس��تید خالصهی قس��متی از جلد ا ّول کتاب س��مک عیّار اس��ت که حوادث
مربوط به خورشیدش��اه و مه پری را در برگرفته .این داستان اگر چه به ازدواج

آن دو ختم میش��ود امّا ماجراهای ش��اهزاده و کشورگشاییهای وی همچنان
ادامه دارد.

از آن جایی که س��مک عیّار نخس��تین رمان بلند ایرانی اس��ت الزم دیدم تا
عالقه مندان با این داس��تان بیش��تر آش��نا شوند .برای ج ّذابیت بیش��تر داستان در
توجه به موضوع مورد
البه الی حوادث و گفت و گوهای اشخاص ،اشعاری با ّ

بحث نیز سروده ام.

نثر کتاب س��مک عیّار س��اده و روان اس��ت امّا چون تعدادی از کلمات و

اصطالحات قرون قبل در حال حاضر در میان مردم رواج ندارند و یا تغییر معنا

پیدا کردهاند برای درک بهتر داس��تان ،معانی کلمات مش��کل در پاورقی ذکر
شده که امیدوارم مفید باشد.

برای آشنایی بیشتر با نویسندهی سمک عیّار ،سبک کتاب و  ...مقدّمه ای در

معرفی کتاب وجود دارد که خواندش خالی از لطف نیست.
ّ

ایرج شهرامی پور
تیرماه 95

عیار
معرفی کتاب سمک ّ
ّ

كتاب س��مك عيّار يكي از آثار گران سنگ زبان فارسي است كه «داستان

درد و ف��راق و حس��رت و اش��تياق »1را ب��ه زيباتري��ن ص��ورت بي��ان مي كند.

«حكايتي[اس��ت] از غرايب و عجايب منادرات عالم [كه در آن] عشق و وصل
و هجر »2با قلم ش��يواي نويسنده به خواهش «جماعتي از دوستان موافق »3نوشته

شده است.

همان گونه كه پژوهشگران و مح ّققان نيز نوشته اند ،اطالعات الزم در مورد
اين اثر و نويس��ندۀ آن را بايد از خود كتاب به دس��ت آورد .نام مؤلّف در چند

جاي كتاب مشاهده مي شود .ازجمله جلد يكم صفحۀ يك و جلد س ّوم صفحۀ
صد و هشتاد و سه .در جلد س ّوم نام نويسنده به طور كامل«فرامرزبن خداداد بن

عبداهلل كاتب ا ّرجاني» ذكر شده است.

«از نام هاي خاص تركي كه در متن كتاب آمده است مانند سمارق و سنجر
 -1فرامرزبن خدادادبن عبداهلل كاتب ارجاني ،س��مك عيار ،تصحي��ح دكتر پرويز ناتل خانلري ،چاپ هفتم،
اتشارات آگاه ،تهران ،بهار ،1369جلد ،3صفحۀ 185
 -2همان ،جلد  4صفحۀ 3
 -3همان ،جلد  4صفحۀ 4

9

10
q

خورشیدشاه و مه پری

و قيماز و قاورش��اه و قزل مل��ك و ارغون و قيارق و ق��اورد و گورخان گمان
قصه پيش از اواخر دورۀ س��لجوقي نيس��ت »1در
مي توان برد كه تاريخ تدوين ّ
جلد چهارم 2سال تأليف كتاب ،روز سه شنبه چهارم جمادي االول سال پانصد و
هشتاد و پنج بيان شده ،اما گروهي از محققان عقيده دارند كه اين صفحه بعدها

به كتاب اضافه ش��ده و نمي توان بر اس��اس آن حكم كرد .بنابراين بايد گفت:
تأليف كتاب ظاهرا ً «در اواخر قرن ششم هجري قمري صورت گرفته است».3
از شواهد برجاي مانده مي توان دانست كه داستاني كه هم اكنون در دسترس

عالقه مندان است ،از يك نسخه به دست نيامده است؛ زيرا جلد د ّوم كتاب «در
زمان س��لطان مرادخان بن سلطان س��ليم خان[عثماني] كه از سال 982تا 1003
هجري سلطنت كرده از تركي به فارسي ترجمه شده است»4

اگرچه حوادث داس��تان در مكاني خارج از ايران اتفاق ميافتد ولي از متن
كتاب كام ً
قصه هاي كهن و عاميانه ي ايرانيان
ال مشخص است كه اين داستان از ّ
اس��ت كه مانند داستان هاي ديگر ،در آن زمان س��ينه به سينه حفظ گشته و در

جاهاي مختلف با روايت راويان شيرين س��خن و زبر دست بيان مي شده است.

همان گونه كه اين داس��تان نيز با روايت «صدقة بن ابي القاس��م »51حكايت شده

است.

 -1همان ،جلد 3صفحۀ 4
 -2همان ،جلد 4صفحۀ 3
 -3غالمحسين يوسفي ،ديداري با اهل قلم ،انتشارات علمي ،چاپ ششم ،1376 ،جلد ،1صفحۀ 221
 -4فرامرز بن خدادادبن عبداهلل ،همان ،جلد ،3صفحۀ 179
 -5فرامرز بن خدادادبن عبداهلل ،همان ،جلد ،4صفحۀ 3
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وجود تعدادي از اس��امي پادش��اهان و پهلوانان ايران��ي هم چون كيومرث،

تهمورث ديوبند ،جمش��يد ،فريدون ،كيكاووس ،اردش��ير ،رس��تم ،زال ،سام،
نريمان ،و ...خودگواه اين نكته است.

در اين مورد كه چرا حوادث داس��تان در جاهاي��ي غير از ايران ات ّفاق افتاده
است ،ا ّطالعات زيادي در دست نيست .براي روشن شدن اين مطلب در مرحلۀ
ا ّول ،بايد زمان تأليف دقيق كتاب را مش��خص ك��رد و در مرحلۀ بعدي منطقۀ

توجه به وضعيت اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
نگارش اثر را پيدا نمود ،تا بتوان با ّ
آن زمان و آن منطقه در مورد اين مسأله قضاوت كرد.

آن چه با توجه به مطالب كتاب به ذهن خطور ميكند ،اين اس��ت كه شايد

ترس از زمامداران و س�لاطين آن عهد باعث شده است تا نويسنده در انتخاب
اسامي و مكان ها ،به مناطق و افرادي غير ايراني روي آورد.

ماج��راي اصلي كتاب داس��تان ش��اهزاده اي جوانمرد از ش��هر حلب به نام

خورش��يد شاه اس��ت كه برخالف ميل باطني اش كه از عش��ق و عاشقي دوري

مي جس��ت و بر عاش��قان ميخنديد ،به عشق دختر فغفور ش��اه ،پادشاه ماچين

گرفتار ميشود و حوادثي شيرين و جذاب به وجود ميآورد.

ش��اهزاده براي به دس��ت آوردن مه پري ،به سوي چين حركت ميكند .در

اين ميان مردي به نام "س��مك عيّار" به خورش��يد ش��اه ميپيوندد و از آن پس

بار اصلي حوادث را به دوش مي كش��د .او كه مردي عيّار اس��ت با هم دستي و
همراهي افرادي چون ش��غال پيل زور ،روزاف��زون ،روح افزاي و چند پهلوان و

عيّار ديگر در بيشتر حوادث به كمك خورشيد شاه ميآيد.
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فرخ روز ،پسر
ش��خصيت ديگري كه نقش مهمي در داستان بر عهده داردّ ،

خورش��يد شاه اس��ت،كه او نيز همانند پدر به عشق دختري مبتال ميگردد و به
توجهي از
سرزمين هاي زيادي لشكركش��ي ميكند و در اين ميان قسمت قابل ّ

ف��رخ روز حضور
كت��اب را به خود اختصاص داده اس��ت .در بخش هايي كه ّ
دارد داس��تان تا حدودي به اسطوره نزديك ميش��ود و ما را به ياد اثر حماسي
بزرگ ايرانيان ،ش��اهنامۀ فردوسي مياندازد،تا جايي كه ميتوان گفت سمك

عيّار همان مسيرهايي را طي كرده است كه روايات و مواد اساطيري و حماسي

ش��اهنامه طي نموده اس��ت هم چون :غلو و اغراق كه عنصر اصلي حماس��ه به

فرۀ ايزدي منتهي به نام اس��م
ش��مار ميرود .وجود جادو و جادوگران ،وجود ّ
اعظم ،وجود موجودات و پديده هاي فراطبيعي و نقش آفريني آنها در داستان،

مثل گياهان ش��فا بخش كه يادآور نوشداروست و سيمرغ كه به كمك قهرمان
داستان ميشتابد؛ وجود سرزمين هاي وهم انگيز شبيه به آنچه در شاهنامه هست؛

وجود شخصيت هايي با خلقيات اشخاص شاهنامه؛ خورشيد شاه شبيه سياوش و
فرخ روز شبيه فرود کام ً
ال مشهود است .رفتن پهلوان با قيافه و لباس مبدّل كه با
اين تدبير بارها در قلب لش��كر دشمن پيش ميرود و به ناشناس هنرهاي بزرگ

انجام ميدهد كه باز يادآور رستم در داستان بيژن و منيژه است و ..

نکتۀ بس��یار باریک و ریز داستان نامهای پهلوانان و یا شخصیتهای داستان

است .در این داستان اشخاص به نوعی نامگذاری شدهاند که هر نام با روحیات

و ش��خصیتهای ظاهری اش��خاص مطابقت دارد .به نوعی که خوانندۀ داستان

میتواند با دیدن یکی از اسامی جث ّه ،شکل و شمایل و حتّی روحیات و اخالق
مجس��م کند مانند :آس��مان نگر ،درازپای ،آهن قبای،
آن ش��خص را در ذهن ّ
سیاه مردم خوار ،سرخ کاله ،سرخ کافر ،پهلوان اکبر کوچک ،خردک مالح،

راّیع کمس باتک یفّرعم
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گاوسیاه کوه تن و ...
اساس��ي ترين مطلب��ي كه در داس��تان جلب توج��ه ميكند اصط�لاح عيّار
و عيّاري اس��ت« .عيّاران ي��ا جوان مردان يا فتيان ،طبق��ه اي از طبقات اجتماعي

ايران را تش��كيل ميدادند ،متشكل از مردم جلد و هوشيار از طبقه ي عوام الناس

كه رس��وم و آداب و تش��كيالت خاص داش��تهاند و در هنگامهها و جنگها
خودنمايي ميكرده اند .اين گروه بيش��تر دسته هايي تشكيل ميدادهاند و گاهي
به ياري امرا با دسته هاي مخالف آنان به نبرد برمي خاستهاند و در زمرۀ لشكريان
ايشان ميجنگيده اند...

عيّاران جوانمردي پيشه داشتند و به صفات عالي راز نگهداري و دستگيري

بيچارگان و ياري درماندگان و امانت داري و وفاي به عهد،آراسته و در چاالكي

و حيل��ه نام بردار بودند» .1اين گروه با كارهايي كه انجام ميدادند چنان در دل
مردم جا پيدا ميكردند كه ناديده به شادي آنان و يادشان شراب مينوشيدند.

خصل��ت بارز عيّ��اران يعن��ي جوانم��ردي ،در پادش��اهان و امرا ني��ز تأثير

ميگذارد؛ س�لاطين و حاكماني كه با اين قشر از مردم اجتماع همنشين بودند،
وقتي به ش��هري يا كش��وري حمله ميكنند و آنجا را فت��ح مينمايند ،ره آورد
لشكركشي شان عدالت و دادگستري است.

نق��ش كليدي زنان را نيز در ال به الي حوادث نبايد از نظر دور داش��ت .در

جامعه اي كه زنان را با ديد عاجزه و ضعيفه مينگرند كه بايد در خانه مس��تور

باش��د و فقط به خانه داري بپردازد ،ما شاهديم كه در همين جامعه زنان همپا و
عيار.
 -1علي اكبر دهخدا ،لغت نامه ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول از دورۀ جديد ،ذيل ّ
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هم دوش مردان كارهايي انجام ميدهند كه خواننده يا شنونده را به اعجاب وا

ميدارد .گاهي نقش آنان در عياري از مردان پررنگ تر اس��ت.آنجا كه زني به

خاطر راس��تي و عدالت ،پدر و برادرش را ميكش��د ،شايد در اذهان و در ديد
ديگران كاري مذموم و ناپس��ند ب��ه نظر آيد ولي چون اي��ن عمل براي نجات

كسي است كه تمام وجودش را جوانمردي فراگرفته است اوج ايثار و اخالص
را ب��ا اين كار ب��ه نمايش ميگذارد؛ ي��ا آنجا كه زنان باع ّف��ت پاك دامن در
ميدان هاي جنگ حاضر ميش��وند و حتّي در نبردها و پهلوانيها برتر از مردان

قرار مي گيرند ،ميتوان دانس��ت كه در مرام عيّاران و در مكتب جوانمردان زن

هيچ تفاوتي با مرد ندارد.

عالوه بر اين در كش��اكش حوادث ،خواننده با مطالب مهم ديگري نيز آشنا
ميش��ود كه در دوران معاصر يا كام ً
ال از بين رفته و يا نقششان در زندگي مردم
و در اجتماع كم رنگ تر ش��ده اس��ت .از قبيل :تربيت ش��اهزادگان و آموختن
ش��كار ،س��واركاري ،تيران��دازي و فنون نظامي ب��ه آنان ،ش��يوه هاي مختلف
خبرگيري پادش��اهان و ّ
روزمره ،تشريفات و جزئيات
حكام واليات از مس��ائل
ّ
مراسم عروسي شامل خواس��تگاري كردن ،دادن شيربها ،ماندن دايۀ عروس بر

در حجله و گالب ريختن در گلوي عروس و داماد پس از پيوستن به هم ديگر،
منجمان و بررسي طالع فرزندان ،برخورد پادشاهان با زيردستان ،طريقۀ
استخدام ّ

ساختن داروها ،چگونگي عزاداري و سوگواري كردن پادشاهان و طول مدّت
تعزيت و...

همچني��ن مطال��ب س��ودمندي دربارۀ جنگه��ا و آرايش نظام��ي ،فنون و

نيرنگ هاي جنگي و شيوه هاي شبيخون زدن و ...
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كتاب به ش��يوه اي تأليف ش��ده اس��ت كه خواننده نه تنه��ا از خواندن آن

احساس مالل نميكند بلكه در تالش است جريان حوادث را دنبال كند و پايان

قصه را بداند.
ّ

اگر بخواهيم در مورد س��بك كتاب مطلبي بنويس��يم ،به اين نكته بايد اكتفا

كرد كه «بر روي هم نثر س��مك عيار نرم و خوش آهنگ و در عين س��ادگي،
شيوا و پر تأثير است[است]».

1

چند تن از مح ّققان و نويسندگان در مورد اين داستان كهن تحقيقاتي انجام

داده اند ،از جمله :دكتر محمد جعفر محجوب ،دكتر غالمحسين يوسفي و دكتر
پرويز ناتل خانلري .از اين ميان دكتر خانلري بيش��ترين كار را در مورد سمك

عي��ار انجام داده و آن را تصحيح كرده اس��ت .دكتر خانلري با تصحيح نيكوي
خود بسياري از مشكالت و اغالط كتاب را برطرف كرده و راه تحقيق را براي
مح ّققان و جاده ي داس��تان خواني را براي خوانندگان هموار كرده است؛ ايشان

با جمع آوري اين كتاب ظاهرا ً نخستين كسي است كه سمك عيار را به صورت
كلّي و عمومي به مردم معرفي نموده است.
دكتر غالمحسين يوسفي نيز در كتاب ديداري با اهل قلم،كه بررسي بيست

مفصلي را به كتاب سمك عيار اختصاص داده اند.
كتاب نثر فارسي است ،بخش ّ
در اين تحقيق كه با عنوان «در آرزوي جوان مردي» نگارش يافته است ،مح ّقق،

با ريز بيني خاص خود نكاتي س��ودمند و جامع در مورد عيّاران و شيوۀ عيّاري،
اوضاع اجتماعي و معرفي نويسنده بيان كرده است .حتّي در حوزه ي نقد داستان
 -1غالمحسين يوسفي«ديداري با اهل قلم» انتشارات علمي ،چاپ ششم ،1376 ،جلد ،1صفحۀ .245

