
 113-137/ صفحات مقالۀ پژوهشي

048.211910.22054/LTR.2018.28DOI:  

  پژوهی ادبیمتن
  1399، پاييز 85شمارة ، 24سال 

 
 

  یکرد شبستر نیدر داستان حس اریّع تیزوال شخص

 یسرورینینجمه حس
  رانی، کرمان، اکرمان باهنر ديدانشگاه شه يفارس اتيزبان و ادب دانشيار

 
 (15/08/1397: رشیپذ زیتار 30/09/1396: افتیدر زیتار)

 چکیده
هنا پنس   هاي شفاهي عامه هستند که اغلب مدّتترین داستانهاي مربوط به پهلوانان و عيّاران، محبوبداستان

هنا  تنرین اینن داسنتان   نامه و سمک عيّنار از قندیم  مزهنامه، حاند. ابومسلمصورت مکتوب درآمدهاز روایت به
هنایي اسنت کنه در دورۀ    هاي عيّاري نسنبتاا متنأخر و از داسنتان   هستند و حسين کرد شبستري از جمله داستان

اند. با وجنود اینن، بررسني    ها دانستهاست و آن را ادامة سنّت عيّاري و نقل شفاهي داستانصفویه روایت شده 

هناي  هاي پنيش از آن، تفناوت  دهد که شخصيت عيّار این داستان با عيّار داستانرد، نشان ميداستان حسين ک
است و ها پرداخته تحليلي به بررسي این تفاوت -ظاهري و رفتاري معناداري دارد. این مقاله با روش توصيفي

هاي رفتاري عيّاراني مثل رو و فاقد ظرافتپهلواني عامي، تک دهد که حسين کرد،نتایج این بررسي نشان مي

سمک است و برخالف عيّاران پيش از خنود کنه بنازیگراني هنرمنند و نموننة کامنل پهلواننان آگناه، داننش         
هناي  هناي زبناني و مهنارت   هنا و ظرافنت  اند، فاقد زیرکي و دوراندیشني، تواننایي  آور و زیرکآموخته، زبان

 سخنوري است. 
 

 تیشخا   ،یاری   ع نی ی آ ،یک د شبست  نیمه، حسعا يپهلونن هایدنستانواژگان کلیدی: 

 .اری ع
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 مقدمه

و جنبنة  اسنت   هناي متمنادي بنوده   هاي مهم اجتماعي ایران طي قرنعيّاري یکي از سازمان

هناي  فکري و نيز تشکيالتي فتيان، نه تنها در آرا و سلسله مراتب صوفيه کنه در همنة جنبنه   

اسنت   ل گونناگون تنأثيري عمينق داشنته    هنا و مشناغ  زندگي ایرانيان و حتّي در وضع حرفه

هناي متعنددي   نامههاي صوفيانه به آداب عيّاري و نيز فتوتتوجه متن .(80: 1383، 1)کربن

اسنت و بخنش قابنل     در باب مننش، عقایند، قنوانين و آداب جنوانمردان نوشنته شنده      »که 

اي از اینن  موننه ن (.1: 1394)افشناري،  « دهنند شکيل ميتوجهي از ادبيات عاميانه ایران را ت

توجه عام به آداب فتوت و عيّاري است که در ادبيّات داستاني عامه نيز از دیربناز، بازتنابي   

 است. داشته درخور توجه

هناي عامياننه و   ترین تحریرهاي مختلف داستانعيّار در قدیم آداب عيّاري و شخصيت

 )صننفا، رت پذیرفتنه کننه در عهند سنامانيان صنو    نامنه دارابو  سنمک عيّنار  پهلنواني، مثنل   

حضننوري پررنننگ دارد. ایننن تحریرهنناي شننفاهي کننه بعنندها مکتننوب   (47-66 ب:1363

شنده و نينز    کنه در قنرن پننجم نوشنته    اسنکندرنامه  هناي فرعني داسنتان    نمونه»شدند، مثل 

القاسنم  هناي نّقنالي بنه ننام صندقه ابنن ابني       کنه از روي رواینت   سمک عيّارشدن  مکتوب

دهنندۀ اهمينت نقنل    نشان (68: 1387 )بيضایي، «است توب شدهآوري و مکشيرازي، جمع

ها و نيز ارتباط دوسنویة ادبّينات شنفاهي و مکتنوب در اینران اسنت کنه در        داستان شفاهي

  .2است عصر مغول و تيموري نيز همچنان ادامه داشته

رو هسرایي در جامعة ایران همچنان با اقبال عمومي روبدر دورۀ صفویه نيز سنّت داستان

خواننان در قهنوه  هاي حماسي و پهلواني نقّاالن و قصّهسچردن به روایت است و گوش بوده

اسنت.   هاي طبقات مختلف مردم بودهاز جمله سرگرمي هاخانهها و شربتها و ميخانهخانه

                                                           

1- Henry Corbin 

 .کنيد ( مراجعه65-83: 1387بيضایي ) به بيشتر اطالعات براي -2
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هناي منذهبي، مثنل    خصنوص قصّنه  ههاي از پنيش موجنود و بن   ها، قصّهتعدادي از این قصّه

هناي ابنداعي نقّناالن، مثنل     در کنار اینها، نقنل داسنتان   اما ،بودند نامه و...حمزه مختارنامه و

و... نينز در مراکنز تجمنع     حسنين کنرد شبسنتري   و  چهار دروینش ، قصّة اسکندر و عيّاران

هنا، شخصنيت  ( و در اغلب این داستان83الف: 1363صفا، )است  داشته مردم، کامالا رواج

 اند.قهرمانان اصلي داستان بوده هاي متصّف به اوصاف عيّاري،

 مشهورترین قصّة ابداعي بازمانده از سنّت شفاهي دورۀ صفوي و ،حسين کرد شبستري

هنایي اسنت کنه در آن، مثنل داسنتان سنمک، پهلواننان عّينارمنش،         یکي از معدود داستان

اي اسنت  ننه به اعتقاد بعضي از محققان، تنها داستان عامياقهرمانان اصلي داستان هستند و بنا 

از دقت جغرافيایي برخوردار است و زمنان و مکنان آن معلنوم اسنت )ذکناوتي قراگزلنو،       

افتند و از  در بستر جغرافيایي ایران و هند اتفناق مني   ،(1057: 1383و محجوب،  61: 1387

به عقيدۀ مارزلف، روایت شنفاهي اینن    .گویددوران حکومت شاه عبّاس صفوي سخن مي

اسنت.   از حکومت شناه عبناس و در اوائنل دورۀ قاجنار سناخته شنده      ها پس داستان، مدّت

برخالف نظر مارزلف و با استناد به شواهد زبناني و  افشاري  .(442-443: 1388 )مارزلف،

است، نقل شنفاهي   فرهنگي و نيز وجه تبليغي داستان که در دورۀ صفوي حائز اهميت بوده

؛ یعني زماني که هنوز یناد و خناطرۀ دوران   داندداستان را مربوط به اواخر دورۀ صفوي مي

قصّنة حسنين   مقدمنة افشناري بنر    ) اسنت  طالیي شاه عبّاس در یاد و خاطرۀ مردم زنده بوده

 .(17-19: 1388کرد شبستري، 

 1255تان حسنين کنرد، مربنوط بنه سنال      ترین نسخة مکتنوب داسن  در هر حال، قدیمي

هناي مکتنوب،   اینکنه مبنناي رواینت   یعني اواینل دورۀ قاجنار اسنت و بنا توجنه بنه        قمري؛

را رواینت مني   هاي شفاهي نقّاالني است کنه در دورۀ قاجنار نينز همچننان داسنتان     روایت

 هایي دارند. هاي موجود داستان با هم تفاوتاند، نسخهکرده
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هناي او  هاي موجود داستان، دو روایت کلني دربنارۀ حسنين کنرد و پهلنواني     نسخهدر 

ترین براساس کهن»است که بنا به گفتة مصححان آن  نامهسينحموجود است: یکي کتاب 

« اسنت ، تصحي  و تنظيم شنده نامهحسينشده از حسين کرد، موسوم به نسخة خطي شناخته

( و دیگري، نسخة خطّي در کتابخاننة مجلنس کنه ظناهراا در سندۀ سنيزدهم بنه        16)همان: 

هنایي دارد  ي حسين کرد، تفناوت هاي چاپو نسخهنامه حسيناست و با متن  درآمده کتابت

به تصحي  ایرج افشار و مهران افشناري،   نامهحسينآنچه تا پيش از انتشار متن . (31 )همان:

چاپ و منتشر شده، همه براساس نخستين چاپ سنگي این کتاب است که نسخة مأخذ آن 

 است. نشده شناخته

تنرین اینن   ؛ مهنم هناي چشنمگيري دارد  هناي چناپ سننگي تفناوت    با نسخه نامهحسين

حسنين در رواینت   حسين کنرد شبسنتري  به گفتة افشاري، این است که برخالف  هاتفاوت

( و تعداد نسنبتاا زینادي از قهرماننان    19، حسين کرد، تنها قهرمان داستان نيست )همان: نامه

کنند و محدودۀ جغرافيایي عمل این قهرمانان، تنها ایران و هنند  آفریني مينقش در داستان

ها و شهرهاي بسياري از جمله قلمرو پادشاهان عثماني، روم و فرننگ  بلکه سرزمين ،يستن

-در قسنمت  نامهحسينوتاز پهلوانان شاه عباس است. همچنين در روایت و... عرصة تاخت

، گناه  حسنين کنرد شبسنتري   شنود و بنرخالف   هایي نشاني از موجودات خينالي دینده مني   

اسنت، راهني    دن زني زیبا که مورد توجه شاه قرار گرفتهآوردستبراي به قهرمانان داستان

 شوند. سفر مي

حسنين بنا آنچنه در    هاي سننگي ها، شخصيت حسين کرد در چاپاین تفاوت با وجود

بينيم، انندکي تفناوت دارد )همنان( و در هنر دو رواینت، قهرمنان اصنلي داسنتان،         مينامه 

نموننه رسد که حسين کنرد بنا پنيش   مي به نظر اما ،صف به اوصاف عيّاري استپهلواني متّ

هنایي  هاي عامة فارسي، مثل سمک یا احمد زمجي، تفناوت هاي شخصيت عيّار در داستان

 قابل توجه دارد.  
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وهش، ژهایي، هدف این پنظر از علل و عوامل اجتماعي و تاریخي چنين تفاوتصرفِ

 از امياننة فارسني  هناي ع هاي چهنرۀ شخصنيت ننوعي عيّنار در داسنتان     بررسي دقيق تفاوت

ها تا حسين کرد است. از آنجنا کنه دورۀ صنفوي، دوران تأثيرگنذاري در     ترین نمونهقدیم

هاي عاميانه اسنت و از سنوي دیگنر، حلقنة واسنطي      آداب مربوط به نقّالي و نيز رواج قصّه

توانند شنواهد   است بين ادبيّات داستاني کهن و ادبيّات داستاني دورۀ قاجار، این بررسي مي

هنناي عاميانننة فارسنني ارائننه دهنند کننه در  مسننتندي بننر تطننوّر شخصننيت عيّننار در داسننتان 

هاي عاميانة فارسني و  هاي مربوط به سير تحول داستاناز جمله پژوهش هاي بعديپژوهش

هاي آشناي ادبيّات داسنتاني عامّنه بنا    هاي مربوط به علل تغيير و تحوّل شخصيتنيز بررسي

 تاریخي توليد اثر، مفيد و راهگشا باشد.جتماعي و اتوجه به شرایط 

 

 . پیشینۀ پژوهش1

هنا، یکني   حضور عيّاران در زندگي اجتماعي مردم ایران و توجه عام به آداب و عقایند آن 

است و هر دو جنبة اعتقادي  هاي عيّاران در ميان عامة مردم بودهاز دالیل محبوبيت داستان

است. پژوهشگراني مثل  ها نيز بازتاب یافتهاستانو اجتماعي آیين عيّاري،کمابيش در این د

تنرین اینن   محجوب، خانلري، بهار و نفيسي، ذوالفقاري و... در بررسي آداب عيّاري، مهنم 

 هاي متعدد درمقاله . همچنيناندنظر قرار داده، سمک و... را مدنامهابومسلمها، مثل داستان

از منابع ارزشمند در مطالعنه و   هانامهۀ فتوتهاي افشاري دربارها و پژوهشباب این داستان

طور خاص به داستان حسنين  هایي که بهپژوهش ، اماها و آداب عيّاري استبررسي داستان

هناي قنالبي   اي از گنزاره گنجيننه »اند، انگشت شمارند. مقالة مارزلف با عنوان کرد پرداخته

(، 339-459: 1388 ي،)ضننميمة قصننة حسننين کننرد شبسننتر« داسننتان عاميانننة حسننين کننرد

پنژوهش   و (9-48: 1386سنودا ) به قلنم آتنش   «ي ساخت داستان عاميانة حسين کردبررس»

اهميت ادبيّنات فولکلورینک در   »( در باب 9-948: 1391مشترک خيراندیش و ابراهيمي )
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هایي هستند که بنه داسنتان حسنين کنرد     از جمله معدود پژوهش« بازنمایي تاریز اجتماعي

ترین مننابع پنژوهش دربنارۀ    ، یکي از مهمنامهحسينو مقدمة مفصل افشاري بر  اندپرداخته

 این داستان است.  

 تنرین کوشد از طرینق مقایسنة شخصنيت حسنين کنرد بنا عّينارانِ مهنم        این پژوهش مي

هنا و اوصناف شخصنيت عيّنار در     هاي عامة پيش از آن و توصيف و تحليل ویژگيداستان

از لحاظ بازنمنایي  « حسين کرد شبستري»پاسز دهد که داستان به این پرسش  هااین داستان

هناي  هاي شخصيت عيّار، چه تفاوتتشکيالت و آداب و رسوم عيّاري و صفات و ویژگي

هاي عيّاري پيش از آن دارد؟ به این منظور، پس از مطالعنة دقينق مننابع    معناداري با داستان

شنوند و بنه دلينل    وصنيف و تحلينل مني   هاي درون متني بنه دقنت ت  مرتبط با موضوع، یافته

تفاوت اندک شخصيت حسين کرد در دو روایت موجنود اینن داسنتان و اینکنه در نسنخة      

چاپ سنگي، حسين کنرد، تنهنا قهرمنان داسنتان اسنت، مبنناي بررسني شخصنيت در اینن          

، توسط انتشارات ققنوس چاپ 1384پژوهش، متن مبتني بر چاپ سنگي است که در سال 

شود؛ به اینن دلينل کنه    ها خودداري مياست. در این مقایسه، از ذکر شباهت و منتشر شده

هایي مثل شجاعت و سنخاوت و پاکندامني عيّناران و...، امنري بندیهي و در      وجود شباهت

سنت کنه باعنث شنده تنا پژوهشنگران       ا هنا ابتداي امر، دليل مقایسه است و همنين شنباهت  

دنبالة سمک عيّنار، البتنه بنا رنگني شنيعي و بنر       ادامة سنّت عيّاري و »داستان حسين کرد را 

( بداننند. بنا   169 :1394 )ذوالفقناري، « مبناي حفظ حکومت صفوي و با هدف تقوینت آن 

هناي اینن   ، یافتهحسين کرد شبستريها و ادامة سنّت عيّاري در داستان توجه به این شباهت

هناي بعندي   ينز پنژوهش  هاي عاميانة فارسي و ندر شناخت دقيق سير تحوّل داستان پژوهش

پنردازي و زنندگي   هاي اجتماعي و تناریخي چننين تحنولي در داسنتان    دربارۀ علل و زمينه

 بود.  اجتماعي ایرانيان تأثيرگذار خواهد
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 . تشکیالت عیّاری2

اي طوالني در مينان ایرانينان دارد و   رسوم و آداب و اعتقادات مربوط به جوانمردي، سابقه

کلمنه عيّنار و   است؛ از اختالف نظر دربارۀ بسياري را برانگيخته ها و اختالف نظرهايبحث

و  1ریشة آن تا خاستگاه آن در زندگي اجتماعي مردم ایران، ظهنور آن در ادبيّنات فارسني   

 . 2هاي تاریخي آنوجوي ریشهجست

دزدیندن از تنوانگران و   »شکّي، گروهي از کساني را که بنا به تفسنير پهلنوي ویوینداد    

 دانند ، پيشتازان عيّاران و جوانمردان دورۀ اسنالمي مني  «دانندفقيران را کرفه ميبخشيدن به 

انند  شدۀ عيّاران در دورۀ اسالمي، هنم عيّناران  ترین گروه شناختهکهن .(29: 1372 )شکّي،

دزدیدنند و بنه درمانندگان و    کردند و از ثروتمندان مني ها راهداري ميکه در کوه و بيابان

منشأ وجودي تفکنر و  ، 3تيشنردۀ به عقي .(16: 1388 )افشاري و مدائني، بخشيدندمي فقيران

یکي جنبنة فکنري در معنني     ؛است ها، فتوت بوده که دو جنبه داشتهروش عملي این گروه

سنازماني از  »( کنه  76: 1335 حسن اخنالق و دیگنري ینک تشنکيالت اجتمناعي )تيشننر،      

 خنانلري، )ناتل« اندتار و کردار پایبند بودهکه به آیين خاصي در رف همبستگان و یاران بوده

هناي  و در جنبشدر همة شهرها فزوني یافته  ي از قرن سومهاي عيّاراین گروه .(71: 1364

ها اند؛ گاه به یاري امرا و گاه به هواداري مخالفان آناجتماعي ایران نقش مهمي ایفا کرده

را در ي مراکز قدرت، گاه خود زمام امور جایاند و عالوه بر تأثير در جابهوارد جنگ شده

 اند. دست گرفته

ابومسلم خراساني، از نخسنتين کسناني اسنت کنه در سنيماي ینک جنوانمرد ایرانني،         »

 کنوب، )زرینن « وران خراسنان سناقط کنرد   خالفت اموي را با لشکري از روستایيان و پيشه

                                                           

 .(619: 1362خانلري ) ناتل و (957: 1383محجوب ) نگاه کنيد به - 1

-187: 1376بهنار)  (،109-110: 1383(، کنربن ) 130: 1345نفيسني )  (،1015: 1383زمينه بنه محجنوب )   این در - 2

 .( رجوع کنيد178: 1375کيا ) ( و163

3- F. G Teschner  
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فت عباسيان، عيّاران اغلب در دوران خال آیدچنان که از تاریز سيستان برمي .(348: 1367

-227 و 185، 176: 1381 کردنند )تناریز سيسنتان،   با مخالفان دولت عباسي همراهني مني  

 انند )همنان:  ها از در مصنالحه و مندارا درآمنده   ( و گاه بعضي از عمّال حکومت با آن226

  اند.هاز گروه عيّاران بود مثل یعقوب ليث( و برخي از حکمرانان و فرمانروایان محلّي، 188

شدند، گناه امينري را یناري    در اوائل قرن پنجم نيز عيّاران که با عنوان احدا  شناخته مي

(. در 161: 1387کدکني، نشاندند )شفيعيدادند و زماني، دیگري را به خواري و ذلّت ميمي

(، خليفنة  74: 1381کندکني،  قرن ششم که عصر شکوفایي فتوت و جوانمردي است )شفيعي

هناي خالفنت رواج داد و چننان کنه از داسنتان      ين عيّاري را سنامان و در سنرزمين  عباسي، آی

داران، قينام سنربه  انند.  آید، عيّاران در همة شهرها، سازمان خاص خنود را داشنته  سمک برمي

حضور فعال عيّاران شنيراز در انتقنال حکومنت از ابواسنحاق اینجنو بنه امينر مبارزالندین و...         

هناي عيّناري در تمنام    هایي از این حضور دسته(، تنها نمونه37-39: 1388افشاري و مدائني، )

هنایي کنه در بناب    در داسنتان ها در وقایع تاریخي اسنت. همچننين   شهرهاي ایران و تأثير آن

و نينز شناهان صنفوي     (265-267: 1382روش و منش شيز حيدر صفوي )روزبهان خنجي، 

تنا:  ، بي1)سانسونهاي عيّاري دید آداب و شيوه هایي از توجه بهتوان نشانهاست، مينقل شده 

  (.191: 1389و تاورنيه،  30

 آید، بنيش از هنر  که از خالل متن داستان سمک برميآداب و راه و رسم عيّاري، چنان

اسنت کنه در ینک سنازمان ینا       چيز مبتني بر پيوند برادري و رفاقت در ميان کسناني بنوده  

ا به زبنان ینا لهجنة خاصني در مينان خنود سنخن مني        گوی»آمدند و دارودسته گرد هم مي

اند و اگر ها در همة شهرها از وجود یکدیگر باخبر بودهاین دسته .(94: 1375 )کيا،« گفتند

آمند، همنة عّيناران بنه شنادي او شنراب مني       پهلواني بزرگ در هر عصري پدید مي -عيّار

ها، تحقنق افکنار و   ف این سازمانهد .(18: 1376 اند )بهار،سچردهمي اند و به او سرخورده

                                                           

1- N Sanson  
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: 1383 اسنت )کنربن،   هنا آینين خاصني داشنته    ورود به این دسنته  و عقاید جوانمردي بوده

و از  14اننندالحات تقریبنناا مشننابهي داشننته  آداب و رسننوم و اصننط ( و همگنني 713-513

هایي موسنوم بنه بينت دور هنم     آید که در خانهبرمي ، چنينالفتوه توضيحات ابن معمار در

حسب رتبه، حقنوق متقنابلي نسنبت    کردند و برشدند، یکدیگر را رفيق خطاب ميجمع مي

  .(168-178: 1387 کدکني،اند )شفيعيبه هم داشته

عيّناري نينز    -هناي پهلنواني  تنوان در داسنتان  بازتاب راه و رسم و سازمان عيّاري را مني 

سنت و  ا هنا يس آنرین « زورشنغال پينل  »مشاهده کرد. سمک، یکني از عيّناراني اسنت کنه     

گوینند و  زور مني این سوار کهل را شغال پينل »کند: ها را چنين معرفي ميخواجه سعد، آن

سرِ جوانمردان این شهر است و آن جوان نمدپوش، سر عيّاران اسنت و او را سنمک عيّنار    

 یت شناه دارنند و اسفهسناالر   اند و اختيار کلي والخوانند... و این دیگران، رفيقان ایشانمي

عيّناري از گنروه عيّناران     ،بر این اساس، سمک .(26: 1، ج 1369 ارجاني،)کاتب «شهراند

زننند و  آید، این گروه به زباني خاص با یکدیگر حرف ميکه از داستان برمياست و چنان

شدن به آن آدابي دارد؛ همچنان که جنوانمردي،   کنند که وارددر خانة عيّاران زندگي مي

نيز که عيّناران   نامهابومسلم از حد فزون است. در دارد که به گفتة شغال اعتقاداتي آداب و

کنند، این سازمان و تشنکيالت عيّناري و آداب آن، نمنودي    بسياري در آن ایفاي نقش مي

انند کنه از ابومسنلم تبعينت     ورانعيّاران داستان، گروهي از صنعتگران و پيشهآشکار دارد؛ 

آینند و  مراه هم از پس ماجراها و رویدادهاي سخت برميکنند و در مشورت با هم و همي

 خوانند.  یکدیگر را محب و اخي مي

در هر حال، وجود دستة عيّاران، مستلزم آداب و سازوکارهایي است کنه همبسنتگي و   

عبارتي، جمعي از افراد را تحت لواي اهداف کند و بهجایگاه افراد را در گروه تضمين مي

دهد و به این وسيله، ها معنا ميآورد و به روابط آنجا گرد ميیک در هاي مشترکو ایده

                                                           

 .( رجوع کنيد347-349: 1376بطوطه ) به ابن مثال براي -1
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 هنا در ميان دستة عيّاراني که سنمک سنرکردۀ آن   کند. این آدابدوام گروه را تضمين مي

-سوگند برادري خوردن، وفاي به عهد، احترام به ریيس گنروه، تنرجي    :ست، عبارتند ازا

 . هاي فرد و...دادن منافع جمع بر خواسته

- شنده  ننام بنرده  « خانهیتيم»بار از مکاني به نام در داستان حسين کرد، هرچند تنها یک

اي دارند کنه در  یافتهرسد که پهلوانان شاه عباس، تشکيالت و سازمان نظامبه نظر مي است

 و بيست نفنر) ینا هنزار    و خودش مرشد است و سيصد»دارد که  ها، خود شاه قراررأس آن

بنرخالف   امنا  ،(9: 1384 )حسنين کنرد شبسنتري،   « !( نوچنه )یتنيم( دارد  1صد و بيست نفنر 

از متن داستان هيچ اطالعي دربارۀ آداب و قواعند اینن تشنکيالت     هایي مثل سمکداستان

که پرورندگان حسين کرد « بابا حسن»یا « بندمسي  دکمه»آید؛ پهلواناني مثل به دست نمي

شدن پهلنواني در   عيّاران داستان سمک که از پيدا هستند، ارتباطي با هم ندارند و برخالف

پهلنوان دیگنري    اند کنه شوند، حتّي گاهي سخت مراقبهر جایي و هر شهري خرسند مي

رسند کنه در داسنتان حسنين کنرد،      بنه نظنر مني    (؛ بننابراین، 40پيدا و مشهور نشود )همان: 

هناي عيّناران و   خاننه  هنا، جنایگزین  تشکيالت منظم درباري سچاهيان شاه و روابط مابين آن

 است.  هاي پيش از حسين کرد شدهآداب آن در داستان

تر، این است که حسين کرد، اصالا با تشکيالت پهلوانان شاه عبناس سنروکار   نکتة مهم

تنهنا در  حسنين ننه   .(52)همنان:  اه ابنایي نندارد   هاي ششدن با نوچه ندارد و حتّي از درگير

 کنند مراتب مرسنوم مينان عيّناران را رعاینت نمني     د، سلسلهبنرفتار با استادش، مسي  دکمه

برد و حتّي ادب عام ميان شناه و رعينت   ( که از شخص شاه هم فرمان نمي60و  46)همان: 

شمرد و در جواب شاه عبّاس که لبناس مبندل پوشنيده و او را نصنيحت مني     را محترم نمي

شاه خنودش اسنت، شناه منا کنه       ما از شاه عباس بيمي نداریم! شاه عباس،» گوید:کند، مي

رو است و بنرخالف شخصنيت  او قهرمان تک .(82 )همان:« نيست. برو خبر از براي او ببر!

                                                           

 ( رجوع کنيد.29: 1384بستري )ش کرد حسين به -1
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بنه تشنکيالت عيّناري و آداب    « سنمک »و « احمند زمجني  »ینا  « عمر اميّه»هاي عيّاري مثل 

هناي عاميّاننة فارسني،    عنالوه بنر اینن، شخصنيت عيّنار داسنتان      مربوط به آن وابسته نيست. 

شنود. داسنتان حسنين کنرد در اینن      ها تکرار مني هایي دارد که کمابيش در داستانویژگي

هناي آشنکار   هاي مشنترک باشند، تفناوت   ها نيز بيش از آنکه نمایانگر این خصلتویژگي

  گذارد.هاي عيّاري به نمایش ميشخصيت حسين را با دیگر قهرمانان داستان

 

 های جسمانی و ظاهری عیّار. ویژگی3

هناي  هاي پيش از حسين کرد، تنومندي قهرمان داستان، شرط بازنمنایي خصنلت  ر داستاند

« خنروزان »از پنس   اما ،پهلواني و شجاعت و عيّاري نيست؛ سمک، پهلواني ریزنقش است

دزدد و با خنود  هيکل را از اردوگاه او ميدرشت« قطران»آید و هيکل و زورمند برميقوي

وسال و ریزنقش جنيدنامنه، حتّني شنجاعت حضنور مسنتقيم در      نسعيّار کم« شيبو»برد. مي

-شود و آشنکارا مني  ميدان جنگ و زدوخورد با دشمن را ندارد؛ پشت سر جنيد پنهان مي

 .(308: 1، ج 1380 )طرسوسنني،« پننوش نيسننتممننن قننوّت جنننگ ننندارم و سننالح»گوینند: 

آميز و شوخ و طایبهشخصيت عيّار، اغلب، مثل سمک، عمر اميّه و شيبو، شکل و شمایلي م

گزي بر سر نهاده و دنب روباهي در قبنل  نمدي سرخ پوشيده و کاله نمد پنج»شنگ دارد؛ 

آن کاله نصب کرده که هميشه در گشت بود و کمان چنوبين در کتنف آویختنه و انبناني     

پر و پيکنان در کمنر زده و سنچر کاغنذ پنس آورده، تفنک در       حمایل کرده و چند تير بي 

را بنا همنين ابنزار و بنا زیرکني و      « مقبنل »پهلوانان تنومندي مثل  اما ،(44 همان:« )ميان زده

 آورد.چاالکي از پاي درمي

هایي مثل سنمک در داسنتان حسنين کنرد، تصنویر دقيقني از سنر و        برخالف داستان

است. اولين باري که حسنين کنرد در داسنتان    وضع و شکل و شمایل حسين، ارائه نشده 

بينند کنه   شنود و مني  بند وارد بازار قصابان مني است که مسي  دکمه شود، وقتيظاهر مي
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)حسنين کنرد شبسنتري،    « اسنت شاخ و دمي نشسته و چوبي زیر زنز خنود زده  غول بي»

دو نفر قصاب را چنان مشتي بر سرشان زده که مغزشان از »شنود که او ( و مي29: 1384

سنتان، تنهنا ینک بنار و از دیندگاه      (. در کنل دا 30)همان: « است لولة دماغ سرازیر شده

دیند جنواني   »اسنت:  تنر از حسنين کنرد ارائنه شنده      بهزاد حرامي، تصویري نسبتاا کامنل 

است؛ قد مانند ميل منار، سر چون گنبد دوّار، حلقنة چشنم طبنق، صنورت مينل      خوابيده 

ل(. تنومنندي غنو  94)همان: « نمودندگردن، کره بازو و پهناي سينه با یکدیگر مقابل مي

هاي جسماني او است که در متن آسا و زور بازوي باورنکردني حسين کرد، تنها ویژگي

شود تنا صنفات عنامي مثنلِ پيناده و      نوبة خود، موجب ميشود و بهبارها بر آن تأکيد مي

اسنت از او   هاي ماقبل حسين کرد بنه عيّناران نسنبت داده شنده    تيزپا بودن که در داستان

 سلب شود.

، 1380 طرسوسني، ) دودپياده است و تيزپا؛ احمد زمجي مثل آهوان ميشخصيت عيّار 

بنا بناد    (، بادیلندا 501 و 496 :1، ج همنان ) گينرد شيبو، آهو را در دوندگي مي ،(156 :2ج

عمر اميّه راه شش ماهنه را سنه    (،152: 3، ج همان) چربدکند و بلکه بر آن ميهمراهي مي

-ها ميها و راهو سمک، مثل باد از سنگ (201و  520: 1، ج نامهحمزه) کندروزه طي مي

شنود،   آنکنه دینده  گنذارد و بني  گذرد و حتّي گاهي قدم بر جاي پاي خضنر و اليناس مني   

 امننا (،.585: 5ج و  370: 1، ج1369 ارجنناني، کاتننب) کننندمنني هنناي دراز را طننيمسننافت

از اوائنل داسنتان کنه     رود و تقریبناا حسين کرد، نه تيزپاست و نه پياده به سفر یا جنگ مني 

هناي  ظرافنت  دارد، همنواره سنوار بنر اسنب اسنت و از     بند برمني اسبي از خانة مسي  دکمه

 هاي عيّاري خالي است.پوشيدن و استفاده از ابزار و شيوه رفتاري عيّاران حتّي در لباس

پوشنيدن حسنين کنرد، شنباهتي بنه عّيناراني مثنل سنمک          وضع ظناهري و لبناس   و سر

( 26 :1، ج 1369 )کاتنب ارجناني،  « خنجرها در یمنين و یسنار فروبنرده و...    نمدپوش که»

هفت پيراهن حریر از براي گرمني و نرمني در بندن و زره    »با  تمام طول داستانندارد و در 
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« حلقة تنگ داودي در بر، کمندي دور کمر و از لعل موزه تا ميل ابلق، غرق آهن و فنوالد 

-رود. همچنين او نسبت به دیگر شخصيته ميدان ميب1( 78: 1384 ،يکرد شبستر نيحس)

کنند و ینک ینا چنند     از ابزارهاي عيّاري بسيار محدودتري استفاده مني  هاهاي عيّار داستان

 کند.شيوۀ عيّاري را در تمام رویدادها و در مقابل همة حریفانش تکرار مي

د و محمّند  جنگن تفک و سنگ مني گروهه، نينامه، احمد زمجي با کماندر ابومسلم

کنند. عمنر اميّنه بنا کنارد، تفنک، سننگ و        عنوان سالح استفاده مياسماعيل از سرش به

-جنگد و سمک، هرچند مرد ميدان نيست، کارد و دشنه را بنا مهنارت بنه   شيشة نفت مي

برد، اما حسين جز در ابتداي داستان که با دست خالي و قوّت سرپنجه حریفنانش  کارمي

دهند، فقنط از   بنند او را آمنوزش مني   و بعد از اینکه مسني  دکمنه   آوردرا به زانو در مي

پارچنه اسنلحه    124غنرق  »کند و هرچند در جایي از داستان، کمند و شمشير استفاده مي

بنار  (، جز استفاده از کمند و شمشنير و ینک  130: 1384)حسين کرد شبستري، « شودمي

کند. بننابراین، حسنين کنرد،    ده نمياستفاده از تير و کمان از سالح و ابزار دیگري استفا

هنایي  کند و سالحجنگي که بر تن مي چه از نظر تنومندي و زور بازو و چه از نظر لباس

کند، شنبيه عيّناران پنيش از خنود نيسنت و بيشنتر شنبيه پهلواننان         ها استفاده ميکه از آن

عيّناري،   رسمي دربنار شناه اسنت. همچننين در اسنتفاده از ابزارهناي راینج و ترفنندهاي        

-هناي مکنرر بناال رفنتن او از دینوار، بني      شخصيتي فاقد ظرافت و خالقيّت است؛ صحنه

کردن و گاه کشتن همه و جنگيدن با شمشير یا دست خالي که علّت فقدان تنوع و هوش

هناي  بنودن شخصنيت حسنين از ظرافنت    جذابيت داستان است، خود نتيجة همين خنالي  

 است.  دلنشين رفتاري عيّاراني مثل سمک
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 . زیرکی و فریبکاری4

؛ «داري عاجز نباشند در ميدان»عيّار باید  اما ،شرط عيّاري، زورمندي و نيرومندي تن نيست

« عيّار باید بسنيار چناره باشند   »زیرا که  ؛کندزوري را با حيله و تدبير جبران ميبنابراین، کم

تنرین صنفاتي اسنت کنه     مهمبنابراین، زیرکي و فریبکاري از  .(121: 1348 )ناتل خانلري،

و بنراي  کنه از زور بناز  شود. سمک ریزجثنه، بنيش از آن  ها شناخته ميشخصيت عيّار با آن

در هر موقعيتي و در مقابل هر دشمني، ترفنندي دارد و همنواره    غلبه بر دشمن استفاده کند

 ايگذرد که حيلتي و چارههيچ روزي بر من نمي»هاي جدید است: در پي آموختن حيلت

بيننم ینا   سازم و از اندیشة بسنيار در هرچنه از کسني مني    آموزم و از آن، صد چاره نمينمي

 .(290 :3، ج 1369 )کاتب ارجاني،« سازمشنوم که آن به حيلتي ماند، آن به سرمایه ميمي

دادن دشنمن،   نيز مثل سمک، اغلب با توسنل بنه حيلنه و فرینب     2و عمر اميّه 1احمد زمجي

 دهند.  را از گرفتاري و خطر نجات مي خود و همراهانشان

، عمر اميّنه و  هاي سمکهاي عيّاران، اغلب رنگي از مسخرگي دارد. حيلهرفتار و حيله

احمند زمجني در مياننة ميندان     ، 3کنن حنال مني  شيبو، اغلب دوست و دشمن را از خنده بي

، بنه ابلهني   «داباد یل»کند و آورد و بنيان خوردن مياي نان و گوشت بيرون ميپاره جنگ،

شود و از باالي تخنت بنه   از خنده سست مي« خياطين»کند که دهد و چنان رفتار ميتن مي

 .  4کندغلتد و به این وسيله، با زیرکي از دست دشمن فرار ميزمين مي

کار است و طنز و مسخرگي در زبان و رفتار او، نه تنهنا  طبعي شيرینقهرمان عيّار، شوخ

کند که سير رویدادها و ماجراهاي داسنتان را کنه اغلنب    افزون مي جذابيت شخصيت او را

طبعني  حسين کرد کامالا از شوخ اما ،کندبا خشونتي بيش از اندازه همراه است، تلطيف مي
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آشنوبد  بهره است. او خيلي زود برميهاي رفتار عيّاران ماقبل خود بيها و ظرافتو زیرکي

د، استفاده از زور بازو و سنرپنجه تنهنا کناري اسنت     زند و در همة موارو دست به عمل مي

و بنه   1خوردزند. او بيش از آنکه قادر باشد کسي را فریب بدهد، فریب ميکه از او سر مي

زنند؛ بنراي   اي که اغلب هنم شخصني اسنت، دسنت بنه عمنل مني       شدن انگيزه محض پيدا

ا اسنتفاده از زور بنازو   شود و آنجا فقط بگرفتن انتقام درویش بلبل عراقي، راهي مشهد مي

بنند از پنذیرایي   ریزد. بالفاصله بعند از اینکنه زن مسني  دکمنه    و شبروي، شهر را به هم مي

شنود. بنه محنض    گيرد و راهني اصنفهان مني   زند، زن را به باد کتک مياقوام او سر باز مي

س رود و حتّني لبنا  به دزدي مني  بندد و بدون توجه به عواقب کارشاینکه دل به کسي مي

کنند بيشنتر برازنندۀ    دزدد کنه گمنان مني   رسمي گرانقيمت شاه عباس را براي یوسف مني 

 اوست تا شاه عباس!  

داري و حسين کرد، شخصيتي خشن، عامي و عاري از هرنوع ظرافت طبنع و خویشنتن  

اي از فریبکناري و زیرکني او   تنوان آن را نموننه  زیرکي است و از معدود مواردي که مني 

هناي  اس مبدل و استفاده از داروي بيهوشانه است که مثل همة شخصيتدانست، پوشيدن لب

در اینن منوارد نينز عيّناري حسنين بنا        ، امنا کندها استفاده ميداستاني عيّار در مواقعي از آن

 هایي معنادار دارد.هاي عيّار تفاوتدیگر شخصيت

 

 . استفاده از داروی بیهوشانه5

شانه، همان افيون باشد که از وسائل مهنم پيشنرفت   وبه عقيدۀ ناتل خانلري، ممکن است بيه

( و عيّناران هميشنه آن را همنراه داشنتند و     77: 1364 )ناتل خانلري، است کار عيّاران بوده

. عيّناران از  2کردنند آن را در پشت گوش، زیر نگين انگشنتر ینا در نيفنة شنلوار پنهنان مني      
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ه آن را در شنراب ینا حلنوا و منویز و     کردند؛ گنا هاي مختلفي استفاده ميشانه به شيوهوبيه

خواستند بنيش از  ریختند و در مواردي که مي، گاه در دماغ کسي مي1ریختندمي پسته و...

گذاشنتند ینا در آب   مني  2هنوش کننند، آن را بنر سنر آتنش     جنا بني  یک یا دو نفر را ینک 

 و...  3ریختندآشاميدني شهر مي

ز داروي بيهوشنني بنا گياهننان داروینني هننم  هنناي عيّناري، جننز اسننتفاده ا قهرماننان داسننتان 

هناي سنخت را بنا    ها و بيمناري آسایي دارد که زخمسروکار دارند؛ سمک، داروهاي معجزه

سمک گفت: دست در بازوي من کن. دو تعویذصفت هست؛ بگشناي  »کند: ها مداوا ميآن

)کاتنب  « شد و یکني داروي دو ینک  و بيرون آر... یکي داروي زخم بود که درحال بهتر مي

کشنند از  (. عمر امّينه نينز وقتني تينر را از پناي امينر حمنزه بينرون مني         4/165: 1369ارجاني، 

بخشند و  کند که در عرض چند روز، زخم را بهبنود مني  دارویي براي بهبود زخم استفاده مي

 کند.احمد زمجي به یاري گياهان دارویي، شکم شکافتة ابومسلم را درمان مي

با گياهان دارویي و داروهاي  اني مثل سمک و احمد زمجيارحسين کرد، برخالف عيّ

در منواقعي از داروي بيهوشنانه اسنتفاده مني     انمثل همة عيّار اما ،آسا سروکار نداردمعجزه

شنانه فقنط ینک شنيوه دارد و آن، اسنتفاده از سنرپنجة       وکند. استفادۀ حسنين از داروي بيه 

هنا  ینا ثروتمننداني اسنت کنه شنبانه بنه آن      عيّاري و ریختن دارو در دماغ نگهباننان خزاننه   

رسند در کاروانسنرایي   ست؛ هرجنا کنه مني   ا روپهلواني تک -زند. حسين، عيّاردستبرد مي

شود، نه دوستاني دارد و نه وابسنته بنه تشنکيالت و    کس دمخور نميهيچ کند و بامنزل مي

داسنتان، فقنط    با کسي نشست و برخاسنت نندارد و در طنول    ،اي از عيّاران استدارودسته

هنا شنراب   رود، همنراه آن ها ميشود و به خانة آنوقتي شيفتة کافرقزي، یوسف و رعنا مي

نشنيند، وقتني اسنت کنه بهنزاد      نوشد و تنها باري که با جمعني بنه نوشنيدن شنراب مني     مي
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هنوش  ، او را بي1هوشي در شراب حسيندهد و با ریختن داروي بيحرامي، او را فریب مي

هناي  براین، در این مورد هم، مثل کاربرد دیگر ابزارهاي عيّاري، او فاقد ظرافتکند. بنامي

 هاي مرسوم عيّاراني مثل سمک است.ها و بازیگريگريرفتاري و حيله

 

 . پوشیدن لباس مبدّل و تغییر چهره6

، اینن  يهناي عيّنار  هاي عادي و مرسوم عيّناران اسنت. در داسنتان   تغيير لباس، یکي از حيله

و جناي  2آیند جا بنه لبناس بازرگنان درمني    شود و شخصيت عيّار، یکبارها تکرار مي حيله

و  بنار، لبناس سنرهنگان   پوشد، ینک مي 3داراندیگر، لباس فراشان و خوانساالران و رکيب

و... ظاهر مني  5گردکند و بار دیگر در لباس ساربانان و فروشندگان دورهبه تن مي 4ترکان

اي عيّار، تنها محدود به پوشيدن لباس مبدّل نيست؛ او نوازننده  هاي شخصيتحيله اما ،شود

خوانندن و رقصنيدن    ، صدایي خوش دارد، آواز6نوازدبدیل است که انواع سازها را ميبي

-پردازي است و بارها خنودش را بنه چهنره   در تغيير قيافه، استاد گریم وچهره»و 7بلد است

کنردن رننگ    کنردن چهنره، سنفيد   داننه اننه کردن چهنره، د  آورد؛ سياههاي مختلف درمي
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اي از اینن هننر   و حتّي درآمدن بنه چهنرۀ زننان، نشنانه     ریش، گرداندن رنگ چهره با دارو

 .(212: 1389)آقاعباسي، « اوست

رود و ها ميآید، به مجلس آنست؛ به لباس زنان درميا شخصيت عيّار، بازیگري توانا

 )کاتب ارجاني، 2«آیدمه و رعنایي از خانه بيرون ميبا کرش»یا  1کندها نوحه ميبه زبان آن

-گاه در لباس و شکل و شمایل حکيم، شاعر، مطرب و فنالگير ظناهر مني    .(1/132: 1369

خنود را مسنت   »و گناه   3آوردمني گاه خود را به هيئت کشيشان و رهبانان مسيحي در شود،

-. (1/234 :1369 رجناني، )کاتنب ا « افکندسازد و چون مستان، خود را از هر جانب ميمي

روشني   وجنوي داند؛ سمک کنه در جسنت  ، شخصيت عيّار، بوالعجبي هم ميبر این عالوه

کنرد،   بایند آالت بوالعجبي راست مني »گوید: به روزافزون مي براي راهيابي به دربار است

بنود و   صندوقي ساخته» ( و شيبو4/137 )همان:« گونه خود را پيش توانم افکندنمگر بدین

 :1380 )طرسوسني، « کنرد بنازي مني  بنود و در مينان شنهر حقنه     الت اعجوبه در آن نهادهآ

حریف است؛ فقط کسي نيست کنه بنه   فن بنابراین، شخصيت عيّار، بازیگري همه .(1/457

داند و خود ست که علم بازیگري ميا بلکه بازیگري باتجربه و توانا ،آیدلباس مبدّل درمي

آفرینند و چهنره و لبناس و حتّني     کنند، آن را مني  ود را باور ميکند؛ نقش خرا تکرار نمي

 .(312-313: 1389دهد )آقاعباسي، صداي خود را مطابق با شخص بازي تغيير مي

هاي عيّار، حسين کرد همواره و در هر لباسني، نقنش خنود را    برخالف دیگر شخصيت

بلد است و نه تغيير چهنره و  داند و نه نوازندگي، نه بوالعجبي کند؛ نه بازیگري ميبازي مي

نشنده و فقنط    از هيچ لباس خاصي نام برده پوشد. در متن کتابفقط گاهي لباس مبدّل مي

حال، پوشنيدن   در هر اما ،است طور مشخص از پوشيدن لباس بازرگانان یاد شدهبار بهیک

از راهني و  شدن او در دربار شاهي یا گاه عبنور   اي است براي ظاهرلباس مبدّل، فقط حربه
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هناي  ها و نقشها و چهرهتواند خود را به لباسبازاري. حسين کرد، نه بازیگر است و نه مي

-آوري و بداهنه متفاوت آراسته کند و برخالف سمک که اوج هننر بنازیگري او در زبنان   

-اي مني شنود، سناکت در گوشنه   در تمام مواردي که با لباس مبدّل ظاهر مني  گویي است

هایي که هميشه دربارۀ حواد  شنب  هاي دیگران است. گفتهشنوندۀ گفتهایستد و شاهد و 

و این نقش هم، تنهنا محندود بنه شنبروي ینا       یا روز گذشته است که او در آن نقشي داشته

 زورآزمایي او با پهلوانان و حتّي مردم عادي است.

اوج »زبنان اسنت و   گفتن هم طنّازي شيرینشخصيت عيّار نه فقط در عمل که در سخن

« گفننتن اوسننت گننویي و نحننوۀ سننخنگننویي، بذلننهپننردازي، نکتننهبننازیگري او، در بداهننه

کنند،  او به فراخور نقشني کنه بنراي خنود انتخناب مني      همچنين  .(313: 1389 )آقاعباسي،

هناي گونناگون صنحبت کنند. در بختيارنامنه،      تواند به زباندهد و ميصدایش را تغيير مي

آمنوزد و او را در فصناحت و ادب و معرفنت لغنت     ب و علوم مني به بختيار اد انمهتر عيّار

احمد زمجني، نموننة اعنالي فصناحت و      .(73: 1367 رساند )بختيارنامه،عرب به کمال مي

سنت، صنداي   ا آوري تواننا ، زبنان «بني سنتي  بني »خوان اهل بيت پيامبر)ص( است و مناقب

. 1گویند طوسني و... سنخن مني   کند و به زبنان نيشنابوري و   هرکسي را با تردستي تقليد مي

خواند، زبان عربي و لفظ زنگيان و رومينان و یونانينان و...   شيبوي عيّار، تورات و انجيل مي

-هنا و زبنان  . سمک، عالوه بر اینکه لهجه2مانندداند و همه در فصاحت او در عجب ميمي

ه بنودي از  هرجنا کن  »و  4اسنت  گفنتن اسنتاد  دانش و در سخن ، جلد و با3داندهاي بسيار مي

ها کنه تنا روزي بنه   لهأو علم و مس 5آموختن نياسودي؛ نيک و بد دشخوار آموختي از خط

                                                           

 3/136و  3/134، 2/499 :همان - 1

 .1/321، 1/246، 285و  1/283، 323و  255-3/251 :همان - 2

 (3/373 و 2/291 :ارجاني )سال - 3

  (145و  1/85 ،3/313 :طرسوسي )سال - 4

 رجوع کنيد. (1/506 :همتا است. به طرسوسي )سالبي و استاد نيز دیگران خط تقليد در عيّار شخصيت  -5
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هاي عيّاري پيش از حسين کنرد، نموننة کامنل    بنابراین، شخصيت عيّار در داستان .«کارآید

هنا و ترفنندهاي   آموختنه و زینرک و آراسنته بنه اننواع حيلنه      پهلواني هنرمند، آگاه، داننش 

هاي دیگر بيگانه است که اساسناا  حسين، نه فقط با خط و نوشتن و زبان اما ،بازیگري است

هاي زباني است. جمالت او تکراري و خشن است و اغلب بيش از چند جملنة  فاقد توانایي

گویند کنه در مقابنل حریفنانش، اغلنب بنه ناسنزا آميختنه اسنت )حسنين کنرد            کوتاه نمي

 کنند دهد یا خود را معرفي مني یي را شرح مي( و در مواقعي که ماجرا71 :1384 شبستري،

شناید بنه دلينل همنين      .(123 رود )همنان: پاافتناده فراتنر نمني   از چند جملة معمولي و پيش

هاي شخصنيتي اسنت کنه مقنام او هنم در مقایسنه بنا دیگنر عّيناران، مقنامي واال و           ویژگي

فرودست است،  درخور نيست. او پهلوان فاقد شور و شعور و شخصيتي عامي و در هرحال

 یاد کنند.« تهمتن زمان»حتّي اگر راویان داستان از او با لفظ 

 

 . مقام و منزلت عیّار7

حضنور   هاي پيش از حسين کرد، اغلب مقامي واال و حتّي گاه قدسي دارند؛عيّاران داستان

 )ص( بنر ابومسنلم ظناهر    به واسطة خوابي است کنه در آن، پينامبر   احمد زمجي در داستان

دهند کنه در کننار آب زمنج، دوسنتي اسنت کنه در مبنارزه بنا          د و به او بشارت ميشومي

بنازي،  رغنم مسنخره  احمند زمجني، بنه   ». در ادامة داستان هنم  1بود ها یار او خواهدخارجي

ماند که ناگاه از غيب برون آیند و فرخنندگي   اي بلند دارد و به پيري صاحب راز ميمرتبه

کند، ابومسلم در خواب، ( و هرگاه خطري او را تهدید مي84: 1375)کيا، « به همراه آورد

. سنمک، ننزد   2خواهنند بنه یناري احمند بنرود     بيند که از او مي)ع( را مي نور پيامبر و علي

شنود و بارگناه را   آزرده مني روز مقنامي ارجمنند دارد و هربنار کنه دل    خورشيدشاه و فرخ

                                                           

 (2/185رسوسي )سال: ط - 1

 3/139همان:  - 2
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روزي بنراي دشنمنان ماینة تينره    ؛ 1دهند کند، حواد  هولناک در بارگاه رخ مني ترک مي

است، این  قرآنافروز، صاحب عالم»است و براي شاهان و یاران، فرخنده و مبارک است: 

ت در همنه  طالعي است که در جهان در عمري، مردي چون سمک پدیدار آیند کنه زیناد   

در عنين   دزد و فریبکار عمر اميّه .(5/224: 1369 )کاتب ارجاني،« حال از خلق جهان باشد

. 2کنند بيني مني مقام است و بزرجمهر در شيرخوارگي، رسالت بزرگ او را پيش حال واال

مقنام واالي خنود،    بنا وجنود  ها، شخصيّت عيّار همواره یار وفناداري اسنت کنه    با همة این

 فرمانبر و یاور امير است.  

کنس وابسنته و وفنادار نيسنت و حّتني روي اسنتادش، مسني         حسين کرد اساساا به هيچ

-گيرد. او هيچ آرماني جنز انگينزه  کشد و همسر او را به باد کتک ميبند، شمشير ميدکمه

بنه   از زبنان او ینا راوي داسنتان    جناي داسنتان  هاي شخصي خودش ندارد و اگنر در جناي  

شنود، اینن ارادت   داري ائمه اطهار و مذهب جعفري یا نوکري شاه عباس اشاره ميدوست

دنبال یک انگينزۀ آنني، راهني مشنهد     شود؛ بهدیده نميهاي او و دوستي در عمل و انگيزه

اند، انتقام بگيرد و آنجا به خزانة شاه عبناس  شود تا از کساني که درویش بلبل را آزردهمي

بنه دنبنال    .کشدریزد و پهلوانان شاه عباس را ميزند! در تبریز، شهر را به هم ميدستبرد مي

از دسنت شناه عبناس و بنه بهاننة گنرفتن       یعني عشنق یوسنف و فنرار     ؛یک انگيزۀ شخصي

اگنر ینک منو    »کند که رود و هنگام رفتن، شاه عباس را تهدید ميماليات به هندوستان مي

)حسنين کنرد   « بنرم آینم سنر تنو را مني    از سر یوسف کم کردي، از هند که برگشنتم، مني  

يّنه  اعمال او و جنگيدنش با دشمنان شناه، ننه مثنل سنمک و عمنر ام      .(90: 1384 شبستري،

جا آوردن حق دوستي و جوانمردي است و نه مثنل احمند زمجني بنراي مبنارزه بنا       براي به

دشمنان اهل بيت پيامبر)ص(؛ او هرگز و در هيچ کجناي داسنتان، مقنام بلنندي نندارد، ننه       

                                                           

 (5/376: سال) ارجاني کاتب - 1

 (65 :نامه )سالحمزه - 2
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جهناني  مقامي روحاني شبيه به احمد زمجي و سمک و نه مثل شيبو و ذوالبي، منزلتني اینن  

 ران.  در نزد شاه و دیگر عيّا

 

 گیرینتیجه

تنرین داسنتان  در این مقاله، شخصيت قهرمان عيّارمنش داستان حسين کرد بنا عيّناران مهنم   

دهند کنه   است. نتایج این بررسي نشنان مني   عيّاري پيش از آن، مقایسه شده -هاي پهلواني

-هناي عيّنار پنيش از خنود دارد، مشخصنه     هایي که حسين کرد با شخصيتشباهت باوجود

داري هناي معنني  ، تفاوتاز نظر رفتار و کنش شجاعت، سخاوت، پاکدامني و... مثلهایي 

 هاي عيّار دارد.با دیگر شخصيت

ست، به هيچ تشنکيالتي وابسنته   ا روهاي رفتاري، پهلواني تکحسين کرد در همة جنبه

نيست و به هيچ شاه و استادي تعلق خاطر ندارد و جنز در قسنمت کوتناهي از داسنتان کنه      

کسني همنراه نيسنت، در حنالي کنه      شنود، بنا هنيچ   با او همراه مي« بهيار»اي به نام چهشاطرب

رو مني صورت جمعي بنا مشنکالت روبنه   نامه و سمک عيّار و...، اغلب بهپهلوانان ابومسلم

کنند و رساندن دوستي به معشوق دلخنواهش ینا   شوند و در مواقع سخت به هم کمک مي

 ست.  ا هاهاي اصلي آنان و... از مشغلهاقدام براي خالصي رفيقي از زند

شکل و شمایل حسين کرد هم بنا عّيناران پنيش از او فنرق دارد؛ تنومنند اسنت و فاقند        

هاي رفتاري عيّاراني مثل شيبو و سمک و راهکارهناي جنگني و اسنتفادۀ او از رزم   ظرافت

- ینل جنذاب  افزارهاي مرسوم عيّاران بسيار محدود و تکراري است و این امر یکني از دال 

 هایي مثل سمک عيّار است.نبودن داستان و سط  نازل هنري آن نسبت به داستان

هنا و آداب  عننوان پهلنوان عيّنار، ننوعي زوال ارزش    به ها و اوصاف حسين کردویژگي

هناي  دهد؛ عيّار وفنادار و بلنندنظري کنه در داسنتان    هاي عامه را نشان ميعيّاري در داستان
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، مقام معنوي واالیي دارد و ننزد شناه و دیگنر عيّناران     سمک عيّارو  نامهابومسلمعامه، مثل 

 .در اینجا مقامي نازل دارد ستا محبوب و بلندمرتبه

آورد و جنز  پاافتاده، او را به حرکت درميپيش هاي فردي اغلب حقير ومنافع و انگيزه

 .کس نيستواسطة زور بازویش مورد توجه و محبوب هيچبه

هناي پنيش از حسنين کنرد، بنازیگري      مه اینکه پهلوان عيّار کنه در داسنتان  تر از همهم

آموخته و زینرک، سنخنور و حاضنرجواب و    هنرمند و نمونة کاملي از پهلوان آگاه، دانش

سواد که فاقد زیرکي است به قهرماني عامي و بي ست، تبدیل شدها هاآراسته به انواع حيله

 هاي سخنوري و دبينري اسنت. او  هاي زباني و مهارتهاي و ظرافتو دوراندیشي، توانایي

بهادري )لمچن( است که به شکلي تصادفي وارد جرگه پهلواننان  پهلوان عامي تنومند و بزن

شود و طرفداري او از منذهب  شاه و به تعبيري، درگيري سياسي شاه عباس و دشمنانش مي

تار و چنه در گفتنار، بنيش از    شيعه نيز نه از سر آگاهي که از سر تصادف است و چه در رف

هاي دورۀ قاجار و پس مشدياز اسالف داش سمک و ابومسلميان باشدآنکه فرزند خلف 

هاي دقينق  بحث دربارۀ علل تاریخي و اجتماعي چنين تحولي، نيازمند بررسي .1از آن است

 بود. هاي بعدي خواهدتاریخي است که موضوع پژوهش
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