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  چكيده
ـ هـاي   ايران داستان اجتماعي ـ تاريخ فرهنگي منابع ترين مهماز  تـاريخي   ةدورهـر   ةعاميان

 زمـان خـود   فرهنگيو اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، به  باتوجه سرايان داستاناست. 
نـده و  هـاي ز  كآداب و رسـوم و آيينـ   ،در اين ميان .كنند داستاني را ساخته و پرداخته مي
از  يادگارمانـده  بـه  هاي ايراني آيين عيـاريِِ  كند. يكي از آيين پوياي آن دوره خودنمايي مي

هاي مكتوب گوناگون  هاي شفاهي و داستان در روايت آن را وانت مي كه است ايران باستان
بپردازد كه آيين عياري  وضوعبه اين م تار آن است ب حاضر تاريخ ايران ديد. پژوهش طي

كه از  دهد بااين دستاورد تحقيق نشان مي. چگونه در داستان اميرارسالن بازنمايي شده است
رنـگ شـده    گذشته و اين آيين كم طوالني يقاجار زمان ةدورگيري اين آيين تا  زمان شكل

شده در ايـن دوران   نوشته ةعاميانهاي  كه از مشهورترين داستان ،سالنداستان اميرار ،است
  هايي از آن را در خود جاي داده است. هنوز نشانه است،

   .قاجارشاه  ناصرالدين دورانهاي عاميانه،  داستان ،اميرارسالن، آيين عياري ها: كليدواژه
  

 مقدمه .1
ز نسلي بـه نسـل ديگـر انتقـال     سينه ا به سينهشفاهي و  صورت بهتر  بيش هاي عاميانه داستان
در زمـان   ويـژه  بـه  ،گيـري و چگـونگي رونـد داسـتان     شكلر د متعددياست. عوامل   يافته

بـه ايـن داسـتان غنـا      لحاظ تـاريخ اجتمـاعي آن دوران   بهو  اند داشتهتأثير  آن،شدن  مكتوب
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ماهيـت و واقعيـات زنـدگي     شود خوانده ميهاي مردمي  تاريخي كه در داستان .اند بخشيده
زندگي،  شيوةكه هر داستان باورها، اعتقادات، آداب و رسوم،  چنان را در بر دارد، مردم ةتود

نـويس نوشـتن    داسـتان . گرچـه هـدف   كنـد  روزگار خود را بيان مي و تاريخ مردم ،فرهنگ
گي مردم زند ةشيووقايع داستان را با تخيل ذهني خود و با الهام از  ،سرگذشت مردم نيست

ايران تاريخ اجتماعي  ةعاميانادبيات  بارةپژوهش در ،داده است. بنابراين يجا  در درون قصه
  آورد. را از ابهام درمي ن سرزميناي

 متعـددي دربـارة  تحقيقـات   ،اخيـر دهـة  به اهميـت ايـن موضـوع، طـي چنـد       باتوجه
 تاريخ اجتماعي مـردم  به شناختها  اين داستان ، زيراگرفته استانجام هاي عاميانه  داستان

را نـام   خانلري ناتلپرويز نوشتة  سمك شهركتاب  توان ها مي آن ترينِ . از مهمكند كمك مي
 »عيـار  سـمك «تاريخ اجتماعي مردم ايران از داسـتان   دربارةمندي  كه اطالعات ارزش برد
اي ه بسياري از داستان دربارةمحمدجعفر محجوب چنين  هم تحرير درآورده است. ةرشت به

 يـران ا عاميانـة  ادبيـات است كـه در كتـاب    نوشتهت بسياري عاميانه پژوهش كرده و مقاال
 قلم اهل با ديداريشده است. غالمحسين يوسفي در  حسن ذوالفقاري گردآورياهتمام  به

هاي گوناگون را بررسي كرده  نيز به اين موضوع پرداخته است و با نگاه موشكافانه داستان
 و تاريخ اجتماعي ايران اند جوان به اهميت اين موضوع پي برده گرانِ پژوهش ،است. اخيراً

هــاي  نامــه پايــانو مقــاالت و  انــد تحليــل و بررســي كــرده از خــالل ادبيــات عاميانــه را
  اند. نوشته درخورتوجهي را
را روايـت   دوران خـود شـناختي   جامعه است كه اطالعات  داستاني عاميانه اميرارسالن

مـردم سـابقه   دربـين   كه است هاي عاميانه اين داستان برخالف روند ديگر داستان كند. مي
 اميرارسـالن انـد. داسـتان    تحرير درآمـده  ةرشت بهو بعد  اند سينه نقل شده به سينهو  اند داشته

خميرماية  ،اينوجود است. باآوازه گرفته مردم درميان  سپس و تقرير و تحرير شدهنخست 
 اسـتفاده هـا   آن ستان در اذهان مردم رواج و سابقه داشته و نويسنده ازداعناصر بسياري از 

ــا  پديــد آورده اســت  بــديعدســت بــرده و تركيبــي هــا  آن خــويش در ةقريحــكــرده و ب
  .)12 -  10 :1358 -  1357  (يوسفي
هـاي عاميانـه و بـا     داسـتان در  دقتبا روش تحقيق تاريخي ضمن بررسي و  مقاله،اين 

 ايـن  هـاي موجـود در   دادهارزيابي به  باتوجه تا است بر آن اميرارسالنتمركز بر متن داستان 
بررسـي   شاه) ناصرالدين دوران( تحرير داستان زمانِ اجتماعي ايرانِـ  تاريخ فرهنگي ،داستان

هاي  ي داستانهاي اصل مايه بنكه از  ،را عياري ئلةمسوجوه بازنمايي  ،سپس و و تحليل شود
  .كاودبايراني است،  ةعاميان
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 اميرارسالن داستان معرفي .2
درميـان   و نگاشـته شـده اسـت   شـاه   ناصرالدين در اواخر دوران سلطنت اميرارسالنداستان 
ـ هـاي   توان آن را مظهر داسـتان  . ميمشهور استفارسي  ةعاميانهاي  داستان فارسـي   ةعاميان
هاي خـوب نثـر فارسـي     از نمونه اميرارسالن كتاب). 476 -  473: 1386(محجوب  دانست

 هايش اثري خواندني اسـت و ازنظـر سـبك نگـارش     فرازونشيب ةهمبا  است.قاجار  ةدور
 ،درواقـع  ).36 -  27 :1358 -  1357دارد (يوسـفي   هـايي  ويژگيهاي عاميانه  داستاندرميان 

 داشـته اسـت؛ نخسـت    تاري است. دو نويسـنده روايت شفاهي و نوش ةشيومحل تالقي دو 
تـداوم و   سـبب و ه كـه بـه كتابـت آن پرداختـ     و دوم آن ه اسـت را نقـل كـرد   كه آن كسي

  .)236: 1377(بااليي  ه استبرجاماندن آن شد
 نقـال دربـار   و الملـك  نقيـب  ، ملقـب بـه  ميرزا محمدعليبرخاسته از انديشة اميرارسالن 

كـه بـه    مستقر بـود  است. او در يكي از سه اتاق متصل به خوابگاه شاه ،قاجارشاه  ناصرالدين
  رفت، نخست نوازنده آهنـگ  كه شاه در بستر مي هنگاميداشت.  اختصاص نقال و نوازندگان

كرد تا شاه بـه خـواب رود. در ايـن     سرايي آغاز مي الممالك داستان نقيبگاه  آنو  نواخت مي
بـاز   نيمـه  نوشتن پشت درِابزار با شاه،  ة ناصرالدينب و فرزاناز دختران ادي ،فخرالدوله ،هنگام

  .)556: 1334 نوشت (معيرالممالك باشي را مي هاي نقال نشست و گفته سرايان مي اتاق خواجه
و موضـوع آن شـرح ماجراهـاي     داردعشـقي و قهرمـاني    ةمايـ  درون اميرارسالنداستان 

تصـويري از  مشـاهدة  است كه بـا   ،شاه پسر سلطان ملك ،نام اميرارسالن به ،اي عاشق زاده شاه
به او، از سلطنت و تـاج و   وصالو براي   شود باختة وي مي دل ،س فرنگيطرُلقا، دختر پِ فرخ

او در اين هاي  ي دالورو  ها يقهرمانتر  بيش شود و مي 1گذرد و عازم سرزمين روم ميدرتخت 
  رسد. مي  لقا خفر موانع بسيار به وصالشتن از گذپس از اميرارسالن افتد.  سرزمين اتفاق مي

  
 اوضاع ايران در زمان نگارش داستان .3

كـه   رود شـمار مـي   بـه متوني  ةزمرقاجار است و در  ةدور ةقصترين  داستان اميرارسالن مهم
سـياقي  چنـين   هـم  .است قمري بازتاب كاملي از ادبيات فارسي اواخر قرن سيزدهم هجري

ايران  2،است. در اين زمان همشروطانقالب  ةآشفتخاص  ةدوردارد و محصول  روايي كامالً
تحـوالت  . براثر )233: 1377 (بااليي اجتماعي و فرهنگي است و در اوج دگرگوني سياسي

تـر   بـيش  . پيدايي رمانردكسرعت رشد  به ،ويژه رمان بههاي جديد ادبي،  ، صورتاجتماعي
 آغـاز  ،ق) 1249 -  1203ميرزا ( عباسبود كه از روزگار   فرهنگي يهاي گيري فرايند وام ةثمر
  ).154 -  152: 1389 گرفت (ياوري شتابق)  1313 -  1264( ناصري دورانو در  شد
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 اسـتبداد بالمنـازع پادشـاهي   دورة ن قاجار آخـري شاه  ناصرالدين ازنظر سياسي، سلطنت
يابد،  مي اجتماعي و سياسي دست ةزمين ، ايران به ثبات نسبي درطوالنيدورة است. در اين 

هاي فني و نظامي و درنتيجه تماس با افكـار   براثر سفرها و همكاري ه،دوردر اواخر اين  اما
. مطبوعـات  كننـد  انتقاد مياي از حكومت  و عده شود ميغربي، بنيان سلطنت مطلقه متزلزل 

هـاي   تـالش . كننـد  مـي خـواهي حمايـت    مشروطهجديد در خارج و داخل ايران از جنبش 
تدريج  بهادبيات  علوم و فنون و نيز در قلمروِ ةزمين متون گوناگون در ةترجمگيري در  چشم

كه به خواندن متون خـارجي اكتفـا    خيزند رميفكر ب روشن ةطبق ازنشيند. نخبگاني  بار مي به
ــ   زمان با تحوالت سياسـي  هم ،ند. بنابراينا ادبيات ملي خويش غناي ةانديشدر  كنند و مين

اجتماعي، ادبيات فارسي در اوج دگرگوني و تجديد نظام ادبي است و شاهد پيدايش اولين 
 سياسي بـود كـه نگـارش و انتشـار كتـاب     ـ  آثار ادبي نوين است. در همين بافت اجتماعي

توان آخرين رمان فارسي به سبك سنتي و  را مي اميرارسالنانجام گرفت. داستان  اميرارسالن
  دانست كه به نثر نوشته شده است. پسندي عامههاي مشهور و  داستان ةزمر در

هاي صـليبي و فـتح قسـطنطنيه     تاريخي چون جنگ متعدد در داستان اميرارسالن، وقايع
اميرارسـالن، غـارت و    دسـت  بـه . فتح روم شود برتافته مييافته  شكل تغييرصورت مبهم و  به

اميـران فرنـگ و سـالطين مسـلمان     هـاي بـين    جنگچنين  هم و ،تاراج كليساهاي مسيحي
تخيل  ةزاييداي است  الممالك افسانه نقيبهايي از اين دست است. بديهي است كه اثر  نمونه

اند. او مـدعي   تاريخي كه براثر سنت روايي تغيير ماهيت داده ةپراكندوي از خالل خاطرات 
اي  تا در زمينـه ست آن ابر  رو، ازاينكردن شاه است.  سرگرمقصد وي  و نويسي نيست تاريخ

  ).236 -  233: 1377تاريخي به حكايت خود رنگ واقعيت ببخشد (بااليي 
شكوفايي ادبيات داستاني عاميانه شد. عامل  موجببراين در عصر قاجار، دو عامل  عالوه

هـا را فـراهم آورد. عامـل     داستان هگون  اين ةگستردانتشار  ةزميناول صنعت چاپ است كه 
هايي كه در  هند است؛ داستان ةقار شبهسرايي فارسي و خلق آثار فراوان در  دوم رونق داستان
بابريان يا  ةدوراما در  ،مالحظات مذهبي در قلمرو آنان از رونق افتادتأثير  عهد صفوي تحت

 ،هند شكوفا شد. سـپس  ةقار شبهدر  ،اكبرشاه دوران ويژه به ،ق)1274 -  923تيموريان هند (
كـه   ،آثار از گونه اينهاي مذهبي، راه براي آفرينش و انتشار  با تغيير سياست ،قاجار ةدوردر 

تعـداد بسـياري از    ،شـد. بنـابراين   گشـوده ، مايه داشت بندر سرزمين هند ها  آن بسياري از
  چاپ و منتشر شد. ،ناصري اندورويژه در  به ،قاجار ةدورهاي عاميانه در  داستان

ق بـر   1264در  ،قاجـار سلسـلة  ه چهـارمين پادشـا   ،)ق 1313 -  1247(شاه  ناصرالدين
طـوالني   اندورقتل رسيد.  بهسلطنتش   سالگي پنجاهنشست و چند ماه مانده به جشن   تخت
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بسـياري از شـئونات زنـدگي     ةدهنـد  جهـت كه  ،سلطنت وي و استبداد حاكم در آن دوران
عي و فرهنگي وي در تحوالت اجتما كه اجتماعي و فرهنگي جامعه بود، موجب شده است

تأثير  توان به مي ،جملهداشته باشد. ازسهم مؤثري ادبيات داستاني  ةتوسعدر رشد و  وايران 
هـاي قـديمي و    شـوق وي بـه افسـانه    و به فرنگ و مظاهر تمـدني شاه  ناصرالدين شيفتگي

 ياد كـرد كـه   هاي سفرهاي فرنگش ها و شنيده و ثبت ديده وي بودن اديب و هاي كهن قصه
  دهد. مي نشان كهنه و نو هاي مؤلفهبه هايي آميخته  با آموزه راه هم را پرورش و تربيت او

ناصري مملو است از شواهدي براي اخـتالف   اندورهاي  ها، كتاب براساس اين ويژگي
تـوان بـه    ادبيـات مـي   ةحـوز  گـرا كـه در   گـرا و نخبـه   آشكار و پرمعنا ميان دو جريان سنت

 گـرا  جريان سنت ةنمايندو  ،كهن ةعاميانهاي  گر قصه شي دربار، روايتبا نقالالممالك،  نقيب
نماينـدگي   بـه مقابـل او، جريـان تجـددخواهي     اشاره كرد كه در ،با تكيه بر ذوق سنتي شاه

شاه و رئيس پادخوان و مترجم مخصوص  روزنامه درمقاماز نخبگان درباري  ،اعتمادالسلطنه
 ،در ايـن ميـان   دارد. قـرار  نوين،ژانرهاي ادبي  ةنويسندهمايوني و  ةدارالطباعدارالترجمه و 

محتـواي سـنتي را در ظـاهري نـو بگنجانـد و اگـر        تـا  الممالك تـالش كـرده اسـت    نقيب
به خلق اثري با كيفيـت  داشت، تالش او  نميشاه  ناصرالدين اي مانند كننده و شنونده حمايت

  انجاميد. نمي اميرارسالن
تـأثير   شـده از دربـار ناصـري و      وصـيف توضعيت ادبـي و فرهنگـي   ه ب باتوجه ،درنتيجه

هـاي   اش در حوزه  هاي بالقوه قدرت نظارتي و توانايي ةواسط بهبسياري كه عوامل اين دربار 
بـر   ،هـاي تـاريخي و چـاپ    آثار ادبيات داستاني و رمان ةترجم ةحوز ويژه در به ،توليد ادبي

 م و اوايـل قـرن چهـاردهم هجـري قمـري     اوضاع فرهنگي و ادبي ايران اواخر قرن سيزده
كه در بعضي موارد با اسـتفاده از   اين قاجار باشاه  ناصرالدين توان گفت كه دربار گذاشت، مي

در انتقال ثري ؤمنقش  ،گرفتن تحوالت فرهنگي و ادبي بود سرعتعوامل نظارتي خود مانع 
ويـژه در قلمـرو    بـه  ،تحوالت ادبـي  سبب شد تا و اين امر ايفا كرد به ايرانفرهنگ اروپايي 
 پيشـي بگيـرد  چنـد دهـه زودتـر از تحـوالت شـعر فارسـي        ،نويسـي  رمانادبيات منثور و 

  .)168 -  156: 1389  (ياوري
  

  شناختي در داستان اميرارسالن هاي جامعه مايه بن .4
كـه   گشـايد، چنـان   روي خواننـدگان مـي    پرمحتـوا بـه  اي  هاي عاميانه دريچه ستاندامطالعة 

 است:  باره نوشته محجوب دراين
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شناسي و تاريخ و افكار و  مردمشناسي و  جامعهداشتن اطالعات درباب اجتماع ايراني و 
هـاي تـاريخ و خاصـه تـاريخ زنـدگاني مـردم،        كردن گوشه روشنهاي فلسفي،  انديشه
هاي محبوب و منفور اجتمـاع   ها و فرقه ن دستهآداب و رسوم و سن ةدرباردادن  توضيح

 ةمطالعـ ان، دزدان، طـراران) جـزو سـودهايي اسـت كـه از      مـرد  جـوان (مانند عيـاران،  
  .)157: 1386 توان برد (محجوب هاي عاميانه مي داستان

هـاي ادبيـات    الممالك، براي خلق قهرمان خود، از تمامي گنجينـه  نقيب ميرزا محمدعليِ
و حتـي   ،كـرد  حسـين ، حمـزه  رموز، دار نام شيروية ي مهنا رستم، عيار سمكشفاهي، مانند 

 3،تحـوالت زمـان خـود   تـأثير   او تحت ،همه بااين است. برده بهره طوطي چهلو  نامه مسلم
). 32: 1380 سـابقه بـوده اسـت (شـمس     هـايي زده كـه تـا آن زمـان بـي      دست به نوآوري

 دهندة بازتابدرواقع،  رود و شمار مي بهقاجار  ةدورنويسي  كارهاي داستان شاه از اميرارسالن
ناسالم و فاسـد   اي هدور ؛دارد بر را در ورهدمردم آن  ختيشنا روان هاي ويژگيزمان است و 
انحطـاط و   ةسـال 150 رةدوخـوبي تـاريخ ايـن     بـه حوادث داسـتان   همةها و  كه شخصيت

  .)409 -  408: 1337اللهي  نعمت( دنده نشيني ملت ايران را نمايش مي عقب
  
  اميرارسالن شخصيت 1.4

شود و در  مي هي و دوران اقتدار پيوسته معرفيخطي از تولد تا پادشا ياميراسالن طي روايت
چون داستان اميرارسالن  كه دهد كانون توجه نويسنده و خواننده قرار دارد. اين امر نشان مي

 فرهيختـه  ةخوانند رنظ لبج فقطشده است،  در فضاي دربار و براي شخص شاه روايت مي
اسـت كـه بعـدها      شـده  پرداختـه  اي گونـه  بهدر مركز توجه بوده است، هرچند اين قهرمان 

). او با 87: 1391 سازد (نورپيشه مي برآورده هم ت خوانندگان عامي خود راخوبي انتظارا به
سرانجام پيروز جنگد و  جن و پري مي شتابد و با ديو و دد و لقا به ديار فرنگ مي  فرخديدن 
ـ همه، ايـن حـوادث هـيچ     اين باگردد.  ميشود و به ديار و سرزمين خويش باز مي ر دثيري أت

اميرارسـالن پايـان قصـه همـان     و  شـود  او نمـي  تغييـر شخصيت او ندارد و باعث تحول و 
  .)26: 1380 اميرارسالن ابتداي قصه است (شمس

 گويـد، ترديـد   دروغ نمـي  ؛اسـت ، قهرمان يك قهرمان اميرارسالنهاي پيش از  در قصه
كه پهلواني بـزرگ و   آن بااما اميرارسالن  ،يك انسان مطلق است دركلترسد و  كند، نمي نمي

شـود،   پيـروز مـي   ،ناپذير است و در تمامي نبردها، حتي نبرد با ديوان و جـادوگران  شكست
كنـد، رنـج    مـي  ترديـد گويـد،   هاست. انساني كـه دروغ مـي   انساني معمولي مثل تمام انسان
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خواهد به وصال معشوقه برسد  او فقط مي. )32(همان:  گريد ميخاطر مادرش  بهو  ،كشد مي
به كسي كاري  شود، نمي ديده در قلبشلقا  فرخ ز رسيدن بهج بهو هيچ هدف عالي و دنيايي 

 رسـد.  مـي  مـرادش كند و سرانجام نيـز بـه    را دنبال مي يشخو قصودم بهاييندارد و به هر 
ايراني است كه در آن  مردي ةنمايندنمونه و  ،ها و محاسني كه دارد عيب ةهمبا  ،اميرارسالن

توان لقب قهرمان  مي مثل ديگر قهرمانان جهان است و چندهر ،برد سر مي به و روزگار تاريخ
  .)417: 1337اللهي  نعمت(داد را به او 

  
  از اروپاثيرپذيري أت 2.4
گرفتن از  الهامو  ،شاه ناصرالدين ةسفرناممانند  ،هاي گوناگون سفرنامه ةمطالعالممالك با  نقيب

 فرنـگ  ،رسيد از اطالعاتي كه از كشورهاي اروپايي به ايران مي بردن بهرهوضع فرنگستان و 
هاي  داستانتأثير  . تحتراند سخن مي ها آن دربارةو درحد اطالعات خود  كند را توصيف مي

كنـد   مـي  پـردازد و احساسـات او را بيـان    هرمـان خـود مـي   غربي، به حاالت و روحيـات ق 
اي از  جـا نمونـه   در آنلقـا   فـرخ  تماشاخانه و ديدار اميرارسالن و. صحنة )32: 1380  (شمس

جاست. حتي بعضي از  هاي آن از اخبار ممالك اروپا و تئاترها و اپراها و رستوران آگاهي وي
  .)355: 1350 شباهت بسيار دارد (محجوبدادهاي تاريخي آن عصر  حوادث داستان با روي

  
  بيني رواج سحر و جادو و طالع 3.4

دهـد و سـتارگان بـر     سحر و جادو رخ ميتأثير  سراسر تحت اميرارسالنحوادث ماجراهاي 
و اميرارسـالن   ،شاه فرنگـي  ،طرسند. وزيران و مشاوران پِا سرنوشت قهرمانان داستان حاكم

و  كنند مي ب نگاهالسطرمل و اُنخست در اسباب ردارند، كاري را  دادن هر وقت قصد انجام
ساعت دهـد (پرهـام   مـي  بيني در عصر قاجار را نشـان  لعطاكنند كه رواج  عد را تعيين ميس 
شاه  ناصرالدين دورانفكراني باشد كه در  گروه روشن ةنمايندشايد اميرارسالن  .)285 :1336
بارها با خواجه نعمان و كساني كه به رمل و  و بارهاكردند. او  خرافات و جهل مبارزه مي عليه
  .)33: 1380 گيرد (شمس مي را به باد انتقادها  آن كند و ب اعتقاد دارند برخورد ميالاسطر
  
  اوضاع دربار 4.4

يادآور طرز رفتار ايـن پادشـاه اسـت.     ،شاه فرنگي ،و رفتار و گفتار پطرسهيئت حركات و 
زنـان  نمونة  ،لقا فرخ ،آورند و ملكه ياد مي بهشمس وزير و قمر وزير رجال عصر ناصري را 
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رقابت بين شمس وزير و قمر وزيـر   .)355: 1350 منش آن روزگار است (محجوب اشراف
 هـاي پطـرسِ   دودلي ترديدها وچنين  هم آورد. ياد مي بهرا شاه  ناصرالدين رقابت ميان وزراي

آورد و ماننـد   يـاد مـي   بـه بودن شاهان قاجـار را   اراده سستدستي بيش نيست،  آلتكه  ،شاه
. دانـد  اميراسـالن خـود را بـاهوش و زيـرك مـي      پادشاهان قاجار از شاهي جز نامي ندارد.

و بـار ا  چنـدين و زودباور است. قمر وزير  لوح بسيار سادهشاه  ناصرالدين چون همكه  حالي در
كـه ميـرزا آقاخـان نـوري و ديگـران       طـور  همان؛ كشاند دهد و تا پاي مرگ مي را فريب مي

 الممالـك،  نقيـب شـوند.   دهند و باعث مرگ اميركبير مي فريب مي راشاه  ناصرالدين راحتي به
اي كـه   مـرد آزاده ؛ انديش اشاره به اميركبير داشـته اسـت   نيكبا خلق شمس وزير چنين  هم

بارهـا   و بارهـا رسـد. خـود اميرارسـالن هـم      شـهادت مـي   بـه شاه  ناصرالدين فرمان  بهعاقبت 
فراوانـي  مشـكالت  بـه  پيمايـد و   شـود و راه خطـا را مـي    خوش دودلي و ترديد مـي  دست
  .)33: 1380 (شمس شود مي  گرفتار
  
  دين و مذهب 5.4

قاجـار دارد.  دورة سياسـت مـذهبي در    نداشـتنِ قصـه نشـان از    ايـن  فقر معنوي حاكم بر
نيروهـاي  سركردة پايگي مباني اخالق و دين در اين قصه، اميرارسالن  بيدرمورد سستي و 

هـا آلـوده بـوده     كرده و سيماي او به پلشـتي  خود در عوالمي سير مي و استنيكي خير و 
گـذارد و   دوش مي بهوي صليب زراندود كليسا را با آن سنگيني  .)63: 1379  است (دشتي

دارد و آهسـته از   برمـي  پرسـتند، آن را  مـي  گروهي از مسيحيانرا كه صليب  اين اعتنا به يب
  شود. سرازير مي با آن ديوار كليسا

گوسـت كـه حتـي بـه      رياكار و از همـه بـدتر، دروغ   و باز اميرارسالن جواني نيرنگ
ايـن  . فريبـد  كند و او را نيز با عهد و سوگند مـي  رحم نمي ،لقا فرخ وفادار خود،معشوقة 

است و  برخاسته كه اين قصه از آن است تناقض حاصل وضع خاص محيط و اجتماعي
قمـر وزيـر و    ،بـر او  . عـالوه )13: 1377 نقل آن در دربار براي شاه است (دشـتي نتيجة 

روزي چنـد   و پيرمرد زاهـد نيـز  لقا  فرخ يو و جادوگران ود فوالدزره و مادرش و الهاك
  كنند.  سوگند دروغ ياد مي

الممالك براي اين گناهان قبحي قائل نيست و لحن كالم نويسـنده   نقيب پيداست كه
تـرين   سخن اميرارسالن نيز طوري است كه از بـافتن ايـن همـه دروغ كوچـك    شيوة و 

كند كه شمس وزيـر حـرف    كند. طوري از خود سلب اعتبار مي احساس شرمندگي نمي
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ـ «گويد:  دارد و مي راست او را باور نمي انـد. پادشـاهان    سرشـته ه دروغ گويا گل تو را ب
عصـر قاجـار چيـزي    دربارة بسياري از كساني كه به هزل يا به جد  .»نبايد دروغ بگويند

اميرارسالن  بارها ،چنين هم 4اند. كردهاخالقي بزرگ اشاره رذيلت به اين اغلب اند،  نوشته
 كـه  ،»و خيالي در سـر داري؟  بيني مي نكند مرا خوشگل و ساده«گويد:  مي به قمر وزير

تأييـد  در عصر قاجار  ،بود اجتماعي يمعضل كه را، امردبازيديگر رواج  قراينِبه  باتوجه
كه خواجه طـاووس و خواجـه كـاووس هرشـب بـا اميرارسـالن بـه         ديگر اين 5كند. مي

عصـر  زادة  اشـراف جوانان درميان  نشيني نشينند. گويا اين مجلس شب مي نوشيدن شراب
  6است. معمول بوده قاجار
  
  زنان در داستان اميرارسالن 6.4

آرايي داستان داشـتند،   صحنهكه سهم مهمي در تر  كهنهاي عياري  زنان برخالف داستان
آينـد كـه قهرمـان داسـتان      بدين كار ميفقط ند و ا پهلوانانمعشوقة فقط  ،در اين داستان

نهـد و مـوانعي در راه وي پديـد    ايشان را ببيند و تير عشق بخورد و روي در راه ايشان 
زن و  ،به مقصود برسد. در ايـن كتـاب  بردارد و را از پيش ها  آن قهرمان ،آيد و سرانجام

 زنـان  گونه حركت و جنبش و مقاومت در ديگر ندارند. هيچ عروسك هيچ تفاوتي با يك
  . شود مشاهده نمي

كنـد، از    كه در سحر و جادو دستي دارد و دخـالتي در داسـتان مـي    ،فوالدزره نيز مادر
هـاي زنـان در    يـافتن وظـايف و دخالـت    تحـول است. اين سـير انحطـاطي و     نسل ديوان

سير زندگاني اجتماعي زنان در روزگاران گذشـته اسـت. پيداسـت    آيينة  واقع،ها در داستان
گونـه كـاري جـز     درآيـد و هـيچ   صورت اثاث خانه بهكه وقتي زني در زندگاني اجتماعي 

داســتان نيــز وجــود وي فرامــوش صــحنة خــاطر مــردان از او برنيايــد، در  رضــايجلــب 
  .)109 -  108: 1341 شد (محجوب  خواهد

هاي عاميانه  قصههاي امروزي و پلي است كه  داستان آغاز ةنقط اميرارسالن ةقص ،درواقع
هاي بعـد   از اهميت برخوردار است. قصه دهد و بنابراين هاي امروزي پيوند مي را به داستان

شوند و از سحر و جـادو و وقـايع    هاي امروزي نزديك مي آرام به داستان آراماز اميرارسالن 
بعـدي و   يـك د. از قهرمانان نپرداز گيرند و به وقايع عادي زندگي مي انگيز فاصله مي شگفت

شاه  ناصرالدين براي سرگرمي اميرارسالنرسند. اگرچه  گذرند و به مردم عادي مي مطلق مي
بـار بـه آن گـوش     يـك هاي محبوب شاه بود كه سالي  ساخته و پرداخته شد و يكي از قصه
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هـا و   و از خواسـته  اسـت  اجتماعي روزگار خودـ  نماي زندگي سياسي تمام ةآيين داد، فرامي
  .)32: 1380 (شمس سخن رانده استباورهاي مردم آن روزگار 

 ي راردپاهاي بسيار ريزپديدآوردن اثر خويش ناگ هنگامخوان  قصهنويس و  داستانپس 
 هگون همين ةمطالعگذارد و  در داستان برجاي مي از محيط اجتماعي و زندگاني عصر خويش

  خصوصياتشناسي تاريخي و شناخت  جامعهشناسي و  مردمآثار است كه ما را در مطالعات 
  .)355: 1350 (محجوبكند  نمايي مي ملي و كيفيات اقليمي و بسياري مسائل ديگر راه

  
 آيين عياري .5

. انـد  آوردهمعاني گوناگون و متفـاوتي   نويسان اديبان و مورخان و فرهنگ، عياري ةواژبراي 
پهلـوي   ةريشـ اصـل ايـن واژه را از    ،به تبعيـت از او  ،اي از اديبان بهار و عده يالشعرا ملك

است (بـراي آگـاهي   معناي يار  بهكه وارد زبان عربي شده و  دانند مي »ايار«، »اييار«، »اذيوار«
 ؛957: 1386 ؛ محجـوب 166: 1344بهـار  ، بنگريـد بـه   »عيار«تر دربارة ريشه و معناي  بيش
 ؛302: 1372شـفيعي كـدكني   ؛ 1072 – 1071: 1348خـانلري   ناتل؛ 79: 1364خانلري  ناتل

و در  ظاهر متفاوت در ايار دو معنعي ةواژدر تحقيقات جديدتر، براي  .)15: 1392افشاري 
ي امعنـ  بـه ديگـر   معنـاي پهلـوان و دالور و ازسـوي    به ييازسو ؛است  باطن مرتبط ذكر شده

بدين قرار است كه  يختشنا ريشه. ارتباط اين دو واژه در بررسي تاريخي و اند آورده بازوبند
طال يا نقـره مـزين بـه     شده از ساخته بازوبند يجفت جويان ساساني در دورة ساسانيان، جنگ

دو چنـين   هـم  .بستند هم مي و كمربند بر گوش داشتند گوشواره و بر بازو هاي قيمتي سنگ
در منابع كهن فارسـي بـراي    )»suwār( سواري«و  )»ayyārah( اياره«يا  )»yārah( ياره« ةواژ

موسـوم بـه    ،اسـواران  ةطبقـ ارتبـاط عيـاران بـا     كـه  )Zakeri 1995: 88( بازوبند آمده است
ي تاكنون مرد جوانترين گروه  كهن در تاريخ ايران عياريدرواقع،  دهد. را نشان مي ،ارتشتاران

آيـين  در ي يا فتوت را مرد جوانآيين منشأ چنين  هم ).15: 1392شناخته شده است (افشاري 
و وجـوه مشـترك   ، عيـار  سـمك ويژه  به ،عياري هاي افسانهبه  باتوجه و توان يافت عياري مي

عياري به دوران كهن اشـكاني   ـ آيين پهلوانيريشة بسياري كه با سنن و آداب پهلواني دارد، 
  ).181 -  170: 1374بخشي از دين و اعتقاد مردم بوده است (بهار  اين آيين رسد كه مي

چـه   و آن شـده اسـت   آمال و آرزوهاي مردم عادي در ادبيات عاميانه و مردمي گنجانده
شـده دركنـار    نهادينـه هـاي اخالقـي    اي با ارزش ترين ايام آرزو داشتند، جامعه ز قديممردم ا

 ايـران  ةگذشـت مـردم در  دربـين   اخالقي ينظام منزلة  بهاست. عياري كه  مرد جوانقهرماناني 
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 ،درواقـع  انجـام برسـاند.   بهبود، شايد توانست با حضور در ادبيات اين مهم را  شده  شناخته
داستاني است كه در متون ادبي پيوسته قهرمان ـ  ي اجتماعيها ارزش اي از رشتهزبان حامل 
؛ شـوند  پديدار مي هاي گوناگون در ابعاد و اليه ها ارزشكند. اين  ي ميراه هم و حادثه را

ـ مانند ارزندگي حيات، عدل، پيونـدهاي خـانوادگي، كـين، وطـن كـه       در  ،نمونـه راي ب
ارزش حيات آدمي و جانوران نيـك، پشـتيباني ايرانيـان از عـدل يـا       صورت به شاهنامه

شـاهان و خويشـاوندان،   پادشاهي و پهلواني، كين پادضرورت دادگربودن شاه، نژادهاي 
ي اجتماعي بنابر طرحي سنجيده و ها ارزش ،بنابراين .كند ايران و توران و روم تجلي مي

 هـا و مفـاهيم   افزودن بار معنايي بر واژه و دشو ي داستاني تبديل ميها ارزش نظام  بهدقيق 
يكي از وجوه اشتراك تمـام   ).38: 1368دهد (مزداپور  ارزشي متمايز و ويژه به داستان مي

هـا، كسـي    اين داستان يك از هيچها برتري انكارناپذير اصول اخالقي است. در  اين داستان
يابد و قهرمانـان   كند، توفيق نمي مردي و اخالق و شرافت رفتار مي كه خالف اصول جوان

جويند  نمي ي توسلمرد جوانوير و رياكاري و ناهرگز براي پيشرفت خويش به حيله و تز
  .)118: 1386 (محجوب

نار ادبيات دربـاري و عرفـاني   كه درك است اي از ادبيات مردمي ي گونهمرد جوانادبيات 
خاسـته ازميـان شـاعران و    ي برمـرد  جـوان ادبيات  ضمونمگرفته است. موضوعات و  قرار

ـ   كش است. ايـن  هاي زحمت ها و گروه تودهچنين  هم نويسندگان مردمي و ادبيـات از   ةگون
 اي چنان جايگاهي برخوردار است كه در آثار منظوم و منثور ادب فارسي بازتـاب گسـترده  

هـاي   داسـتان ها و  توان در شاهنامه ادبيات را مي ةگون  بارز اين ةنمونكه  طوري يافته است، به
 و ،نامـه  داراب ،صـاحبقران  حمـزة  ،اسـكندرنامه  ،نامـه  ابومسـلم  ،عيـار  سـمك  ونعاميانه چ

 از فرهنگ ايراني و ايرانياني بخشي مرد جوانهاي منظوم و منثور يافت. فتوت و  نامه فتوت
هـاي   هـاي اصـلي داسـتان    مايه بناز  عياري ،بنابراين. )178 ،4ج  :1392است (واليتي  بوده
  ايراني است. ةعاميان

كردنـد و از   گـردي مـي   روي و شب شب ،ي بود. در شهرهامرد جوانبناي كار عياران بر 
ن و امنـدان و منتنفـذ   تهديـد ثـروت   گريختنـد،  مـي ن حكومتي ابامي به بامي از چنگ مأمور

ها  و از نقب ،ها خفتن انداختن و خنجربازي، از برج و باروها باالرفتن، زير پله كمند ن،امكاح
كـار   دادن و مصـائب بـراي انجـام    هاخطربسياري اوقات تحمل اين  .بودها  آن گذشتن كار

ها  فواصل بين شهرها و ده .ست و چاالك بودندو يا دفع ظلم از مظلوم بود. بسيار چ يانبينوا
بـا شـتاب و    گذر، سخت هاي ها و دره ها و كوه مانند بيابان ،و ناشناسمعمول ناهاي  را از راه
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). 107: 1363رساندند (باستاني پـاريزي   انجام مي بهكردند و مأموريت خود را  بيم طي مي يب
  شعار عياران اين بود:

گـردم و خـدمت    مي ام، اگر ناني يابم بخورم و اگرنه من مردي ناداشت (فقير) عيارپيشه
و  .نـان نه از براي  ،كنم آن براي نام مي ،كنم كنم و كاري گر مي ان ميمرد جوانعياران و 

  .)181 ،1 ج :1362كنم كه مرا نامي باشد (ارجاني  از براي آن مي ،كنم اين كار كه مي

پهلواني  ـ عيارييا  يمرد جوانين يآ ،ترين اثر عياري كهن ،عيار سمكبراساس  ،بنابراين
  .)147: 1360سنتي اجتماعي و بسيار كهن است (بهار 

  
 اميرارسالنبازنمايي آيين عياري در  .6

نمـاي   تمـام  ةينـ يآهـا   قصـه كردن شنونده است، اما درحقيقت  سرگرمها درظاهر  قصههدف 
كـش و دردمنـد،    . مردمـي زحمـت  اسـت كوچه و بـازار   ةسادمردمان  ةنيافت تحققآرزوهاي 

شـدند و در خيـال    اربابان زر و زور غارت مـي  دست كشيده و تحقيرشده كه به ستممردمي 
 زدنـد و بـا   مي ويه و سمك عيار و حسين كرد دسترخود، به خلق اميرحمزه و برزو و شي

. بـه  سـتاندند  مي آمدند و داد خويش را سر اربابان فرود مي چون بالي آسماني، بر هم ،ها آن
صـورت رزمـي و پهلـواني و     بـه تر  بيش همين دليل است كه ادبيات شفاهي اين مرز و بوم

  .)26: 1380 تر بزمي و عشقي است (شمس كم
، شـود  ديده مـي نوعي دوگانگي شخصيت  ها در آن ،تر كهن ةعاميانهاي  برخالف داستان

چرخد و هردو بـه يـك انـدازه     زاده و يك عيار مي كه قهرمان داستان بين يك شاه صورتي به
د و سرگذشت هردو براي خواننده به يك مقدار مهم است. شخصيت محـوري  ناهميت دار

در  كـه  دهـد  زاده و عيار نشـان مـي   شاه ةجداگاندر داستان اميرارسالن و نبود دو شخصيت 
عياري خبري نبود. نويسنده قهرماني پديـد   و رسوم از عيار و آداب ،مانند قبل ،دوران قاجار

 ةهمـ  ،و عيـاري بپـردازد و درواقـع    گـردي  شـب آورد كـه هرجـا الزم باشـد خـود بـه       مي
  .)87: 1391 تنهايي داشته باشد (نورپيشه بهها را خود  مندي توان

داسـتان   ةصـحن ، عيـاران در  برقـرار بـود  كه رسم عياري و شـاطري   هنگاميتا  ،بنابراين
ي و آيين عياري منسوخ شد و پيـروان ايـن فرقـه    مرد جوانشدند و چون رسم  گر مي جلوه
 ين فرقه نپرداخت و كاري بـه ايشـان  اندك از ميان رفتند، ديگر در داستان نيز كسي بد اندك

شـاه   ناصـرالدين  از عياري نيست، زيرا در دوران سلطنت سخني اميرارسالنوانگذاشت. در 
   .)109 -  108: 1341 اجتماع از ميان رفته بودند (محجوب ةصحناين گروه در 
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  اميرارسالنهاي ظاهري عياران در  سازي ويژگي برجسته 1.6
تـر   بيش اند. در و خنجرگذار بوده ،شكيبا شجاع، چاالك، زيرك، بردبار، دلير، مردمان عياران،
سـالح و   و گفتند. لباس را پيادگان نيز ميها  آن دليل،اند. به همين  پيموده پياده راه مي، مواقع
جـاي   بـه داران تفاوت داشته است.  نيز با ديگر سپاهيان و مردان جنگ و ميدانها  آن وسايل

 رفتنـد و پهلوانـان و   بستند و به چـاالكي بـه اردوي دشـمن مـي     شمشير، خنجر بر كمر مي
دوش  بـه  نـد و پيچيد مـي در شال و دستمال  ها را آن كردند و هوش مي سرداران دشمن را بي

و از  دانسـتند  مي ها را زبان تر بيشبردند.  را به اردوي خويش مي آناندوان  دوانو  ندگرفت مي
  ).293 -  292: 1386 هاي گوناگون سررشته داشتند (محجوب پيشه

 اجتهـاد مرتبـة  كه در جميع علوم به  آن تااو را به معلم سپردند  ،ساله شد هفتكه  همين
كـه   همـين كـرد و   چنان بود كه با جميع علماي مصر مباحثه مـي  ،ساله شد دهرسيد. تا 

زبان فارسي و عربي را خواند و نوشـت، خواجـه نعمـان شـخص فرنگـي را آورد و      
كـه هفـت    اين تابه خواندن زبان فرنگي مشغول بود  ،ارسالن را به او سپرد. تا سه سال

دانسـت ايـن شـخص رومـي      نميكسي  ،زد زبان را چنان آموخت كه وقتي حرف مي
زد  زبــان فرنگــي را خيلــي فصــيح و بليــغ و شــيرين حــرف مــي. اســت يــا فرنگــي

  .)13: 1378 الممالك نقيب(

اش اسب و شمشير و  ندهپدرخوادر اوج نوجواني از  ،سيزدهم سالِ اميرارسالن، در آغاز
  :خواست خنجر

ارسالن گفت: راستش يك اسب بسيار خوب براي من بخر و يك شمشير و خنجـر و  
دست يك سوار شجاعي بده، روزها مشـق سـواري و تيرانـداختن و     بهش. بعد مرا ركتَ

ورزد و خديو مصـر را نجـات    و به كشتن شيري مبادرت مي . [...]،شمشيرزدن را بكنم
دار خود را به يك طرف گرفت. شير زمين خورد كه از عقب چنان  ارسالن نامدهد:  مي

دور افتاد و نعش شير چون كـوه   بهشمشيري به گردن آن نره شير زد كه سرش ده قدم 
  .)16 -  14بر زمين خورد (همان: 

  
  هاي اخالقي عياران بازنمايي ويژگي 2.6

تابوهاي مذهبي درباب حالل و حرام  خصوص به ،هي اعتقادداشتنبودن، به آيين اال اخالقي
دوستي، مشـورت بـا جمـع و     حقطلبي و  عدالت، گزاردنو مكروه و مستحب و واجب را 

كـردن، اعتقـاد بـه مـروت      عملگيري جمعي و در چهارچوب قراردادهاي اجتماعي  تصميم
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خـاص   آداباز  باورداشتنو خود به قهرمانان  ،زيستن هقهرماناناصل اساسي زندگي،  مثابة به
درخورتوجـه بـوده اسـت    ايـران   ةجامعـ ي است كـه از ديربـاز در   مرد جوانآيين فتوت و 

  .)195: 1369(شعباني 
در رسيدن به هدف به  يشخو هاي همبارز: اميرارسالن در ارزشي مال دنيا نيازي و بي بي

  مال و گنج توجهي ندارد: 
صـندوق را گشـود.    درِ ،كليـد انـداخت   ،ارسالن داخل گنبد شد، همان صندوق را ديد

شكر خدا را كرد، شمشير را بوسيد و بر كمر بست  چشمش بر شمشير زمردنگار افتاد،
مرا با گنج و دولت اين قلعه كاري  ،كليد را به دست پيرمرد سپرد و گفت: عجالتاً دستهو 

  .)462: 1378الممالك  نقيبامانت درنزد تو باشد ( بهاين اموال  ةهمنيست، 

كنـد، امـا هرچـه زر     شب در تماشاخانه كـار مـي   به ارسالن از صبح تاامير قدرشناسي:
اميرارسـالن هـم   «اند.  بخشد كه در ديار غربت به او پناه داده به كساني مي ،درآو دست مي به

 كردند و به دسـتش  جام را پر از اشرفي مي ،داد به هركس شراب مي شراب در دست ساغرِ
  .)93 :همان» (داد خواجه كاووس ميدادند، او هم زرها را به  مي

خود به تخت  يياميرارسالن شهرياري است كه در طلب عشق سودا اعتنايي به دنيا: بي
اي ملك ارسالن شاه رومي! تـو  «گيرد؛  زند و راه ديار فرنگ پيش مي و تاج روم پشت پا مي

طنت كنـي؟ بـراي چـه دسـت از سـل      جـا چـه مـي    در ايـن  ،يكـه و تنهـا   ،با اين لباس كهنه
   .)85 :همان» (؟برداشتي  روم

ـ   با پليدي ،كند سوداي عشق خود مي به: اميرارسالن در نبردي كه مردانگي  رو ههـايي روب
دزره و طلسـم  وزير و فـوالدزره و الهـاك ديـو و شـير گويـا و مـادر فـوال        كه قمرِ شود مي

 .راه عشق نيسـت در  فقطاو  ةمبارزجاست كه  ند. از اينا جادو مظهر آن ةريحانباران و  سنگ
كند كه حيات و اميد هزاران كس به همت و مردانگي او بسته اسـت.   نمياو هرگز فراموش 

دهـد، بلكـه يـاران او هـم      را از دست مـي لقا  فرخ فقط نه، شوداگر از مرگ بترسد و سست 
جسـد فـوالدزره را در سـرزمين     جـا كـه بايـد    آن ،رو ايـن  اززندگي خود را خواهند باخت. 

چنگ آورد تا از مغز او مرهمي بسازد كه زخـم   بهها  عفريتز و پرخطر ديوها و انگي دهشت
درپي اين مهـم   ،دانگي تمامكند و با مر شمس وزير و ملك فيروز را شفا بخشد، درنگ نمي

نشـيند و دسـت از مبـارزه و     يابد، از پا نمي را بازميلقا  فرخ كه افتد. حتي پس از آن مي راه به
بـاران را در   سـنگ  ةقلعراه  ،منير و ملك شاهپور ماهبراي آزادساختن ملكه  .دارد نميتكاپو بر
  .)287: 1336رود (پرهام  گيرد و مردانه به جنگ الهاك ديو مي   پيش مي
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: همـواره تمنـا و تصـميم و آرزو و اراده را بـاهم     و در عمـل  گفتـار  بنـدي بـه   پاي
روز كـه اميرارسـالن بـه هـواي      آنراستي توانستن اسـت.   هپروراند. خواستن براي او ب مي

كـس بـه پيـروزي او اميـدوار نيسـت و       رود، هـيچ  معشوق ترسا از قسطنطنيه به فرنگ مي
سـرانجام   ،اسـت  شويند، ولـي او كـه عـزم خـود را اسـتوار داشـته       مي همگي دست از او

  .)288 :همان( شود مي پيروز
بـازوي   زورِ ،سازد مي داشتني دوستپذير و  چه اميرارسالن را دل آن انصاف و مروت:
هاي درست و مطلوب است. آنان هرگز  بازو در راه كاربردن اين زورِ هايشان نيست، بلكه ب

 . آنان چـون دشـمن را حقيـر و نـاتوان    گيرند نميدست  را به شمشير يعني ترين چاره آسان
ــي ــد م ــرور  ،بينن ــيمغ ــوند   نم ــت و ش ــوانو گذش ــرد ج ــقي و م ــاد   ح ــي را از ي شناس
  .)همان(  برند نمي

ياري اميرارسالن آمدند  بهخواجه طاووس و خواجه كاووس  رساندن و زينهاري: ياري
خواجه طاووس گفت: من تو را به شـهر  «و او را پسر خود معرفي كردند كه در امان بماند. 

» هسـتم  ،پسـر خواجـه طـاووس    ،دهم. بگو الياس فرنگي ميخودم منزل  ةخانبرم و در  مي
  .)91 -  90: 1378الممالك  نقيب(

  
  هاي رفتاري عياران ويژگي 3.6

هـايي داشـتند كـه درادامـه،      كردند و خصلت سياق و شيوة عياري پيشه مي رفتار در عياران
  شود.  ها پرداخته مي اجمال بدان به

  :چاالكي و چابكي
 پـيش  ،ه شد و بناي التماس را گذاشـت اين دفعه كه پيرزال آسود .اميرارسالن صبر كرد

نيم شد، مـرات گفـت:    دوتر به  شمشيري بر دوال كمرش زد كه چون خيارِآمد، چنان 
هرچـه   به جلـدي و چـابكيِ   ،دار مزنجيرهاي ستون را قلم كن. اميرارسالن نا ،تعجيل به

كوهي بر زمين  پارچهوسط چون  آن چرخِ ،چهار زنجير طال را قلم كرد كه ناگاه ،تر تمام
  .)508: همانها موقوف شد (ها از گردش افتادند و صدا چرخافتاد و 

نوشـتار   و ،نشـان  و نـام عياران بـا تغييـر پوشـش، چهـره، گفتـار و زبـان،        تغيير هويت:
شود.  مي وارد شهر فرنگ بهدهند. اميرارسالن با لباسي كهنه  هاي خود را انجام مي موريتأم

شـود و گـاهي    مشـغول مـي   كـار  الياس در شـهر بـه   نام به صورت جواني فرنگي به ،سپس
مبـادا در  « گويـد:  ند. خواجه طاووس به او ميك پوش و ناشناس هدف خود را دنبال مي سياه
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پسـر   ،اين سه روزه هركس هرچه از تو بپرسد، بگويي مـن ارسـالنم! بگـو اليـاس فرنگـي     
  .)91 :همان» (هستم ،خواجه طاووس

 وي دستر شببه  باشند؛ و مرد جوانبايد كه عياري دانند و  شهيارپيع مردمِ: «روي شب
   .)319، 1 ج :1362 (ارجاني» دارند؛ و عيار بايد در حيلت استاد بود و بسيار چاره باشد

خواجـه طـاووس    ]،...[ خـواهم  روي مـي  دست لباس شب يك ،اميرارسالن گفت: پدر
از جا برخاست،  ]،...[ روي دربرابر اميرارسالن گذاشت دست لباس شب  برخاست، يك

بر كرد  برهنه شد. خفتان مخمل مشكي پوشيد و پر و پا تاوه پيچيد و زره تنگ حلقه در
   شصـت خـم    و سپر به مهره پشت انداخت و چهار خنجر بر كمـر زد و چهـار كمنـد

 وهاي خنجر محكم ساخت و شمشير بر كمـر بسـت    دستهابريشمي را حلقه كرد و به 
در سـياهي نهـان شـد     ،چـون آب حيـات   ،پامشـكي بـر صـورت بسـت و سـرا      ةشد

  .)168: 1378الممالك  نقيب(
سـخت    نـگ (نوشـيدني  دارو از نـوع افيـون و ب   هـوش  بي: هوشي استفاده از داروي بي

ـ    مرد جواندر) بوده است كه عياران و خسكرآور و م دشـمنان  يِپيشـگان پنهـاني در جـام م 
 .)92: 1387(افشـاري   رفتند از هوش ميپيمودند، براي مدتي  ريختند و چون جام را مي مي

 اسـت  شكل به رنگ سبز مايل به خاكسـتري  رزينياي چرب و  نگ، مادههوشي، ب داروي بي
تـرين طـرز اسـتفاده از ايـن دارو      رايجگيرند.  اي هندي مي دانه شاهدان گياه  كه آن را از تخم

  ).999: 1386ريختن آن در شراب است (محجوب 
اي بيـرون آرود و بـاز كـرد، گـرد سـبزي در       بستهكاغذ  ،كرد پس از آن دست در بغل

چند جـامي   ،كه رفتي نشستي همينهوشي است.  ميانش بود. گفت: اين گرد داروي بي
را در جام شراب بـزن بـده   آهسته اين گرد  ،برخيزي ،ي خواهيكه شراب خوردي و م

   .)272: 1378الممالك  نقيب( بخورد ملكه
كه ملكه نديـد در   چنانهوشي را بيرون آورد،  بغل كرد، داروي بياميرارسالن دست در «

  .)274 (همان:» به دست ملكه داد ،جام ريخت و شراب هم ريخت
 كـه ضـرورت   كردند، ولي درصورتي زني و دزدي مي : عياران گاهي راهزني و دزدي راه

بـوده اسـت    خـاص  يد اين كار تحت قاعده و اصولآي نظر مي بهرا وادار كرده باشد و ها  آن
در  خصـوص  بـه علل اجتمـاعي و اقتصـادي     بهعلت سياسي يا  بهها  آن ).112: 1383(بهار 

 كه ،. تمام دارايي كارواني راكردند يمزني  در كوه و دشت راه شدند و مي مواقع بحراني ياغي
ــود  ــه ،مــال دشــمن خــارجي ب ــغــارت  ب ــراينبر يم ــد و درغي ــال  ده ،صــورت ن يــك از م

  .)728: 1377 پور ند (انصافگرفت يم  كاروانيان
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 اند كه از صد من طـالي نـاب   ديد خاجي در صدر كليسا آويخته ،اميرارسالن نظر كرد
نـامرد، دو مـاه    :انـد. بـا خـود گفـت     ن جواهر بر او كار كردهقدر بيست م بهاند.  ساخته
 نرسيده برسد، خواجه كاووس هستم، منفعتي كه بايد از من به او ةخاناست در  زمتجاو

خاج را برداشت و در شال دستمال جـا   ،برم. دست كرده است. اين خاج را براي او مي
پـاي ديـوار رسـيد.     بـه آمد تـا   جا مي همهدوش كشيد، از گنبد كليسا بيرون آمد،  به ،داده

  .)176: 1378الممالك  نقيبباال آمد ( ،دست به كمند زده
  
  هاي اعتقادي عياران ويژگي 4.6

در سراسر زندگي خـود  ها  آن به خداست. اعتقاد و توكل و داري عياران دين هاي از ويژگي
 معتقدنـد ها  آن بينند. كارها خدا را حاضر و ناظر مي ةهمبرند و در  يزدان را از ياد نمي هرگز
توانـد بنـدگانش را    اوست كه در همه حال مي و است چيز همهخداوند آفريننده و خالق  كه

قبل و بعـد از هـر    و كنند مطلق است. عياران با خداي خود مناجات ميياري رساند و قادر 
  طلبند.  رسيدن كارها ياري مي انجام بهخوانند و از او براي  كاري او را مي

اميرارسـالن گفـت: خـداي مـن     . «داستان اميرارسالن نيز خالي از اين تفكرات نيسـت 
از جـا   ،كـه هـوا آرام گرفـت    همـين ساعتي را بر زانـو نهـاد،   « .)209 :همان» (است بزرگ

» جانـب قلعـه روان شـد    بـه روي نياز به خـاك ماليـد،    ،جا آورد بهشكر سجدة برخاست، 
    .)446(همان: 

 ر آن تاريكي راه رفت و شب از روزداخل غار گرديد. مدتي د ،اهللا گفت بسمخود پياده 
روشـنايي   ،آمـد  دانست تا از برابرش اندك روشنايي پيدا شـد. هرچنـد پـيش مـي     نمي

شد تا رسيد به آخر غار و سوراخي ديد كه طرف كوه و صحراست. شـكر   ميتر  بزرگ
  .)582خدا را كرد. با هزار محنت از آن سوراخ بيرون آمد (همان: 

ـ  در تنگناهاي مبارزه به خداي خود پناه مي اميرارسالن و در مشـكالت بـه خداونـد     ردب
  كند:  مي  توكل

ميـرم.   ن بيابان يا نشاني از ملكه پيدا كنم يـا در بيابـان مـي   روم در اي دل غافل مي :گفت
 پايـان  آن بيابـان بـي   سپردم. قدم درخدايا خودم را به تو  7.‘يموت ال الذي علي توكلت’

 علف اسـت و جـز ريـگ روان و خـارِ     بي بيابان خشك ،كند ديد تا چشم كار مي نهاد.
نظـر    بهمغيالن چيزي نيست. اميرارسالن دل به كرم خدا بست. يك سمت آن بيابان را 

  .)307سنجيد و بنا كرد به رفتن (همان: 
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نيروهـاي   ازسويشود و  كند و دعايش اجابت مي با خداي خود مناجات مي ،در اين راه
  .شود مي حمايتغيبي 

گنـاه   نجات دادي، روا مدار كه بيحال چند مرتبه مرا از كشتن  به تااي پروردگاري كه 
كشته شوم. تير دعاي ارسالن به هدف اجابت رسيد. دستي از غيب نمودار شد و قمر 

 ،آمـد  هـوش  بهيك وقت  ،هوش شد بيالن وزير و ملكه را بر روي هوا بلند كرد. ارس
نيسـت   جـز خـودش ديگـر كسـي     بـه نه قمر وزير است و نه ملكه.  ،ديد عصر است

  .)196(همان: 
  

 گيري نتيجه .7
مسـتقيمي در ادبيـات عاميانـه    تأثير  و فرهنگي جامعه ،اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي

آوردن  دسـت  بـه هـاي عاميانـه    داسـتان نتـايج مطالعـة   ترين  يكي از با ارزش ،دارد. بنابراين
اطالعـات   ،اي چـون آيينـه   هـم  ،اميرارسـالن اطالعات تاريخ اجتماعي مردم است. داسـتان  

هـايي   رسوم حاكم بر جامعه يكي از مقولـه   و  آداب. تابد برمي را سودمندي از دوران قاجار
اصـلي در   ةمايـ  آيـين عيـاري بـن    ،در اين ميان شود. است كه با خواندن داستان نمايان مي

 رنـگ و  كـم  ،از باستان تا قاجـار  ،كه با گذر زمانرود  ميشمار  بهايراني عاميانة هاي  داستان
 هنوز آثـاري از آن مانـده،  مردم دربين  كه ،عميق آنريشة به  باتوجه اما، قوت شده است بي

 ،شـود. در ايـن اثـر    هـايي از آن ديـده مـي    ، نشـانه اميرارسالنالي سطرهاي داستان  در البه
هـاي متمـادي در    كـه سـال   ،رفتـاري و اعتقـادي عيـاران   و  اخالقيو  هاي ظاهري ويژگي
 اين آييندهد كه  و گواهي ميشود  وضوح ديده مي بهاست،  شده رتكراهاي عاميانه  داستان

  .  وخ نشده استكلي منس به
  
ها نوشت پي

 

جـا   نآدر  يو بعـدها دولـت عثمـان    شـد مسـلمانان فـتح    دسـت  منظور روم شرقي است كه بـه . 1
  گرفت.   شكل

اي گفتـه   اسـت و بـه دوره  شـناختي   جامعـه  گذار مفهومي ةنامند. دور گذار مي ة. اين دوره را دور2
شود كه  شود و فضايي بر جامعه حاكم مي ابعادش دچار دگرگوني مي ةشود كه جامعه در هم مي

گيرد. ادبيات اين جوامع نيز ازجمله  ريزد و افكار و آداب تازه شكل مي هاي پيشين فرو مي سنت
  شود. نهادهايي است كه دچار تحول مي
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ارجي، آثـار خـ   ة، جنبش تنباكو، گسترش علوم و فنون، ترجمـ هگيري نهضت مشروط شكل. مانند 3
دارالفنـون، گسـترش صـنعت     ةسيس مدرسأهاي مربوط به تعليم و تربيت، ت ها، پيشرفت سفرنامه

  .ها با كشورهاي غربي و افكار آنو ارتباط  و آشنايي گوناگون،هاي  چاپ و نشر كتاب
  باره نوشته است: اين در . جيمز موريه4

 يچدروغ است. به ه صلحشان آلت و جنگ سالح. ندارند وفا كه مبنديد دل ايرانيان به! ياران اي
كـه   ييها قسماست و  يشانا يفطر يبو ع يمل يناخوش دروغ. اندازند ميو پوچ، آدم را به دام 

به  ياج. سخن راست را چه احتينيدبب را هايشانقسم معني اين صدق بر بزرگ شاهد خورند، مي
 كرسي به نموده راست را خود دروغ تا گذراند مي يهرا ما چيز همه[...]  كه آن خالصهقسم؟ [...] 

  ).157: 1386 يه(مور بنشانند

هـاي منشـيان عصـر     گويي در نوشـته  ه شيوخ سجعب كه ظريفي انتقاد در نيز خان ملكم ميرزا
  .)195: 1352(نوراني  »فروغ نيست گاه بي چراغ دروغ هيچ«گويد:  كنايه مي ، بهكند ميقاجار 

شـدن بـا عـادت پليـد امردبـازي اسـت        اروميـه و مواجـه  بيـگ در شـهر    يادآور گردش ابـراهيم  .5
   .)45 -  43، 1: ج 1378 اي العابدين مراغه زين(

تحصيل بايد از آن چشم  ةادامكه براي  را ترين تفريحي در خاطرات خود، بزرگ ،. عبداهللا مستوفي6
 كــه تــرك آن بــرايش آســان نبــوده اســت دانســته  بپوشــد همــين شــركت در مجــالس شــبانه

  .)129 -  126: 1395  (مستوفي
  .58 ةفرقان، آي ة، سوركريم قرآن. 7

  
  نامه كتاب
 .كريم  قرآن

 .خانلري، تهران: آگاه تصحيح پرويز ناتل به ،سمك عيار ،)1362بن خداداد ( ارجاني، فرامرز
 ايران؛ عاميانة اتيفرهنگ مردم و ادب ر،ياساط ةدربارها  مجموعه مقاله ؛تازه به تازه ،)1387، مهران (افشاري
 .تهران: چشمه ،نو به ون

ــران ( ــاري، مه ــين  ،)1392افش ــوانآي ــرد ج ــ  ؛يم ــلوك طبق ــرام و س ــ ةم ــران ةعام ــر  ،اي ــران: دفت ته
 .فرهنگي  هاي پژوهش

 زوار. تهران: ،يفارس فرهنگ ملكا ،)1377پور، غالمرضا ( انصاف
 .تهران: نيلوفر ،يعقوب ليث ،)1363باستاني پاريزي، محمدابراهيم (

 ،تهـران: معـين   ،خطاط نسرين و قويمي مهوش ترجمة ،پيدايش رمان فارسي ،)1377بااليي، كريستف (
 .شناسي فرانسه در ايران انجمن ايران
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بهـار،   يالشـعرا  تصـحيح ملـك   بـه  ،حاشـيه در تـاريخ سيسـتان    ،)1344الشعرا) ( بهار، محمدتقي (ملك
 زوار.  تهران:

ربن، وهـانري كـ   اهتمـام  ، بـه يمرد جوان آيين :در ،»يمرد جوان« ،)1383الشعرا) ( محمدتقي (ملكبهار، 
 .احسان نراقي، تهران: سخن ةترجم

 .2، ش چيستا ،»هاي تاريخي آن ورزش باستاني ايران و ريشه« ،)1360بهار، مهرداد (
 .تهران: فكر روز ،جستاري چند در فرهنگ ايران ،)1374بهار، مهرداد (

 .4 ش ،صدف ،»هاي عاميانه سيماي قهرمان در داستان« ،)1336پرهام، سيروس (
 .142 ش ،كيهان فرهنگي ،»اميرارسالن ةتحليل قص« ،)1377محمد ( دشتي،
 .166ش  ،كيهان فرهنگي ،»عاميانه در عصر قاجار ةقص« ،)1379محمد ( دشتي،

  ، تهران: آگه.1، ج )او تعصب يبال( گيب ميابراه ةنام احتيس ،)1378( يا مراغه نيالعابد نيز
 تهران: قومس. ،رانيا ياجتماع خيتار يمبان ،)1369شعباني، رضا (

 .تهران: سخن ،هاي يك ايدئولوژي دگرديسي؛ قلندريه در تاريخ، )1372شفيعي كدكني، محمدرضا (
 .27ش  ،ادبيات كودك و نوجوان ةنامپژوهش ،»ايراني ةبررسي چهار قص« ،)1380شمس، محمدرضا (

ادبيـات و علـوم    ةدانشكد ةمجل ،»فارسي ةهاي عاميان مطالعه در داستان« ،)1341( محجوب، محمدجعفر
 .1ش  ،10 س ،انساني دانشگاه تهران
هــاي ملــي  هــا و افســانه داســتان ةهــاي علمــي كــه از مطالعــ نتيجــه« ،)1350محجــوب، محمــدجعفر (

 .276ش  ،يغما ،»آيد مي  دست به
 رسـوم  و آداب و ها افسانه ةدربار: مجموعه مقاالت رانيا ةانيعام اتيادب ،)1386(، محمدجعفر محجوب
  .چشمه تهران: ،كوشش حسن ذوالفقاري به ،رانيا مردم

 .42، ش آدينه، »شاهنامههاي  رستم دستان، تحليل ساختاري داستان« ،)1368مزداپور، كتايون (
  تهران: هرمس. ،هيقاجار ةدور يو ادار ياجتماع خيتار ايمن  يشرح زندگان )،1395عبداهللا ( ،يمستوف

 .92ش  ،يغما ،»رجال عصر ناصري« ،)1334( يعل دوست رالممالك،يمع
  ، ترجمة مهدي افشار، تهران: علمي.ياصفهان يبابا يحاج الف)، 1386جاستي نين ( مزيج ه،يمور
، ترجمـة  استانبول و يشرق يايآس و ارمنستان و رانيا در احتيس )،ب 1386جاستي نين ( مزيج ه،يمور

  ابوالقاسم سري، تهران: توس.
 . 12و  11ش  ،(مجله ادبيات و دانش و هنر امروز) سخن، »آيين عياري« ،)1348خانلري، پرويز ( ناتل
 تهران: آگاه.  ،مدن و فرهنگ، آيين عياري، لغات، امثال و حكمتشهر سمك  ،)1364خانلري، پرويز ( ناتل

 .6ش  ،انديشه و هنر ،»رارسالنياماي بر كتاب  مقدمه« ،)1337(، جالل يالله نعمت
، بـا مقدمـة محمـدجعفرمحجوب، تهـران: مؤسسـة      اميرارسـالن )، 1378محمدعلي ( الممالك، بينق

 .هنري سينمايي الست فردا ـ فرهنگي
 .هاي جيبي ، تهران: اميركبير و كتابالدوله ناظم خان ملكم رزايافكارم در قيتحق)، 1352فرشته ( ،ينوران
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كيد بر داستان اميرارسالن أهاي نمايشي ادبيات عاميانه با ت بررسي جنبه« ،)1391قديمي، عاطفه ( ةنورپيش
 .13 ش ،8، س فرهنگ و ادب ةنام پژوهش ،»دار نام

بـا   ،اتيـ ادب در فتـوت  و فتـوت  اتيادب :4، ج (فتوت) يمرد جوان ةنام دانش ،)1392اكبر ( ، علييتيوال
 .اصفهاني، تهران: اميركبير ، رضا مختارييييگانه، محمدرضا جعفرآقا همكاري محمدرضا جوادي

 ،»بلند سنتي (رمانس) به عصر زمـان  ةروزگار قص زگذر ا  دربار ناصري، محمل« ،)1389ياوري، هادي (
 .27ش  ،7 س ،هاي ادبي پژوهش ةنامفصل

 مشـهد:  ،بيسـت كتـاب نثـر فارسـي     رةدربـا  :قلـم  ديداري با اهـل  ،)1358- 1357، غالمحسين (يوسفي
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