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Abstract  

Ayyari, which dates back to the pre-Islamic Iran, was considered a 

socio-political phenomenon the main origin of which was the urban 

society. This class had such a position among the masses that most of 

the heroes of the folk tales were Ayyars. The influence of work and 

behaviors of Ayyars were not limited to such stories, but we also 

occasionally see traces and signs of it in the Persian heroic poems. 

With the spread of narration in Iran, the influence of Ayyari literature 

intensified in epic and heroic stories, and we see the peak of such 

literature in the figures named Rostam Yekdast / Kolehdast. This 

emerging figure, created and paid for by the creative and popular 

minds of the narrators, is a hero who stands up to Rostam and the 

Iranians, and challenges the heroic face of the Iranian people.  By 

examining the history and literature of Ayyari in Iran and the Islamic 

world, this study tries to portray the elements of Ayyari in the actions 

and behavior of Rostam Yekdast / Kolehdast. In addition, by 

analyzing the dual nature of Ayyari in the social and political history, 

it examines the dual personality of Rostam Yekdast / Kolehdast. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Ayatollah Boroujerdi, 

Boroujerd, Iran 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9533-6513 

Received: 03/05/2021                                                   

Accepted: 13/06/2021 

 

 Corresponding Author's  E-mail: 
behzad.atooni@abru.ac.ir 

 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
https://orcid.org/0000-0002-9533-6513
mailto:behzad.atooni@abru.ac.ir


Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 9, No. 39  

 August-September 2021 

Research Article 

210 

 

Keywords: Ayyari; narrator; epic stories; Rustam Yekdast / Kolehdast. 

Research Background 

On the character of Rostam Yekdast/Kolehdast, one can refer to 

Aydenloo (2017), Ghafouri (2019) in the commentaries of Damavand 

Mountain Poem, as well as the Encyclopedia of Iranian People's 

Culture (Mousavi Bojnourdi, 2019). But the only complete and 

independent work that has been written about Rostam Yekdast is the 

article "Character Recognition of Rostam Yekdast and his 

Convergence and Hostility with Rostam Zal in Kurdish Shahnameh 

(Gorani)" which deals with the duality of Rostam Yekdast's nature as 

a half-human, half-demon creature in Kurdish Shahnameh 

(Naghshbandi et al., 2016). 

Regarding the study of Ayyari elements and traditions in the story 

of Rostam Yekdast/Kolehdast, the only research that has referred to it 

briefly is the comments of Mahdi Madaeni and Mehran Afshari on the 

book Haft Lashkar (Haft Lashkar, 1998); therefore, for the first time, 

this article deals fully with the character of Rostam Yekdast 

storytelling scroll and folk narrations of heroic stories and the analysis 

of his personality from this point of view. 

Goals, questions, assumptions 

Until the period of narrating the epic stories widely, we only see the 

influence of the habits and methods of the heroes of folk tales in the 

mythical epics in limited cases and by some famous heroes. But since 

the narration became popular in Iran, we see the widespread presence 

of Ayyarans in heroic stories, which are specific to popular literature; 

hence, the influence of popular-Ayyari literature on the epic literature 

increases. By carefully examining the actions and behavior of Rostam 

Yekdast in the storytelling scroll, all the signs of Ayyar could be 
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observed. Therefore, the author's goal in this research is to discover 

and study the elements of Ayyari in the behavior of Rostam Yekdast. 

This article seeks to answer these questions: What are the 

similarities between the behavior of Rostam Yekdast and Ayyaran? 

How is the confrontation between Rostam Yekdast and Iranian 

heroes? What is the connection between Rostam's contradictory 

behavior in epic literature and her Ayyari nature? 

Discussion 

One of the emerging characters in Persian epic literature is 

Shamkoor/Shamkoos Ibn Shamilan, nicknamed Rostam 

Yekdast/Kolehdast, who was probably created by the narrators and 

storytellers of the folk tales. Yekdast/Kolehdast, who is one of the 

strongest enemies of Rostam and the Iranians in the storytelling scroll, 

is a character who appears in the story of "Rostam's going to the west 

to free Borzoo from the prison of Ekvan Div/Qatran Zangi" and at 

first, he is the servant of Rostam, but finally becomes a stubborn 

enemy of Rostam and the Iranians. 

With the emergence of the character of Rostam Yekdast/Kolehdast 

in the heroic stories, we see the presence of Ayyari literature in epic-

mythical literature, and in other words, the rise and revolt of Ayyari 

epics over the official epic literature. Since Rostam Yekdast/Kolehdast 

is a figure from Ayyari literature - that is, literature that originates 

from the common people – so, it was noticed by the people in contrast 

to the traditional and national hero of Iran, Rostam Dastan. Rostam 

Yekdast has two completely contradictory characters in the story: an 

obedient character and a servant to the Iranians, and a rebellious, 

vindictive, and dangerous figure against Iranians. It seems this duality 

of Rostam Yekdast's character is arising from the dual nature of 

Ayyari in the socio-political history. Her Ayyari features are: walking, 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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walking at night, tricks and thefts, wearing disguises and deceiving 

others, using unconventional weapons in warfare and Ayyari tools. 

 

Conclusion 

Rostam Yekdast/Kolehdast is an emerging figure in epic literature that 

is made by the minds of the storytellers and is derived from popular 

literature. By analyzing the dual personality of Rostam Yekdast, who 

is at first obedient and a servant of Rostam and the Iranians, and then 

becomes a rebellious and vindictive person against the Iranians, it can 

be assumed that this contradiction is because of his Ayyar personality; 

this is because in the history of Ayyari, the character of the Ayyars - 

both in their nature and the historical ups and downs - have two 

opposing faces of good and evil. That is why this contradictory 

character of Rostam Yekdast is justifiable. 

Also, by carefully examining the history and literature of Ayyari in 

Iran and the Islamic world, and comparing it with the works of 

Rostam Yekdast in the heroic stories, it can be concluded that the face 

and character of Rostam Yekdast is derived from Ayyari stories. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 پژوهشی ۀمقال

 
 له دست در داستان رستم یکدست/ کُ های عیاریعناصر و سنت

 (پهلوانی ةهای عامیانطومارهای نقالی و داستان )براساس

 1بهزاد اتونی

 (09/19/0011پذیرش:  09/10/0011)دریافت:  

 

 چکیده

ای اجتماعی ـ سیاسی به حساب رسد، پدیدهکه قدمت آن در ایران به پیش از اسالم میعیاری 

ورِ شهری بود. این طبقه، در میان تودة مـردم ناـان   آمد که خاستگاه اصلی آن، جامعۀ پیشهمی

دادنـد. نوـو ک کـار و    های عامه را عیاران تشکیل مـی جایگاهی داشتاد که بیشتر قهرمانان داستان

هـای  شـد، بلکـه در مامومـه   هـا نمـی  گونه داسـتان اعمال عیارانه، صرفاً ماحصر به این کردار و

بیایم. با رواج نَقل و نقالی در ایران، هایی از آن را میگاهی، آثار و نشانهپهلوانی پارسی نیز، گاه

گونـه  های حماسی و پهلوانی شدت گرفـت و اوج حوـور ایـن   نوو  ادبیات عیاری در داستان

دسـت شـاهدیم. ایـن نهـرة     نام رستم یکدست/ کُلـه ای نوظهور بهت را در پیدایش نهرهادبیا

روی پساد نقاالن بود، قهرمانی است کـه روبـه  نوظهور که ساخته و پرداختۀ  هنِ خالق و عامه

کشد. نگارنده با بررسـی  نالش میایستد و سیمای پهلوانیِ قوم ایرانی را بهرستم و ایرانیان می

هـای عیـاری را در   ادبیات عیاری در ایران و جهان اسالم، سعی بـر آن دارد تـا مفلوـه   تاریخ و 
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دست به تصویر بکشد و عالوه بر آن، با تحلیل  اتک دوگانۀ اعمال و رفتار رستم یکدست/ کُله

 عیاری در تاریخ اجتماعی و سیاسی، شخصیت دوگانۀ رستم یکدست را بررسی کاد.

 

 دست.های حماسی، رستم یکدست/کُلهنقالی، داستانعیاری،  های کلیدی:واژه

 مقدمه .1

گر، تردسـت،  نون: زیرک، حیله ایهای لغت فارسی، برای واژة عیار، معانیدر فرهاگ

دزد، طرار، ولگرد، جوانمرد،  وفاون، اسـتادکار، شـبرو و ... آمـده اسـت )رک: محمـد      

هـر ناـد   «(. عیار»،  یل واژة 0911، دهخدا، 0939، معین، 0930، انوری، 0939پادشاه، 

الشعرای بهـار بـر ایـن بـاور اسـت کـه       نماید، ولی ملککه این واژه، به ظاهر عربی می

بـوده اسـت و   « ا ی یـار »فارسی است که آن هم در اصـل  « ایارِ»، مصحفک لغتک «عیار»

زدنـد  صـدا مـی  « رفیـق »یـا  « یار»؛ و عیاران یکدیگر را «رفیق»گوییم؛ یعای « یار»امروز 

 ( .000، ص. 0930)کربن و همکاران، 

ای از جوانمردان بودنـد کـه   که طایوه»صحبت دربارة تاریخچۀ دقیق پیدایش عیاران 

بادی به آییای خـاص در رفتـار و   یافته با پایهای تقریباً مامم و سازمانبا تشکیل گروه

همکـاران،  )افخمی عقـدا و  « کردار، وظایف مهمی را در امور اجتماعی بر عهده داشتاد

بر فعالیت (، کاری است سخت دشوار. هر ناد که شواهد روشای مبای090، ص. 0991

های اسالمی در دست گستردة این گروه، از قرن دوم هجری به بعد در ایران و سرزمین

گردد. مختاریان با تحقیقـی در واژة  تر بازمیها قبلاست، ولی قدمت آن به یقین، به قرن

مرد جوان؛ عوو گروهـی از  »( به معایِ Mairyaی اوستایی، مئیریه )که در فارس« میره»

بوده، باتوجه به قـدمت ایـن واژه کـه مربـو  بـه زمـان پیشازرتشـت و دوران        « مردان

هایی که مورخان یونانی شااختی و نیز گزارششده است، با  کر دالیل واژهها میآریایی
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« انجمـن مردانـی  »ها و بعدها هخاماشـیان،  اند، بر این باور است که در زمان آریاییداده

اخالقی خاصی شبیه به عیاران و جـوانمردانِ پـا از    -های آییایبوده است که ویژگی

)بـه معاـی   « فتیـان »هـای  اند. به عقیدة این پژوهشگر، احتماالً عاـوان فرقـه  اسالم داشته

( در زبـان  )از حدث به معای جوان، فرقۀ جـوانمردی در شـام  « احداث»جوانمردان( و 

در بین ایرانیان، همگی ترجمۀ واژة میره/ مئیریه )مـرد  « جوانمردان»و « برنایان»عربی، و 

ای جاگجـو بـا   ها جزو طبقهجوان؛ عوو گروهی از مردان( هستاد که در دوران آریایی

(. مهرداد 91-93، صص.  0931اند )مختاریان، نهادی معیّن به همراه اصولی خاص بوده

رسـاند؛ ماتهـی دوران حکومـت    بقۀ عیاری را به ایـرانِ پـیش از اسـالم مـی    بهار نیز سا

وجـود   سمک عیـار اشکانیان. او بر این باور است که باتوجه به شواهدی که در داستان 

توان بر آن بود که اصل این اثر اسالمی نیست و مربو  به دورة قبل از اسالم و دارد، می

(. پژوهشـگری دیگـر نیـز بـه     003-001صـص.   ، 0931محتمالً اشکانیان است )بهـار،  

را از تـوانگران و  « گروهـی »( کـه دزدیِ  00باـد   9استااد توسیر پهلوی وندیداد )فصلِ 

، پیشتازانِ جوانمردان یـا  «گروه»داند، معتقد است که این بخشیدن به درویشان، کرفه می

 (.09، ص. 0910اند )شکّی، عیارانِ دوران اسالمی در ایرانِ پیش از اسالم بوده

رسد ریشۀ پیدایش و ظهور عیاری در ایرانِ پیش از اسالم، جامعۀ طبقـاتی  نمر میبه

ای که همۀ امتیازات اجتماعی و رفاهی را از آنِ گروه اندکی آن دوران بوده است؛ جامعه

گونـه  ور و کـارگر، حـقِ هـی    دانست و طبقۀ پیشهاز صاحبان قدرت نمامی و دیای می

امیـه و  آن امتیازات را نداشت. پا از اسالم نیز با ظلم و ستم والیـان باـی  مادی از بهره

های متصرفه ــ و برکاـار داشـتن مـردم از حقـوق     خصوص در سرزمینعباس ــ بهبای

ویـژه در ماـاطق شـرق ایـران ـــ      گری ــ بـه شان، زمیاۀ رواج و گسترش عیاریطبیعی

شـد کـه   ای فـراهم مـی  در جامعه»اری وجود آمد. درحقیقت فلسوۀ پیدایش پدیدة عیبه
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گیری از امکانات، مردمانش بر این باور بودند که میان آنان و صاحبان زر و زور در بهره

کاـد،  تاها عدالت را اجرا نمـی وجود آمده است و دستگاه حاکم نهتواوت نشمگیری به

ن مالیـات گـزا ،   سازد و با گرفتعدالتی را نیز فراهم میای، بستر بیبلکه خود به گونه

ای نـوعی  دهد. در ناین جامعـه ها، مردم بیاوا را زیر فشار قرار میسالیحتی در خشک

)جعورپور « آمدهمدلی مشترک میان عامۀ مردم برای گرفتن حق و حقوق خود پدید می

 (.00، ص.  0990و همکاران، 

راب بـروز  صورت نهوتی بر ضد تسلط اعـ بعد از ظهور اسالم، در ایران، عیاری به»

پرست ایران را رو بود که حکام اعراب و عمال خلیوه، عیاران دالور و وطننمود؛ ازاین

(. تشـکیالت عیـاران از اواخـر    00، ص. 0931)صدیق ایمـانی،  « دادندخارجی لقب می

خصوص ای در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران، بهقرن دوم هجری، نقش بسیار عمده

نان که مراکز عمدة گکرد آمدنشان دو شهر بُست و زرنج بـود، در  ناحیۀ سیستان داشتاد. آ

ای کـه برخـی از حکـام،    گونهتغییر و تحوالت ماطقۀ سیستان بسیار تأثیرگذار بودند؛ به

(. ایـن گـروه   01-00، صـص.  0911آمدند )دهمـرده،  درصدد کسب حمایتک آنان برمی

عال بودند، بلکه اغلب موارد بـا  های مدعیان قدرت در سیستان فتاها در جریان رقابتنه

، 0930، تـاریخ سیسـتان  کردند )در این باره رک: مخالوان دولت عباسی نیز همکاری می

ترین نهرة این طایوه، یعقوب لیث صواری بود که (. شاید بتوان گوت شاخص013ص. 

پا از ایاکه در جوانی، از روستا به شهر آمد و مشغول رویگـری شـد، در زیع عیـاران    

رآمد و پا از رقابت با دیگر مدعیان، ناان قدرتی یافـت کـه حکومـت ایـران را بـه      د

دست گرفت و با لشکری، قصد خلعِ قدرت خلیوـۀ وقـتک عباسـی را کـرد )گردیـزی،      

 (.900 -911، صص. 0939
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عیاری و جوانمردی از قرن پاجم به بعد، در جهان اسالم، اندک انـدک بـا تصـو     

در این راستا، رنگ و بویِ معرفتی گرفت. در خالل ایـن  همگام شد و اختال  یافت و 

هایی نوشته شد که محتوایشان، نزدیک به آرا، نامهفتوت -و حتی گاهی ادغام -نزدیکی 

افکار و اقوال صوفیان و در بسیاری موارد، عینِ آنان بود. این تأثیرپذیری، تاها به صوفیه 

ویژه شاه به ـــرفتار و گوتار امامان شیعه تأثیر عقاید شیعی و شد، بلکه تحتماحصر نمی

( و بـدین  11 -39، صـص.  0933نیز قرار گرفت )قبـادی و همکـاران،    - )ع(مردان علی

 واسطه، رنگ و بویِ دیای پذیرفت.

ای بـود کـه بسـیاری از    رواج توکر عیاری و جوانمردی در بین ایرانیـان بـه انـدازه   

دادند و  کر مـرام جـوانمردی،   اران تشکیل میهای عامیانۀ فارسی را عیقهرمانان داستان

های آنان در برابر دشماانشان، ها و نیرنگانسانیت، راستی و درستی، و گاهی نیز زیرکی

نـد از:  اها عبارتترین آنهایی با محوریت عیاران شد که معرو مایۀ خلق داستاندست

قصۀ حسین ، اسکادرنامه، نامه فیروزشاه، نامهنامه، دارابنامه، ابومسلمسمک عیار، حمزه

هـا و  . نوو  توکر عیاری، صرفاً ماحصر بـه داسـتان  رمان شما و طغراو  کرد شبستری

هـای  های ماثور حماسی ـ عامیانه نشد، بلکه در ادب حماسـی پارسـی و مامومـه    قصه

 گونه توکر هستیم )برای نوو  اعمالــ نیز شاهد این شاهاامۀ فردوسیویژه به ـــپهلوانی 

گـری در ادب  (. بعـدها، رواج عیـاری  0913رک: محجوب،  شاهاامهو کردار عیاران در 

ای که برخی اعمال عیارانـۀ  گونهحماسی، با پیدایش پدیدة نقالی قوت بیشتری یافت؛ به

و ... عیاـاً توسـط پهلوانـان     نامـه نامـه، داراب سمک عیار، ابومسلمهای قهرمانان داستان

 شود.حماسی تکرار می

های نوظهور در ادب حماسـی پارسـی، شـمکور/ شـمکوس بـن      ی از شخصیتیک

دست است که احتماالً با پیدایش ادبیات نقالی و شمیالن، ملقب به رستم یکدست/ کُله
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رسـد  نمـر مـی  های عامیانـه خلـق شـده اسـت. بـه     پردازانِ داستانتوسط نقاالن و قصه

برزونامـۀ  انـد،  ستم یکدسـت پرداختـه  ترین آثار مامومی که به  کر نام یا داستان رقدیم

( هستاد که به تصریح مصححانشان مربو  شاهاامۀ اسدی)قبانامه مامومۀ زرینو  جدید

جدیـد، داسـتانِ پیـدایشِ رسـتم     برزونامـۀ  ؛ با این تواوت که در 0اندبه قرن دهم هجری

و طـور کامـل   یکدست و حوادث مربو  به آن، تقریباً شـبیه بـه طومارهـای نقـالی، بـه     

( فقط شـاهدک اشـاراتی   شاهاامۀ اسدی)قبانامه زرینولی در  0مبسو  روایت شده است،

 001، 000، ص. 0999، قبانامهزرینکوتاه و گذرا به اسم این شخصیت نوظهور هستیم )

شـاهاامۀ  ) قبانامـه زریـن اگر نمر یکی از پژوهشگران را بپذیریم که مامومۀ پهلـوانی   9(.

 هـای ایـن مامومـه آمـده، بـه     نـویا که در یکی از دست ریخی( به استااد مادة تااسدی

روی، این (، ازاین003، ص. 0990احتمال مربو  به ابتدای قرن نهم است )رک: قائمی، 

ترین مامومۀ پهلوانی کـه بـه  کـر نـام رسـتم یکدسـت       شود که قدیمفرضیه مطرح می

شـاهاامۀ  )قبانامـه  زرّیـن های ( است. بعد از مامومهشاهاامۀ اسدی)قبانامهزریّنپرداخته، 

، «(رستم یکدست»:  یل 0931، شعرایی نون طغرای مشهدی )بهار، برزونامه( و اسدی

کـوه  »(، و مامومـۀ  31 -19. ، صـص 0993سلیم تهرانی و وحید قزویای )رک: آیونلـو،  

که همگی مربو  به عصر  - 0(009، ص. 0993، نامهتهمتناز شاعری ناشااس )« دماوند

تـرین اشـارات   اند که جـزو قـدیم   کری از نام رستم یکدست آورده -وند شصووی می

 ماموم در این باره است.

تـرین  ، یکـی از قـوی  طومارهای نقـالی و  برزونامهدست که در رستم یکدست/ کُله

رفتن رسـتم بـه   »آید، شخصیتی است که در داستانِ شمار میدشماان رستم و ایرانیان به

شـاهاامۀ  شـود ) ظاهر مـی « از زندان اکوان دیو/ قطران زنگی مغرب برای رهانیدن برزو

ــاالن ــاهاامه؛ 0303، ص. 0993، نق ــار ش ــالی  ؛ 930، ص. 0999، طوم ــار جــامع نق طوم
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( و در ابتدا، یار و همـراه و  91، ص. 0939؛ انجوی شیرازی، 030، ص. 0991، شاهاامه

شـود. براسـاس   مـی  ناکرِ رستم است، ولی در ادامه، دشمن سرسختک رستم و ایرانیـان 

، رستمِ زال وقتی قصد رفـتن بـه مغـرب    رستم یکدستبیشترِ روایاتک مربو  به داستان 

نـام  الخلقـه بـه  برای رهانیدنِ بـرزو از زنـدان را دارد، در بـین راه بـه شخصـی عجیـب      

تـر اسـت و   کاد که یک دستش از دست دیگـرش کوتـاه  شمکوس/ شمکور برخورد می

کـه طبـق    ـــل ناالک و فریبکار است. شمکوس/ شـمکور  بسیار زورماد و در عین حا

دهـد ـــ در راهک   روایت شاهاامۀ نقاالن، رستم دستان، لقب رستم یکدست را بـه او مـی  

کاد، ولی ها میفشانیشتابد و در این میان، جاننجاتک برزو از زندان، به یاری رستم می

هـای  دانـد، در نیمـه  تان مـی طلب است و حتی خود را برتر از رستم دساز آنجا که جاه

دزدد و شـروع بـه آزار و ا یـت    بُرد و معشوق برزو را میداستان از رستم و ایرانیان می

اندازد؛ البته عاقبت، جانِ خود کاد و رستم و پهلوانان ایرانی را به درد سر میایرانیان می

روایـات  گذارد )دربارة نگونگی کشـته شـدن رسـتم یکدسـت و     را بر سرِ این کار می

هـای  (. این نهرة جذابِ داستان010، ص. 0993، نامهتهمتنمختلفک آن، رک: تعلیقات 

هـای عیـاری دارد کـه بـرخال ک قهرمانـان و      نقالی، شخصیتی شبیه به قهرمانان داسـتان 

شدة رزمی، بلکـه از  های متعار  و شااختههای حماسی، نه از شیوهقهرمانانِ داستانضد

کاد. نگارنده در این اران در طولِ حوورش در داستان استواده میاعمال و شگردهای عی

های عامیانۀ عیاری، شخصـیت  جستار بر آن است تا با  کر شواهدی از تاریخ و داستان

 پیشۀ رستم یکدست را مورد بررسی قرار دهد.عیار
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 . پیشینة تحقیق4

ی از متـون ادب  ها و عااصـر عیـاری در تعـداد   برخی پژوهشگران دربارة بررسی سات

های عیاری روش»توان به: ها میترینِ آناند که از مهمپارسی، تحقیقات و تألیواتی داشته

بررسـی  »(، 0909از محمـدجعور محجـوب )  « شـاهاامه و نوو  کار و کردار عیـاران در  

از محمد مجوزی و سمیه « موامین عیاری، جوانمردی و تعلیمی در رمان شما و طغرا

 شاهاامه، براساس نگاهی به مااسبات بیاامتای متون حماسی و عیاری»، (0993شاهگلی )

هـای  نشـانه »(، 0990زاده )از افسـون قابـری و غالمحسـین غالمحسـین    « سمک عیارو 

بررسـی  »(، 0999از محمدسـامان جواهریـان )  « های نقـالی عیاری و جوانمردی در قصه

ـ « کلیـدر های آیین قلادری و عیـاری در رمـان   جلوه راهیم کاعـانی و نیـره کاعـانی    از اب

از اسحاق طغیانی و آزاده پوده « داستان سمک عیارتأملی در آداب و رسوم »( و 0993)

 ( اشاره کرد. 0993)

دست، به غیر از اشاراتی کوتاه که درخصوص نهره و شخصیت رستم یکدست/ کُله

های نقالی ایتبعوی اشارات و تلمیحات حماسیِ برگرفته از رو»سجاد آیدنلو در مقالۀ 

(، رضا غووری در تعلیقـات  31-19، صص. 0993« )عامیانه در شعر فارسی ـ  و شواهی

دانشاامۀ فرهاگ مـردم  (، و نیز 010ـ011، صص. 0993، نامهتهمتن) مامومۀ کوه دماوند

اند، تاها در این خصوص داشته«( رستم یکدست»:  یل 0993)موسوی بجاوردی، ایران 

شااسـی رسـتم   نهـره »ه دربارة رستم یکدست تألیف شده، مقالـۀ  اثر کامل و مستقلی ک

است که « گری او با رستم زال در شاهاامۀ کردی )گورانی(گرایی و ستیزهیکدست و هم

های دیو، در داستانانسان نیمهمازلۀ موجودی نیمهبه دوگانگی سرشت رستم یکدست به

 (.0991پردازد )نقشبادی و همکاران، شاهاامۀ کردی می
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، تاها له دستدر داستان رستم یکدست/کُ های عیاریبررسی عااصر و ساتدربارة 

از تعلیقات  310و  319پژوهشی که به شکلی گذرا و کوتاه بدان اشاره کرده، صوحۀ 

رو، (؛ ازاین0911، لشکرهوتاست ) لشکرهوت مهدی مدائای و مهران افشاری بر کتاب

رستم های عیارپیشگی نهرة کامل و موصل به مفلوه طوربار بهاین مقاله برای نخستین

های پهلوانی و تجزیه و تحلیل در طومارهای نقالی و روایات عامیانۀ داستان یکدست

 پردازد.شخصیت او از این دیدگاه می

 . روش پژوهش3

کـارگیری  ای و بـه این پژوهش به روش توصیوی ـ تحلیلی و با استواده از ابزار کتابخانه

 رجۀ اول ادبی صورت پذیرفته است.ماابع د

 . بحث و بررسی2

ها، شورشِ ادبیات عامیانه ـ عیاری بر ادبیـات   . ظهور رستم یکدست در حماسه1ـ2

 رسمیِ حماسی

و  نامهگرشاسب، شاهاامهای )ماناد های اسطورههای پهلوانیِ حماسهبا تحلیل شخصیت

و ...(  نامـه نامـه، ابومسـلم  ر، دارابسمک عیـا عیاری )ماناد  ــهای عامیانه ...( و حماسه

توان گوت پهلوانان این دو حماسه، در کُـاش و رفتـار، دو راه متمـایز و متوـاوت را     می

ـــ  بـا    گرشاسـب و  رستمپیمایاد. مقایسۀ رفتار و کردار پهلوانان اساطیری ــ ماناد می

ایشان نشـان  و آداب و عادات  -سمک عیارماناد  -پهلوانان عصر جوانمردی و عیاری 

اند که با اشرافیت دهد که پهلوانان دورة عیاری متعلق به طبقات متوسط شهری بودهمی

( ؛ به بیانی دیگـر، از  003-001، صص. 0931ای ارتباطی ندارند )بهار، پهلوانان اسطوره

اند و ور سر برآوردههای  عامیانه ـ عیاری، از طبقۀ متوسط و پیشهآنجا که پهلوانان قصه
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گیرنـد، طبیعتـاً، بـا    ها، شگردها، آرزوها و اهدا  طبقۀ خود را پی مـی روی، شیوهایناز

گذراناـد و باـابر   ای که در دربار شاهان بزرگ، روزگـار مـی  اسطوره -پهلوانان حماسی

ند. پهلوانـان  اجامعۀ طبقاتی پیش از اسالم، خوی و خصلت فرادستان را دارند، متواوت

تـرین و  آیـین بـه جاگاد و در این راه، زرگیِ نام و میهن میای برای بحماسی ـ اسطوره 

گزیااد، درحـالی کـه   ها را برای رسیدن به مقصود برمیها و راهترین شیوهمادانهشرافت

کشاد، ولی گاهی های عامیانه، با آنکه عاوان جوانمردی را یدک میپهلوانان عیار داستان

فروگـذار نیسـتاد. در نبردهـا، پهلوانـان      برای رسیدن به هد ، از هر حیلـه و نیرنگـی  

جاگاـد و بـا تکیـه بـر زور و بـازوی      ای، با دشمن خود رودررو مـی اسطوره -حماسی

های پیشۀ قصهآورند، ولی پهلوانان عیارپهلوانی و با جوانمردی، حریف را از پای درمی

زیرکی و گـاهی  عامیانه، نه با تکیه بر زور و بازو و قدرت بدنی، که با حربۀ ناالکی و 

 کااد.نیرنگ، حریف را از میدان به در می

بر تواوت خاستگاه، اعمال و اهدا  پهلوانان حماسی و پهلوانـان  این سخن ما مبای

طور کامـل  عیاری، بدین معای نیست که از تأثیرپذیری از یکدیگر، به -های عامیانهقصه

دو گونه پهلوان از همدیگر هستیم اند، زیرا در مواردی شاهد اثرپذیری این در امان بوده

، صـص.  0933محجـوب،   ؛33ـ31، صص.  0933ی و همکاران، )در این باره رک: قباد

939- 0101. ) 

های های حماسی، نوو  عادات و روشتا پیش از رواجِ گستردة نَقل و نقالی داستان

ر مواردی محدود ای، صرفاً دهای اسطورههای عامیانه را در حماسهپهلوانانِ عیار داستان

و آن هم توسط برخی از پهلوانانِ نامی شاهد هستیم؛ )برای نمونه: رفتن رستم بـه کـوه   

(؛ رفتن رستم به شکاوند کـوه  013/ص. 0، ج.0933سپاد در زیع تاجر نمک )فردوسی، 

(؛ شـبروی رسـتم بـه اردوی    919، ص.  0990، نامۀ شکاوند کـوه رزمدر زیع بازرگان )
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(؛ رفتن رستم و هوـت گـرد ایرانـی در جامـۀ     010/ص. 0، ج.0939سهراب )فردوسی، 

(؛ رفتن اسـوادیار  933/ص. 9، ج.0910بازرگانان به توران، برای نجات بیژن )فردوسی، 

( و رفتن اردشـیر بـه دژ   019/ص. 1، ج.0911دژ )فردوسی، در زیع بازرگانان به رویین

((، ولـی از زمـان رواج   030ــ 039/ص. 1، ج.0930هوتواد در لباس تاجران )فردوسی، 

گـر حوـور   نقالی در ایران که مصاد  با مردمی شدنِ ادبیات در این دوره است، نماره

های پهلوانی و اسـتوادة گسـتردة قهرمانـان و ضـد     شاطران، پیادگان و عیاران در داستان

 -های عیارانه ــ که مختص به ادبیات عامه و مردمی اسـت  قهرمانان، از اعمال و روش

 1گیرد.عیاری، در ادبیات حماسی فزونی می -روی نوو  ادبیات عامیانه ستیم؛ ازاینه

هـای  دسـت در داسـتان  به عقیدة نگارنده با ظهور شخصـیت رسـتم یکدسـت/ کُلـه    

عبارتی، ای، و بهپهلوانی، شاهد اوج حوور ادبیات عیاری در ادبیات حماسی ـ اسطوره 

ری بر ادبیات رسمیِ حماسی هستیم. در این های عامیانه ـ عیاخیزش و شورش حماسه

 3قامت و نحیفمثابۀ فردی کوتاهمازلۀ یک پهلوان، که بهها، رستم یکدست، نه بهداستان

(، صـرفاً بـا   930، ص. 0999، طومار شـاهاامه ؛ 0901، ص. 0993، شاهاامۀ نقاالن)رک: 

ن، و فرزنـدان و  پهلـوان ایـران، رسـتم دسـتا    داشتنِ یک دستک کارآمد، در برابـر جهـان  

ای های پهلوانی پارسی، تاها نهرهشود و به حق، در کل داستانزادگانش ظاهر میفرزند

از »کاـد:  است که رستم دستان از رویارویی با او خو  دارد و بارها بـه آن ا عـان مـی   

« دست را دیدم تا روزی که کشته شد، یک ساعت از بیم او راحت نبـودم روزی که کُله

دهد کـه رسـتم و   ( . او کارهایی را انجام می9013، 0909، ص. 0993، نقّاالنشاهاامۀ )

ای که مثالً هاگام رهانیدن برزو گونهها عاجزند؛ بهدیگر پهلوانان ایرانی از انجام دادن آن

ش ابر ناتوانیخطی مبایاز دژ قطران زنگی و نیز دژ قاقوله، دو بار از رستم دستان دست

 ( .0911، 0991یرد )همان، ص. گدر نجات بروز می
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 ـــرسد از آنجا که رستم یکدست شخصیتی است برآمده از ادبیات عیاری نمر میبه

روی در تقابـل  ور شهری است ــ ازاینیعای ادبیاتی که خاستگاهش مردم عوام و پیشه

 با پهلوان ساتی و ملی ایران، رستمِ دستان، مورد توجه مردم کونه و بازار که در مجلا

شدند، بود. داسـتان رسـتم یکدسـت، هـر     بیان حاضر میدست و خوشنَقلِ نقاالنِ نیره

دست، نسبت به نیّراعمم، رستم دستان نشااسی کُلهناد حاکی از اعمال نامردانه و نمک

ای، خانهقدری شیرین و شایدنی بود که هر وقت نقالی در قهوهبود، ولی با این وصف به

هـای بـه   رسـاند، مشـتری  دست، می، یعای همان کُلهشمکوس رشتۀ سخن را به داستان

نـد،  اکردند هر کجا هستاد و به هر کاری که مشغولخانه سعی میاصطالح پاتوقی قهوه

دسـت برسـاناد   دست از کار بکشاد و خود را سر ساعت معیّن برای شایدن داستان کُله

کونه و بازار از شایدن نَقلِ (. ظاهراً این استقبال مردم 91، ص. 0939)انجوی شیرازی، 

پاداری با این زاددست، خود، حاکی از نوعی هماعمال محیرالعقولِ رستم یکدست/ کُله

شخصیت داستانی توسط مردم است؛ مردمی که قهرمانِ عیارپیشۀ معمولی و بـه دور از  

سـاتی   هـای رتبه و فرادستک داسـتان طمطراقِ پهلوانی درباری را در برابر پهلوانانِ عالی

 اند.حماسی قرار داده

. شخصیت دوگانة رستم یکدست، تبلـوری ا  اات  دوگانـة عیـاران در تـاری      4ـ2

 اجتماعی ـ سیاسی

در ابتدای حوور رستم یکدست در داستان، نخست او یار و همراه رستمِ زال اسـت و  

رکـی و  کاـد و بـا زی  پهلوان ایران طی مسیر میمثابۀ غالمی خدمتکار، در رکاب جهانبه

طومـار نقـالی   ؛ 0990، ص. 0993، شـاهاامۀ نقـاالن  رهانـد ) توانایی، برزو را از باد مـی 

، ص. 0999، طومـار شـاهاامه  ؛ 030، ص. 0911، لشکرهوت؛ 331، ص. 0990، شاهاامه
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تاه، او را شکست رساند و یکیاری می« گوش»(. حتی او لشکر ایران را در نبرد با 931

 ۀشـاهاام ؛ 030 ، ص.0911، لشـکر هوـت ؛ 990 ، ص.0999، طومـار شـاهاامه  دهـد ) می

گیـرد و  قـرار مـی   های داستان در برابر ایرانیـان (، ولی از نیمه0993 ، ص.0993، نقاالن

 رساند.دهد و آسیب میرستم و ایرانیان را سخت آزار می

درحقیقت، رستم یکدست دو شخصیت کـامالً متوـاد و متاـاقا را در داسـتان از     

گذارد: شخصیتی مطیع و خدمتکار به ایرانیان؛ شخصـیتی سـرکش و   ش میخود به نمای

رسـد ایـن دوگـانگیِ شخصـیت رسـتم      جو و خطرناک در برابر ایرانیان. به نمر میکیاه

یکدست، برآمده از  ات دوگانۀ عیاری و عیاران در تاریخ اجتماعی ـ سیاسی باشـد. از   

اتوجه به ایاکه عیاری، نه در طـولِ  پیشه است و بآنجا که رستم یکدست قهرمانی عیار

روی، نهرة دوگانۀ رستم تاریخ و نه در سرشت خود،  اتی دوگانه و متواد دارد، ازاین

ترین دالیل دوگانگیِ شخصیت عیاری در طـول تـاریخ   یکدست قابل توجیه است. مهم

 بدین قرار است: 

مردی و مردانگـی  . هر ناد در طول تاریخِ عیاری، واژة عیار، همیشه همراه جـوان 0

توان وجود بعوی تااقوات در رفتار عیاران نمی»آمده است، ولی واقعیت این است که 

کردنـد، در  را نادیده گرفت. عیاران با آنکه بر بعوی اصول اخالقی سخت پافشاری می

شماردند. مثالً عیـاران هـی  ابـایی از دزدی    برخی موارد، خود را مجاز به هر کاری می

های مورد تأکیدشان نیـز رفتـاری یکسـان نداشـتاد و     ان حتی درمورد ارزشنداشتاد. آن

کردند؛ مثالً گرنه خیانت و سوگاد شکسـتن در  ها را نقا میبرخی اوقات این ارزش

های مثبت، در موارد بسیاری جوانمردی بسیار ناپساد است، اما سمک و دیگر شخصیت

ه خیانت و عهد شکستن کااد تا به های مقابل خود را تشویق بکوشیدند که شخصیتمی

 ( .11، ص. 0999ها بپیوندند )جواهریان، آن
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درحقیقت،  ات عیاری،  اتی دوگانه است؛ ازطرفی دم از مردانگی و جـوانمردی و  

زناد، ولی از طر  دیگر خود را مجاز به برخی اعمالِ خال  عر  و شـرع  درستی می

 (.010، 033/ص. 0، ج.0931سی، داناد )برای نمونه رک: طرسوماناد دزدی می

ایستادند و بـه امـوال   . عیاران که غالباً در برابر ظلم و تعدی صاحبان زر و زور می0

ور بـه حسـاب   کردند، نیروی پیشاهاگ جوانمردان بازاری و پیشـه درازی میآنان دست

ن روی، بزرگـان و قدرتماـدا  آمدند که در میان تودة مردم، سخت نوو  داشتاد؛ بـدین می

« ناداشـت »واژة (. »001، ص. 0931خواندند )بهـار،  می« دزدان و ناداشتان»شهر آنان را 

کرد؛ نیزی نزدیک به آنچه مـا امـروز از واژة   بیشتر بر جابۀ ماوی معاای عیار داللت می

خاصه که با مشـتی اوبـاش عیـار و    (:  »10، ص. 0999)جواهریان، « فهمیممی« اوباش»

 (.00/ص. 0، ج.0930)فرامرز بن خداداد، « شدباناراست و ناداشت می

هـایی  درواقع، در مواردی که معاای عیاری با اوباش همراه شده است، ناین نسبت 

(؛ 13، ص. 0930پـور،  از سوی دشماان و مخالوان عیاران به آنان داده شده است )حسام

؛ وگرنـه مـردم   دشماانی که مال و اموال و ماافعشان به دست عیاران به تاراج رفته است

سبب حمایت عیاران از آنان، لقب جوانمردی و مردانگی را به عیاران تهیدست و نادار، به

 اند.داده

های رفتاری و اجتماعی عیاران در طول تـاریخ دنـار فـراز و فرودهـایی     . ویژگی9

هایی در کسوت جوانمردی، دست به اعمال و رفتـار  بوده است؛ بدین معای که در برهه

گذاردنـد، و در  ای ناخوشایاد از خود بر جـای مـی  زدند و نهرهو نامتعار  می ناپساد

هایی نیز با اختال  با تصو  و تشیع، راه و روشی نیک و درست، البته همـراه بـا   برهه

 گرفتاد.گری در پیش میگری و قلادرینوعی الابالی
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ی و فسادی، حتی عیاران و شاطران در قرن سوم، در ماطقۀ شام و عراق از هی  تباه

هـا افـزوده   گردان نبودند. در قرن نهارم، دزدی و راهزنی هم براین ویژگیلواطه، روی

رفت. در اواسط قـرن  کار میتقریباً به یک معای به« فتی»و « عیار»و « شاطر»شد و کلمۀ 

نهارم، عیاران و شاطران، شیوة خـویش را بـه فتـوت دیاـی وابسـته کردنـد و از ایـن        

به تباهی بسیاری زدند و در آغاز قرن پاجم، این عیاران دست به کارهای  رهگذر، دست

های مردم )شـویعی  ای زدند از قبیل مصادرة اموال مردم و به آتش کشیدن خانهسابقهبی

ظاهراً در معاایی « عیاری»(. در قرن نهارم هجری در ایران نیز 031، ص. 0931کدکای، 

شده است، زیرا فردوسـی، در داسـتان هوتـواد،    ه نمیکار گرفتتحسین بهپسادیده و قابل

 خواند: می« عیار»شاهوی پسر هوتواد را که مردی بدساز و بدگوی است به لقب 

 بـــود  شـــاهوی جهـــانجوی را نـــام  
 

ــود   ــدگوی بـ ــازِ بـ ــواِ بدسـ ــی شـ  یکـ
 

 هوتـــــوادز کشـــــتی بیامـــــد بـــــر 
 

ــاد ...   ــت شـ ــر گشـ ــواد از پسـ  دل هوتـ
 

ــاد   ــت بـ ــرم برگشـ ــکر کـ ــوی لشـ  سـ
 

ــواد  گرف  ــان هوتــ ــد در میــ ــار شــ  تــ
 ج

 اوی عیــــارهمــــان نیــــز شــــاهویِ 
 

ــاالر اوی   ــر بـــود و سـ  کـــه مهتـــر پسـ
 

 (033ـ 013/ص. 3، ج.0930)فردوسی، 

تـرین  که یکی از قـدیم  نثرالدّربرخی خصایص نابهاجار شاطران و عیاران، در کتاب 

ـ  ه مـاعکا  اساادی است که در ابتدای قرن پاجم به  کر رفتار عیاران و شاطران پرداخت

تصویری زنـده از پسـت و بلاـد و نیـک و بـد عیـاران و       »شده است. در این کتاب که 

باـدی بـه   ( آنـان را در عـین پـای   0، ص. 0991)شویعی کدکای، « دهدشاطران ارائه می

زن معرفی کرده که از زنا، لوا ، دزدی و ستم بـر ضـعیوان   ای ال قوانین خاص، طایوه

 (.019ـ010ص. ق، ص0000باکی ندارند )آبی، 
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ای نو نهاد و آن، تصو  بود. با از قرن پاجم به بعد، عیاری، اندک اندک پا به عرصه

ای پسادیده به خـود گرفـت و   اختال  عیاری و جوانمردی با تصو ، این طایوه نهره

ششـم و   هـای های مختلوی تقسیم شد و در قرنیافت و به فرقه« معرفتی»رنگ و بویی 

خصـوص از قـرن هوـتم بـه بعـد ـــ       ید. در ایـن قـرون ـــ بـه    هوتم به اوج خود رسـ 

ها خود، گـواه  های زیادی در رفتار جوانمردی عیاران و فتیان نوشته شد و ایننامهفتوت

هـای  نمامِ معرفتی یافتنِ عیاران و فتیان است. در عهد صووی که مقارن با رواج داستان

د آیـین عیـاری و جـوانمردی    رسـ نمر مـی رستم یکدست در طومارهای نقالی است، به

نهد و از دوران طالیی و اوج خود که نمامی معرفتی پیدا کرده دوباره رو به انحطا  می

های عیاران و ها و دزدیبادوباریهایی از بیگیرد. گواه این ادعا، داستانبود، فاصله می

قـل  ن رستم التواریخطراران در عهد صووی است که توسط محمدهاشم آصف در کتاب 

شده است و شگوت آنکه این قبیل اعمال مذکور، شباهت زیادی به اعمال ناپساد رستم 

 (.009ـ 010، صص.0903)آصف،  1یکدست در طومارهای نقالی دارد

رسـد شخصـیت دوگانـۀ رسـتم یکدسـت در      نمـر مـی  باتوجه به توضیحات باال، به

اسـت، تبلـور و    طومارهای نقالی، که گاهی نیک و پسادیده و گـاهی زشـت و ناپسـاد   

است که گاهی مثبت  -نه در نواِ خود و نه در طول تاریخ  -بازتابی از  ات عیاری

 و گاهی ماوی، گاهی همراه با مردم و گاهی در برابر مردم است.

 های عیاری در اَعمال رستمِ یکدست. مؤلفه3ـ2

 روی/ تیزروی. پیاده1ـ3ـ2

ای که در بسیاری از ی آنان است؛ به گونهروهای عیاران، پیادهترین شاخصهیکی از مهم

« عیـار »برای کسی آورده شده اسـت، مـراد   « پیاده»متون تاریخی و ادبی، هر کجا عاوان 
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افتد که از مرکب ماناد اسب و شتر استواده کاـد  تر اتواق میعیار، کم»است. درحقیقت، 

نمـر  (. به00، ص. 0909)محجوب، « است« پیاده»های عیاران تا بدانجا که یکی از لقب

الشعرای بهار بر این بـاور  ای تاریخی داشته باشد. ملکرسد پیاده بودن عیاران، ریشهمی

است کـه سـواری در ایـران قـدیم، اختصـاص بـه طبقـۀ خاصـی داشـت و هـر کـا            

کـه موسـوم بـه    « اسواران»توانست خود را در شمار این طایوه قرار دهد. این طبقۀ نمی

ها در ایاالت پراکاـده شـدند و از دولـت در هاگـام جاـگ حقـوق       بود بعد« ارتشتاران»

بار و صـاحب هاـر و   قد و راستگو و اسبگرفتاد. افرد این طبقه که شجاع و راستمی

آمدند. وجاهت این طبقۀ ممتاز جامعه به آنجا شمار مینیز به« جوانمرد»سلحشور بودند، 

وران و هوتخشـان: پیشـه  »ارم یعای و طبقۀ نه« دهاقین»کشید که اوالد طبقۀ سوم یعای 

توانستاد سوار اسب شوند و در باای تقلید از سواران را گذاردند. این طبقات نمی« تجّار

کردند، ولی کسی مانع این نبود که این جوانان، های دولتی نیز آنان را دعوت نمیجاگ

 (.000ـ 019، صص. 0930جوانمرد و غیرتماد و باشر  باشاد )کربن و همکاران، 

گاه سوار بر مرکب رستم یکدست نیز در طومارهای نقالی، همیشه پیاده است و هی 

طومـار  ؛ 030-031، صـص.  0911، لشـکر طومار هوـت شود؛ حتی در میدان جاگ )نمی

هرگز سواره رزم نتوانم کـرد و  »گوید: (. او به رستم می331، ص. 0990، نقالی شاهاامه

، طومار جـامع نقـالی شـاهاامه   « )کاما پیاده طی میروز، ششصد فرساگ راه ریک شبانه

نمـر  دود که از دور، ماناد گردبـاد بـه  (. رستم یکدست ناان سریع می930، ص. 0991

طومـار  ؛ 930، ص. 0999، طومـار شـاهاامه  ؛ 0909، ص. 0993، شاهاامۀ نقّاالنآید )می

(. او 930، ص. 0991، طومار جامع نقـالی شـاهاامه  ؛ و 331، ص. 0990، نقالی شاهاامه

ای کـه بـا   کاد و حتی در مسابقهپا را به تگ شکار میناان سرعتی دارد که آهوی گریز

طومار ؛ 930، ص. 0999، طومار شاهاامهگیرد )دهد، به راحتی از او پیشی میرخش می
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؛ 0900ـــ0901، ص. 0993، شــاهاامۀ نقــاالن؛ 939، ص. 0991، جــامع نقــالی شــاهاامه

 (.991، ص 0939؛ انجوی شیرازی، 333، ص. 0990، هطومار نقالی شاهاام

دقیقاً همین توصیفک سرعتک رستم یکدست را کـه بـه تـگ، رخـش را پشـت سـر       

نـام  ، در وصف عیاری بـه نامهابومسلمکاد در کتاب گذارد و آهویِ دوان را شکار میمی

کـه   گرفـت و روزی شاهد هستیم: گویاد سید جاید آهو را در دوندگی می« سید جاید»

داد و نزدیـک بـود اسـب از او    تگک سلطان قاداقه مسابقۀ دو میشیپوی عیار با اسبِ تیز

بگذرد، سیّد جاید به غیرت آمد و در دوندگی بایستاد و بـه شـیپو رسـید و شـیپو را از     

زمین ربود، به دوش گرفت، شروع کرد با اسب به دونـدگی کـه پانصـد گـام از اسـب      

دربـارة بـه سـرعت دویـدن عیـاران      ؛ 093/ص.0ج. ، 0931تر رفـت )طرسوسـی،   پیش

 (.011ـ010. ص/ص0، ج.0930، نامهحمزه؛ 013/ص. 0همچاین رک: همان، ج.

 . د دی4ـ3ـ2

ای که گونهآید؛ بهشمار میترین خصایص عیاران بهدزدی یکی دیگر از مهم

وی ترین نهرة تاریخ عیاری، یعقوب لیث، پا از ایاکه از رویگری به عیاری رشاخص

(. این عادتک 911، ص. 0939شود )گردیزی، آورد، به دزدی و راهداری مشغول میمی

ماعکا شده  نامهحمزهو  نامهابومسلممحور ماناد های عیاردزدی، بارها در داستان

است؛ برای نمونه، شیپو که عیاری سرشااس است، به طاز، عادت دزدی خود را 

گوت که نون شود. مادرم می، دلم خرساد نمیتا دزدی نکام»شمارد: مادرزادی برمی

رفت، تو شیرخواره بودی، من خواهری داشتم، او نیز پسری داشت. نون به خواب می

دادی. دزدی کردن خوردی و به پسرش فرصت نمیرفتی شیر پستان او را میغلطان می

(. در جایی دیگر همچاین به 033/ص. 0، ج.0931)طرسوسی، « من مادرزادی است
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ای شیپو، کالهی به دست من افتاده که هر کا بر سر »شود: گونه اشاره میدزدی او این

نهادی، به دزدی نهادی، هی  کا او را ندیدی. از ترس تو، او را سوزانیدم که بر سر می

 (.010/ص. 0)همان، ج.« دادیرفتی و مردم را زحمت میمی

نیـز رسـتم یکدسـت دزدی    هـای عامیانـۀ حماسـی    در طومارهای نقـالی و داسـتان  

، برای نجات برزو از باد قطران زنگـی، عـازم   رستمدست است. او وقتی به همراه نیره

که حاکم آن مردی زورگو و ستمگر  ایشود، در راه به شهری/ آبادیسرزمین مغرب می

دزدد و در شود و اسبان او را میحسابی دارد وارد میاست و ظاهراً یکدست با او خرده

؛ 030، ص. 0911، لشـکر هوـت ؛ 931، ص. 0999، طومـار شـاهاامه  فروشد )راه میبین 

(. عـادت  0903ــ 0901، صص. 0993، شاهاامۀ نقّاالن؛ 90، ص. 0939انجوی شیرازی، 

رسـتم و بـردن آن در    رخـش دزدی او در داستانی دیگر نیز آمـده و آن، دزدیـدن   اسب

سال )و به روایتی، هوـت سـال(    ای که رستم نادینگونهطلسم مرجانه جادو است، به

؛ 9190، ص. 0993، نقّـاالن  شـاهاامۀ ؛ 11-10، صص. 0939پیاده بود )انجوی شیرازی، 

ــار شــاهاامه ــالی شــاهاامه؛ 0191، ص. 0999، طوم ــار نق ؛ 393-391، ص. 0990، طوم

 (.993، ص. 0911، لشکرهوت

د. در یکـی  یکی دیگر از عادات دزدی رستم یکدست، دزدیدن دختران زیباروی بو 

آمد مگر یک کار که هر دست خوشش میرستم از همه کار کُله»از طومارها آمده است: 

نثر نقـالی  « )گذاشتبرد به مکانش میکرد، باز میسیرت میآورد بیشب یک دختر می

دسـت،  (. در طومـاری دیگـر نیـز گلوباـددیو بـه یـاری ُکلـه       031، ص. 0993، شاهاامه

(. 331، ص. 0991، طومـار کهـن شـاهاامۀ فردوسـی    رباید )نهرآزاد دختر بهمن را می

ترین دختردزدیِ رستم یکدست، دزدیدن فهر/ مهر سیمین عذار، معشوقۀ برزو است مهم

، لشـکر هوـت شـود ) که باعث لشکرکشی ایرانیان به مازندران برای نجات فهر/ مهر مـی 
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، 0999، طومـار شـاهاامه  ؛ 0919، ص. 0993، شاهاامۀ نقّـاالن ؛ 099-090، صص. 0911

 (.313، ص. 0990، طومار نقالی شاهاامه؛ 0119ص. 

در طـول راه، لاـدهور از   »در یکی از طومارها، پا از کشته شدن رسـتم یکدسـت،   

هـای  یکدسـت، نشـانیِ دزدی   آورد که رستمدست میای بهداخل خورجین سماد، نامه

ران مخوـی کـرده بـود، در آن    های بلاـد مازنـد  نهصد سالۀ خود را که در غاری در کوه

 (.919، ص. 0991، طومار کهن شاهاامۀ فردوسی...« )نوشته بود 

 . شَبرَوی3ـ3ـ2

رفتاد. ایـن اهـدا  و اعمـال    هایشان میعیاران فقط در شب به دنبال اهدا  و عیاری»

عبارت بود از: دستگیری و یا کشتن دشمن، آزاد کردن دوستان و یا اسیران، ربودن مال 

(. رسـتم یکدسـت   93، ص. 0993)طغیانی و همکاران، ...« و جواهر از دشمن و  و طال

دهد؛ برای نمونه: ربایی و قتل را در شب انجام مینیز بیشترِ اعمالش از قبیل دزدی، آدم

طومـار  ؛ 9190، ص. 0993، شـاهاامۀ نقّـاالن  دزدیدن رخش و گلرنگ )اسـب تیمـور( )  

شـاهاامۀ  تیمـور و کـوهکش )ف فرامـرز( )   (، قصـدک کشـتن   0191، ص. 0999، شاهاامه

( و 0939(؛ دزدیدن فرامرز و سام بن فرامـرز )همـان، ص.   9130، 9100: 0993، نقّاالن

( ، همگـی در شـب توسـط رسـتم     030، ص. 0911، لشکرهوتدزدیدن اسبان پادشاه )

 پذیرد.یکدست صورت می

 . پوشیدن لباس مبدل2ـ3ـ2

های عیاری، پوشیدن لباس مبدل و درآمـدن در  انیکی از عادات مرسوم عیاران در داست

زیع تاجران، سرهاگان، فروشادگان، ساربانان و ... بـرای انجـام عملیـات اسـت. بـرای      

عیار که برای خبر گرفتن از سـپاه یمـن بـه لشـکر      بیغمی، شبرنگ نامۀدارابنمونه، در 
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آیـد )بیغمـی،   یپوشد و بـه هیئـت ایشـان درمـ    رود، لباس دراویش بر تن مییمایان می

نیـز، نسـیم عیـار، خـود را بـه سـیمای        اسـکادرنامه ( و در 001ـ003/ص. 0، ج.0930

زند و پا از آن به شـکل فـرد ثروتماـدی    آورد و دخل نانوایی را میخارفروشی درمی

ربایـد )حکـیم   رود و ناـد دانـه دُرّ مـی   آورد و به دکان جواهرفروشی میخود را درمی

(. رستم یکدست نیز در یکی از طومارهـای نقـالی،   09-00، صص. 0901ماونهرخان، 

پوشـد:  برای وارد شدن به اردوی بهمن و دستبرد زدن به آنجا لباس مبدل بـر تـن مـی   

طور مخوی خود را بـه اردوی بهمـن و   دست[ با خود اندیشید نه خوب است بهکُله»]

طومـار کهـن   افتـاد ) زابلیان برساند، بلکه دستبردی بزند. لباس مبـدّل پوشـید و بـه راه    

 (.990، ص. 0991، شاهاامۀ فردوسی

 گری. گُربُزی و حیله2ـ3ـ2

مـردی حقیـر و خُردانـدام     سمک عیارشر  عیاری، زورمادی و نیرومادی تن نیست. »

گردید. اما عیار بایـد در  زد، بر زمین پخش میبود؛ ناانکه اگر پهلوانی دست به وی می

کاـد، زیـرا کـه    زوری را با حیله و تدبیر جبران مـی کم داری عاجز نباشد؛ باابراینمیدان

(. رستم یکدست نیز مـردی  000، ص. 0903)ناتل خانلری، « عیار باید بسیارناره باشد

کاد؛ مـثالً  شود، گُربزی پیشه میباز است و هرگاه حریفک دشماش نمیگر و نیرنگحیله

، با حیله و نیرنگ، و درحالی که وقتی در مازندران، جرئتک به میدانِ رستم رفتن را ندارد

، ص. 0911، لشـکر هوـت کاـد ) دمد، او را وادار به نبرد با رستم میدیو میدر کعبِ سیه

(. او 0100، ص. 0999، طومـار شـاهاامه  ؛ 339، ص. 0990، شاهاامه طومار نقالی؛ 911

رستم او  شود، ولیآویز میکاد و با او گَلیک بار در دربار کیخسرو به رستم توهین می

خواهد از هم بدردش که ناگاه، یکدست بر شـانۀ رسـتم   کاد و میرا سر ناگ علم می
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شود نوکری با ارباب خود کردم. نمیگوید: جوانمرد! من داشتم شوخی میزند و میمی

( و 999، ص. 0999، طومار شاهاامه؛ 0993، ص.  0993، شاهاامۀ نقّاالنشوخی کاد؟ )

دهد. رستم یکدست، یک بار دیگر نیز در نبرد بـا  مرگ نجات میبا این حیله خود را از 

پسـر  »گویـد:  آید و به او میشود، از درِ نیرنگ درمیبیاد حریوش نمیلادهور، وقتی می

طور! من از جانب جدت زال و آ ر برزین برای بردن پدرت آمده بودم، ماتها خواسـتم  

« باشـی یـا خیـر   دّت برخـوردار مـی  تو را امتحان کرده باشم که آیا از قدرت پدر و جـ 

 (.910، ص. 0991، طومار کهن شاهاامۀ فردوسی)

ماصـبی بـرای جلـب    های مکارانۀ عیاران، استواده از انگشـترِ صـاحب  یکی از شیوه

رفتاـد و  اعتماد دشمن یا نجات دادن افرادک درباد بود. عیاران با این نشانه بـه قلعـه مـی   

تاهایی یا با تعداد اندکی از آمد، بهدة فتحش برنمیجایی را که شاید سپاهی عمیم از عه

/صــص. 0، ج.0930؛ نیــز رک: بیغمــی، 011، ص. 0991گشــودند )غالمــی، یــاران مــی

(. رستم یکدست نیز به همین شـیوه، انگشـتر فرامـرز را از غالمـش بـه زور      000ـ009

رهانـد  ز باـد مـی  ستاند و با نشان دادن آن به دربانِ ارگ زال، پشوتن، عمع بهمن را امی

 (.101، ص. 0911، لشکرهوت)

 . تحمل شکنجه2ـ3ـ2

های عیاران، تحمل و صبر آنان در برابر شکاجۀ دشـمن اسـت. خواجـه    از دیگر ویژگی

پیشـگان بـه اَعوّـا و    و بسـیار بـود کـه عیـار    »نویسـد:  نصیرالدین طوسی در این باره می

باشاد از فول و فوـیلت، تـا بـه    شجاعان مشابهت نمایاد با آن که دورترینِ همۀ خلق 

حدی که اعراض از شهوت و صبر بر عقوبات سلطان، از ضرب سیا  و قطع اعواء و 

اصاا  جراحات و نکایات که آن را التیام نبود، از ایشان صادر شود و باشد که به اقصی 
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، 0930؛ همچاین در این باره رک: غزالی، 003، ص. 0913)طوسی، « نهایت صبر برساد

(. در حکایتی که از تازیانه خوردن یکـی از  013، ص. 0933؛ ابن جوزی، 00ص. /0ج.

آمـده اسـت، قـدرت بـاالی عیـاران را در       نثرالدرشاطران از مأمور حکومتی، در کتاب 

 تحمل شکاجه و تابیه، شاهد هستیم: 

نگریست. هاگـامی کـه   زدند و او به زمین میمی 3شاطری را دیدم که او را با قَلَا

به صد رسید، والی به او گوت: سرت را بلاد کن! پا او گوت: آقای مـن!   ضربات

سرش باقی مانده. والی گوت: مامورت از ایاکه سرش باقی مانده نیست؟! جلّاد به 

ی را بر زمـین  ازدم، او با پای خود، مرغابیوالی عرض کرد:  در حالی که او را می

ق، 0000ن را نکشـیده اسـت! )آبـی،    کشید؛ حال، سرِ آن مرغابی باقی مانده و آمی

 (.013ص. 

رستم یکدست نیز تحمل زیادی در زیر شکاجۀ رستم دستان دارد و عجـز از خـود   

و ]رستم[ بورمود تخت شالق آوردند و ناد نوـر ایسـتادند بـه شـالق     »دهد: نشان نمی

گوید، نه رسد اقرار کاد. خود برخاسـته، بـه مـأمورین فرمـود     زدن. رستم دید آا نمی

ای زده، غش کرد. گوت او دست نعرهعقب بروید و با تازیانۀ خود سه تازیانه که زد کُله

را به حال آوردند و باز او را زد تا غش کرد و این عمـل ناـد بـار تکـرار شـد، ولـی       

نتیجه بود. فرمود آب جوش با نمک بر بدن او ریختاـد و بـاز تازیانـه زد و او اقـرار     بی

ردند. هر دو بیوۀ او را میان دو تخته نهاد و پای خـود را روی  نکرد. فرمود دو تخته آو

 تخته و به او گوت: 

دسـت[  . بگو زندانت کجاست؟ ]کُلـه شداین اشکاجه شوخی نیست؛ هالک خواهی 

خواهی بکن. رستم فشار آورد و او گوت: غیر ممکن است که بگویم. تو هر نه می

قدر اشکاجه نمود که خودش بـه  آندست را دوباره از هوش رفت. باری رستم، کُله
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؛ در 0911-0939، صص. 0993، شاهاامۀ نقّاالنگریه درآمد و اقراری از او نشاید )

 (.0103، ص. 0999، طومار شاهاامهاین باره همچاین رک: 

 . استفاده ا  ابزارهای عیاری2ـ3ـ2

 بر. داروی هوش1ـ2ـ3ـ2

ه آن را به همین نام و نیز مطلـق  یکی از ادوات و لوازم عیاری، داروی بیهوشی است ک

ــوش»و « دارو» ــانه»و « داروبیه ــی« بیهوش ــوب،  م ــد )محج (. در 00، ص. 0913خوانا

توان یافت که از روش بیهوش کردن دشمن استواده تر عیاری را میهای عامیانه، کمقصه

؛ قصـۀ حسـین کـرد شبسـتری،     01، ص. 0930نکرده باشد )برای نمونـه رک: بیغمـی،   

(. در طومارهای نقالی نیز رستم یکدست بارها از این روش برای پیش 010 ، ص.0933

، 0910، ص. 0993، شـاهاامۀ نقّـاالن  کاـد )بـرای نمونـه:    بردن کارهای خود استواده می

(. او در یکـی از طومارهـا بـه    910، ص. 0991، طومار کهن شـاهاامۀ فردوسـی  ؛ 0919

پرک دارو در بیای ابتدا شب»برد: می پرک دارو برای بیهوشی بهرهروش عیاران، از شب

، شـاهاامۀ نقّـاالن  « )او ]فهره[ ترکاند و بعد او را به کتف کشـیده از خیمـه بیـرون آمـد    

پرک دارو در دماغش ]دماغ برزو[ ترکاند و ... او را دست، شبکُله(. »0913، ص. 0993

 (.0930)همان، ص. « برداشته زد به داماۀ بیابان

ای بوده است مجوّ  شـبیه پروانـه کـه    و یا پروانۀ عیاری وسیلهپرک دارظاهراً شب

اند و ریختههای امروزی( و در آن داروی بیهوشی میحجمی داشته است )ماناد بادکاک

؛ 00، ص. 0913شده اسـت )محجـوب،   با ترکیدن آن، بوی دارو باعث بیهوشی فرد می

، قصۀ حسین کرد شبسـتری ک: پرک دارو، رای از استوادة عیاران از شبهمچاین نمونه

 (.011، ص. 0933
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 . کمند4ـ2ـ3ـ2

کماد افکادن، از لوازم کار عیاران است و عیار باید در این فن اسـتاد باشـد )کـربن و    »

هـای عیـاری رک:   ( )دربارة استوادة عیاران از کماد در قصـه 011، ص. 0930همکاران، 

، ص. 0933، شبسـتری  قصـۀ حسـین کـرد   ؛  099/ص. 0، ج.0930فرامرز بن خـداداد،  

(. رستم یکدست هم بارها برای باال رفتن از دیوار یا پایین رفتن در نـاه، از کماـد   010

   9(.093، ص. 0911، لشکرهوت؛ 0919، ص. 0993، شاهاامۀ نقّاالنکاد )استواده می

 . تور ـ دستمال3ـ2ـ3ـ2

ا در تور یا دستمالی های عامیانه، عیاران پا از بیهوش کردن فرد موردنمر، او ردر قصه

برند. همین شیوه را نیز رستم یکدست در حملِ برزو و فرامـرز  گذارند و با خود میمی

 بادد:کار میپا از بیهوش کردنشان، به

دست گوت: من او هوش دید. کُلهرستم، برزو را در میان شال دستمال ابریشمی بی»

 (.0990ـ0991، ص. 0993، شاهاامۀ نقّاالن« )را بیهوش کردم

شمکوس ]ف رستم یکدست[ هوت زخم به فرامرز زد و فرامرز از پای درآمـد و از  »

، ص. 0999، طومـار شـاهاامه  « )هوش رفت. او را درون تور انداخت و بر کتف کشـید 

0100.) 

 های نبرد. شیوه2ـ3ـ2

 . پرتاب سنگ/ گوی مفرغی1ـ2ـ3ـ2

هـای نامتعـار  )نامتعـار  بـا     هافزارهـا و شـیو  های خود، غالباً از رزمعیاران در جاگ

شد که نبرد بـا  کردند و همین امر باعث میهای پهلوانان( استواده میافزارها و شیوهرزم

گروهه و گاهی ها، پرتاب ساگ بود که گاهی با کمانآنان دشوار شود. یکی از این شیوه
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نبردهـای  های عامیانـه کـه در   ترین عیاران قصهپذیرفت. از معرو با دست صورت می

آمده  نامهابومسلمبود که  کر آن در کتاب « احمد زمجی»کرد، خود از ساگ استواده می

احمد زمجی نون آنچاان دید، یک نعره از جگر برکشید و گوت یا علی مـدد و  »است: 

آن قبا نمد بر دوش افکاده و توبره پر از ساگ در حمایل انداختـه و هـر دم سـاگی از    

 (.011، ص. 0931)طرسوسی، « زدو بر سواری میآورد حمایل بیرون می

دست نیز پرتاب ساگ یا گوی مورغی است که هاگام نبـرد،  ترین شیوة نبردک کُلهمهم

کاـد.  به دقت پیشانی یا پهلوی حریف و یا مرکب را هد  قـرار داده و آن را رهـا مـی   

، بـا گـوی   که از نبیرگان ضـحاک اسـت  « گوش»ملقب به « نیزنی»دست در جاگ با کُله

هایی که بـا  آورد. او همچاین در جاگزند و او را از پای درمیش میامورغی به پیشانی

(، و 0101، ص. 0999، طومـار شـاهاامه  کاد، به روایتی، هشتاد و نهار ساگ )رستم می

( و نهــل ســاگ 0933، ص. 0993، شــاهاامۀ نقّـاالن هــای دیگـر، هشــتاد ) بـه روایــت 

کاـد. یکدسـت در   به سمت رستم و رخش پرتـاب مـی   (000، ص. 0911، لشکرهوت)

(، کـوهکش )همـان، ص.   101، 001،  903، ص. 0911، لشکرهوتبخش )نبرد با جهان

، طومار شاهاامهخان ایلخانی )پسرِ سهراب (، بهروز931(، بانوگشسب )همان، ص. 901

ر ( و لاـدهو 330، ص. 0991، طومار کهن شـاهاامۀ فردوسـی  (، زال )0001، ص. 0999

کاد که در مورد آخر )لادهور(، پرتاب ( نیز از پرتاب ساگ استواده می910)همان، ص. 

 دهد.ساگ را با فالخن انجام می
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 . چرخیدن در هنگام نبرد4ـ2ـ3ـ2

های عجیب و غریب رزمِ رستم یکدست، نرخیدن او در میدان و پرتـاب  یکی از شیوه

طومار مرشد زریری، در وصـف   کردن ساگ یا گوی مورغی به سمت حریف است. در

 دست با گوش آمده است: نبرد کُله

دست به نرا درآمـده، ناـان بـه    که گوش با ساطور به او حمله کرد که ناگاه کُله

توانستاد تشخیص دهاـد کـه   نرخید که اگر قبالً او را ندیده بودند، نمیسرعت می

دسـت در حـین   لـه سوی او بـود کـه کُ  ها همه بهشیء متحرک نیست. ... نشم آن

مرتبه از نرا ایستاد و با آن گـویِ موـرغ   ها را ربود و یکنرخیدن، یکی از گوی

، شـاهاامۀ نقّـاالن  ناان به پیشانی گوش زد که سر او به یکباره از هم متالشی شد )

 (.991،0011، ص. 0999، طومار شاهاامه؛  0993، ص. 0993

نمر تونی دیگر  کر نشده است، ولی بهاین شیوة نبرد، در حدّ مطالعات نگارنده، در م

هـای بسـیار دور،   نرخیـدن در گذشـته  »ریگی از آیین رزم عیاران باشـد.  رسد مردهمی

، ص. 0931)صدیق ایمانی، « تمریای بود برای آماده شدن جاگاور و رویارویی با دشمن

کشـیدن و  ها، از نرا زدن و کباده ( و از آنجا که بسیاری از آداب و رسومِ زورخانه19

( شـاید  030، ص. 0931...، همه و همه استمرار ساّت عیاران اسـت )شـویعی کـدکای،    

بتوان گوت نرخیدن در هاگام نبرد، روش رزمیِ مختص بـه عیـاران بـوده کـه بعـدها      

 ها به یادگار مانده است.صورت آییای ورزشی و پهلوانی در زورخانهبه

 . استفاده ا  خنجر و دشنه3ـ2ـ3ـ2

نمودند، خاجر و دشاه است. آنـان  د عالقۀ عیاران که همیشه با خود حمل میسالح مور

جستاد. قاعدة کردند و در صورت نیاز از آن بهره میاغلب آن را در موزة خود پاهان می
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عیاران این بود که اگر کسی خاجر کشید باید بزند و الّا نامرد و ناجوانمرد است )کربن 

 (.  000، ص. 0930و همکاران، 

دست، دشاه و خاجر است. او بعد از ساگ و گوی، سالح مورد عالقه و استوادة کُله

تاه با لشکر شموس شاه خواهد یکای به استواده از خاجر دارد که وقتی میناان عالقه

ها ماناـد شمشـیر و نیـزه و    گونه جاگهای متعار ک اینجای استواده از سالحبجاگد، به

دست[ به ضـرب بِگـده،   رستم ابتدا دید] کُله»کاد: واده میعمود، فقط از یک خاجر است

شاه را شقّه کرد و بعد بگده را زد در غال  و برق خاجـر کشـیده زد در میـان     شموس

کاد. هاگام باال رفـتن، دو نوـر را و   سپاه و متصل پاهای او وسط زمین و آسمان کار می

اصلۀ کمی آن سپاه را ماناـد سـتارة   درد. به فهاگام پایین آمدن، دو نور دیگر را شکم می

« الاعش پخش در در و دشت نموده، ناگ و ناگال پر خون، برگشت مقابل رستمباات

 (.990، ص. 0999، طومار شاهاامه؛ همچاین رک: 0903، ص. 0993، شاهاامۀ نقّاالن)

دسـت هاگـام دزدیـدن    بر نبرد با خاجر، استاد پرتاب دشاه نیز اسـت. کُلـه  او عالوه

کاـد، بـا پرتـاب    رستم از اردوی ایرانیان، وقتی سگی شروع به پارس کردن مـی  رخشِ

( و پا از آن وقتی بـرزو، راه را بـر او   0191آورد )همان، ص. دشاه او را از پای درمی

کاـد کـه از قوـا، اسـب بـرزو روی دو پـا       ای به سمت برزو پرتاب مـی بادد، دشاهمی

؛ همچاین بـرای  0190رود )همان، ص. فرو می ایستد و دشاه، تا دسته در سیاۀ اسبمی

 (.0000نمونۀ دیگر رک: همان، ص. 

   . نتیجه2

ای نوظهور در ادب حماسی است که ساخته و پرداختۀ دست نهرهرستم یکدست/ کُله

گویان و برآمده از ادبیات عامیانه ـ عیاری است. با تحلیل شخصـیت   هن نقّاالن و قصه
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ابتدا، مطیع و خدمتکار رسـتم و ایرانیـان اسـت و سـپا      دوگانۀ رستم یکدست که در

توان پاداشت کـه ایـن تاـاقا و    شود، میجو در برابر ایرانیان میفردی سرکش و کیاه

پیشۀ اوست، و از آنجـا کـه در تـاریخ عیـاری، خـوی و      تواد برآمده از شخصیت عیار

طایوـه، دو نهـرة   خصلت عیاران، نه در  اتک خود و نه در فراز و فرود تاریخی این 

نمـای رسـتم   کشـیده، بـا ایـن شخصـیت متاـاقا     متوادک خوب و بد را بر دوش می

 یکدست نیز قابل توجیه است.

همچاین با بررسی دقیق تاریخ و ادبیات عیاری در ایران و جهـان اسـالم و مقایسـۀ    

جه توان به این نتیهای پهلوانی، میساجشی آن با کار و کردار رستم یکدست در داستان

 های عیاری است. رسید که نهره و شخصیت رستم یکدست، برآمده از داستان

 هانوشتپی

دارای دو بخش قدیم و جدید است که بخش جدید آن، از  برزونامهاکبر نحوی بر این باور است که  .0

، صص. 0931شاعری به نام عطایی و مربو  به قرن دهم هجری است )در این باره رک: نحوی، 

( را به اسدی شاهاامۀ) قبانامهزرین مامومۀ، قبانامهزرین(. همچاین سجاد آیدنلو، مصحح 930ـ 913

 (.09، ص. 0999، قبانامهزرینداند )احتمال، مربو  به قرن دهم می

هایشان در این زمیاه و در اختیار قرار دادنِ از پژوهشگر فاضل، دکتر رضا غووری، بابت راهامایی. 0

 ، کمال سپاسگزاری را دارم.برزونامهستاویا داستان رستم یکدست در مامومۀ بخشی از تصاویر د

 .193، 110، 001، 003، ص. 0999قبانامه، های دیگر رک: زرینبرای نمونه. 9

 و ... 030، 003، 000های دیگر: ص. نمونه. 0

ن به این موارد اشاره توامی شاهاامۀ نقّاالن. برای نمونه، فقط در طومار مرشد عباس زریری موسوم به 1

، 0009، 903، 919، 313، 131، 111، 199، 010، 999، 990، 933، 010، 010، ص. 0993کـــرد:  

 . 9119و  0301، 0199، 0391، 0011، 0199، 0133، 0193، 0191، 0191، 0933، 0191

طومار نقّالی  هیکل یاد شده است )رک:مازلۀ فردی قوی. البته در یکی از طومارها، از رستم یکدست به3

 (. 331، ص. 0990، شاهاامه
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هایی از جوانمردی . البته این سخن ما به این معای نیست که در دوران انحطا  اخالقیِ عیاران، جلوه1

هـای  شـود، نشـانه  و معرفت وجود نداشته، یا در دوران طالیی عیّاری که از قرن پاجم شـروع مـی  

بلکه مرادمان، بسامدی است که در هر دوره غالـب  شده است، ضعف اخالقی در عیاران دیده نمی

 بوده است.

 . طااب کشتی3

 .101، 099، 093، ص. 0911، لشکرهوتهای دیگر، رک: . ازجمله نمونه9

 منابع 

. تحقیـق: ا. عبـدالغای محوـول. لباـان/ بیـروت:      نثرالدر فـی المحاضـرات  ق(. 0000آبی، م. )

 دارالکتب العلمیه.

 . تصحیح م. مشیری. طهران: ناپ شایان.م التواریخرست(. 0903آصف، م.ه. )

های نقالی و شواهی (. بعوی اشارات و تلمیحات حماسی برگرفته از روایت0993آیدنلو، س. )

 .019ـ31،  03، فرهاگ و ادبیات عامهعامیانه در شعر فارسی. 

 شر دانشگاهی.. ترجمۀ ع.  کاوتی قراگزلو. تهران: مرکز نتلبیا ابلیا(. 0933ابن جوزی، ا. )

. بـه اهتمـام ح. اسـماعیلی. تهـران: نشـر قطـره/ انجمـن         نامـه ابومسـلم (. 0931طرسوسی، ا. )

 شااسی فرانسه در ایران/ معین.ایران

بازتاب سه آیین صعلوکی، عیاری و (. 0991افخمی عقدا، ر.، جمشیدی،  .، و آموزگار، ص. )

 زد.. یزد: انتشارات دانشگاه یگری در آیاۀ ادبشوالیه

 تهران: سخن. فرهاگ بزرگ سخن.(. 0930انوری، ح. )

 . تهران: علمی.: مردم و شاهاامه0جلد . نامهفردوسی(. 0939انجوی شیرازی، ا. )

 . به کوشش ش. ک. دزفولیان. تهران: طالیه.بهار عجم(. 0931بهار، ل. )

 .019ـ 001، 0، نیستاهای تاریخی آن . (.  ورزش باستانی ایران و ریشه0931بهار، م. )

ج. تهران: شرکت علمی  0. با مقدمه، تصحیح و تعلیقات:  . صوا. نامهداراب(. 0930بیغمی، م. )

 و فرهاگی.
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 (. تصحیح م.ت. بهار. تهران: معین.0930) تاریخ سیستان

(. تصحیح و تحقیـق:  0993)های زال و مقاتل دیو و کوه دماوند(. تهمتن نامه )به همراه مامومه

 تهران: سخن. ر. غووری.

هـای تعلیمـی و    (. مومون عیاری و جوانمردی و آموزه0990جعورپور. م.، و علوی مقدم. م. )

(. نامـه فیروزشـاه و  نامـه داراب، سمک عیارهای ماثور )مطالعۀ موردی: القایی آن در حماسه

 .93ـ 09(، 09) 9، شااسی ادب فارسیمتن

، کتاب ماه فلسوههای نقالی. جوانمردی در قصه های عیاری و(. نشانه0999جواهریان، م. س.) 

 . 13ـ10، 19

دانشـگاه  . مطالعـات ایرانـی  (. نقش عیاری در فرهاگ و تمدن ایرانیـان.  0930پور، س. )حسام

 .10ـ19، 3، شهید باهار کرمان

 اکبر علمی.. تهران: کتابوروشی و ناپخانۀ علیاسکادرنامه(. 0901حکیم ماونهرخان )

 ج. تهران: کتاب فرزان. 0(. تصحیح ج. شعار. 0930)نامه حمزه

 نامۀ دهخدا.. تهران: مفسسۀ لغتنامهلغت(. 0911دهخدا، ع. ا. )

مجلـۀ علـوم انسـانی دانشـگاه     (. عیاران سیستان به روایت تاریخ سیستان. 0911دهمرده، ب. )

 .13ـ 09، 3، سیستان و بلونستان

. تصحیح: ر. غووری. تهران: مفسسۀ نشـر  سیهوت مامومۀ حما(. 0990) نامۀ شکاوند کوهرزم

 میراث مکتوب.

 (. مقدمه و تصحیح: س. آیدنلو. تهران: سخن.0999) زرین قبانامه

 (. ع. زریری اصوهانی. ویرایش: ج. دوستخواه. تهران: ققاوس.0993) شاهاامۀ نقّاالن

 .19ـ 03، 03، معار دیاان.  (.  درست0910شکی، م. )

، جستارهای نـوین ادبـی  (. عیاری و شاطری در سادی بسیار کهن. 0991شویعی کدکای، م. ر.)

  03ـ0، 011

 . تهران: سخن.قلادریه در تاریخ(. 0931شویعی کدکای، م. ر .)
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کتـاب  (. آیین جوانمردی زورخانه و ورزش باستانی در روند تـاریخ.  0931صدیق ایمانی، م. )

 .11ـ 00، 000، ماه هار

شااسـی ادب  مـتن (. تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیـار.  0993طغیانی، ا.، و پوده، آ. )

 .01ـ 99(، 91) 9، فارسی

. تصحیح م. میاوی و ع. حیدری. تهران: شرکت سهامی اخالق ناصری(. 0913طوسی، ا. ن. )

 انتشارات خوارزمی.

 نشر.(. به قلم م. ش. نایگلی. تصحیح:  . قائمی. مشهد: به0991) طومار جامع نقالی شاهاامه

 نگار. کوشش م. سعیدی. تهران: نشر خوش(. به0999) طومار شاهاامه

 (. مقدمه، ویرایش و توضیحات: س. آیدنلو. تهران: به نگار.0990) طومار نقالی شاهاامه

 نژاد. تهران: دنیای کتاب.(. ج. صداقت0991) طومار کهن شاهاامۀ فردوسی

ج. تهـران: شـرکت انتشـارات     0خدیو جم.  ح. . به کوششکیمیای سعادت(. 0930غزالی، ا. )

 علمی و فرهاگی.

 م. افشاری. تهران: نشمه. ( تصحیح و تعلیق0990)ها و رسائل خاکساریه نامهفتوت

 ج. تهران: آگاه. 1پ. ناتل خانلری.  . مقدمه و تصحیحسمک عیار(. 0930فرامرز بن خداداد ) 

لق. دفتر یکـم. آمریکـا/ نیویـورک: نشـر     . تصحیح: ج. خالقی مطشاهاامه(. 0933فردوسی، ا. )

Bibliotheca Persica. 

ــی، ا.  ) ــاهاامه(. 0939فردوس ــا:   ش ــر دوم. آمریکا/کالیورنی ــق. دفت ــالقی مطل . تصــحیح: ج. خ

published by the Persian heritage foundation under the imprint of 

bibliotheca persica. 

ج. خالقی مطلق. دفتر سـوم. آمریکـا/ کالیورنیـا: بایـاد      . تصحیح:شاهاامه(. 0910فردوسی، ا. )

 میراث ایران.

. تصـحیح: ج. خـالقی مطلـق . دفتـر پـاجم. آمریکـا/ کالیورنیـا:        شاهاامه(. 0911فردوسی، ا. )

 انتشارات مزدا با همکاری بایاد میراث ایران.
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ر ششـم. آمریکـا/   . تصحیح ج. خالقی مطلق و م. امید ساالر. دفتشاهاامه( 0930فردوسی، ا.  )

 نیویورک. بایاد میراث ایران.

شااسی و نقد متای حماسۀ ناشااختۀ شـاهاامۀ اسـدی.   (. معرفی انتقادی، متن0990قائمی.   )

 .090ـ 011، 013، جستارهای نوین ادبی

(. تأثیر شاهاامۀ فردوسی بر ادبیات عیاری.  زبـان و ادبیـات   0933قبادی، ح. ع.، و نوری، ع. )

 .93ـ 39، 010فارسی، 

 (. به کوشش ا. افشار و م. افشاری. تهران: نشمه.0933) قصۀ حسین کرد شبستری

نگاهی بـه مااسـبات بیاـامتای متـون حماسـی و       (.0990غ. ح. )  زاده،قابری، ا.، و غالمحسین

 . 000ـ39، 11، های ادبیپژوهش، براساس شاهاامه و سمک عیار. عیاری

 . ترجمۀ ا. نراقی. تهران: سخن.ین جوانمردیآی(. 0930کربن، ه.، و همکاران )

های آیین قلاـدری و عیـاری در رمـان کلیـدر.     (. بررسی جلوه0993کاعانی، ا.، و کاعانی، ن. )

 .003ـ99، 01، مطالعات فرهاگی اجتماعی خراسان

 . تصحیح ع. حبیبی. تهران: دنیای کتاب.االخبارزین(. 0939گردیزی، ا. ع. )

(.  بررسی موامین عیاری، جوانمردی و تعلیمـی در رمـان   0993س. ) مجوزی، م ؛ شاهگلی، 

 .031ـ090، 00، نامۀ ادبیات تعلیمیپژوهششما و طغرا. 

 .01و  09، سخن(.  آیین عیاری.  0909محجوب، م. ج. )

 ح.  والوقاری. تهران: نشمه. . به کوششادبیات عامیانۀ ایران(. 0933محجوب، م. ج. )

، هار و مردمهای عیاری و نوو  کار و کردار عیاران در شاهاامه. . روش(0913محجوب، م. ج. )

 .09ـ 0، 013و  011

 . زیر نمرِ م. دبیرسیاقی. تهران: کتابوروشی خیام.آنادراج(. 0939محمدپادشاه )

 . 93ـ 33، 09، نامۀ فرهاگستان(. میره و پیوند آن با جوانمردان و عیاران. 0931مختاریان، ب. )

 گل.. تهران: سیفرهاگ فارسی معین(. 0930)معین، م. 
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ــوردی، م. ک. ) ــوی بجا ــران (. 0993موس ــردم ای ــگ م ــاامۀ فرها ــز 0. ج دانش ــران:  مرک . ته

 المعار  بزرگ اسالمی.ۀدائر

 .000ـ 009(، 0)  09،  سخن(. آیین عیاری. 0903ناتل خانلری، پ. )

نشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه  مجلۀ داهایی دربارة برزونامه.  (. ناگوته0931نحوی، ا. )

 . 933ـ 910(، 099ـ090) 90، فردوسی مشهد

 ر. غووری. تهران: آرون. (. مقدمه و تصحیح و توضیح0993) نثر نقالی شاهاامه

شااسی رستم یکدست (. نهره0991نقشبادی، ا.، کزازی، م. ج.، و داوود آبادی فراهانی، م. ع. )

 جسـتارهای ادب، با رستم زال در شاهاامۀ کـردی )گـورانی(.   گری او گرایی و ستیزهو هم

 .19ـ 19، 099

(. مقدمه و تصحیح و توضیح م. افشاری و م. مدایای. تهران: پژوهشگاه علوم 0911) لشکرهوت

 انسانی و مطالعات فرهاگی.
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