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  عيار سمكهاي ازدواج در سبك

)ها با رويكردهاي فمينيستي برخي گزارهبررسي(
1

   

  

ميالد جعفرپور
*  

  سبزوار معلّم فارسي، دانشگاه تربيت ادبياتارشد زبان و  دانشجوي كارشناسي

   چكيده

در بيشتر . هاي زيادي بوده استكنون، بررسي رسم ازدواج در ادب فارسي زمينة پژوهش تا

ورِ توجه ازدواج پرداخته نشده و يا بستر تحقيق در هاي درخها يا به شكل و گونه  اين پژوهش

موضوع .  محدود بوده است- فردوسيشاهنامة ويژه   به-حوزة نظم و عموماً به نوع حماسي

.  است سمك عيارمايه، گونه و سبك مهم ازدواج در  نُه بن محتواياين مقاله، بررسي تحليل

 گزيند  از سرزمين خويش همسري برمي بيرونها، پهلوان يا شاهزاده اغلب گونه ازدواج در اين

 جفت خود، مقابل پدرِ دختر قرار در اين راه پس از انتخاب. رود ميو به همين منظور به سفر 

سرانجام، پس از پشت سر گذاشتن رويدادها و . شودرو مي گيرد و با مخالفت او روبه مي

اي است كه دختر، خود گونه بهارسمك عيسبك پيوند در . رسد كام مي هايي دشوار به  آزمون

باختگي  اندازي به سوي معشوق، دلانواع كميابِ ترنج.  استگام پيشدر مهرورزي و ازدواج 

هاي ديگري از  شهري ازدواج نمونه اي و آرمان واسطه-در ميدان جنگ، پيوند شرطي

ها از  گزارهها گاه برخي  ها و سبكمايهدر اين بن.  استسمك عيارهاي ازدواج در  سبك

 و از سوي ديگر در تقابل با سو پيوندهايي مشترك و نزديك با رويكرد اجتماعي دارند يك

  .گيرند ة فمينيستي قرار مينظري

هاي   حماسي، سبك-هاي اجتماعيي، سنّت پهلوان-، نثر حماسيسمك عيار :هاي كليدي واژه

  .ازدواج

                                                 
*1

  milad138720@gmail.com:  نويسندة مسئول

 8/12/89: اريخ پذيرشت      3/7/89 :تاريخ دريافت
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   پيشينة تحقيق مقدمه؛.1

 احتمال، در   به .فارسي است   پهلواني منثور  -هاي بلند حماسي   ان يكي از داست   سمك عيار 

 ارجاني آن را  خداداد   بن روايت و فرامرز   آن را    شيرازي ابوالقاسم    بن ��د ص ق585سال  

هاي عياري است و نمودار رفتـار       اي كهن از داستان    اين كتاب نمونه  . تدوين كرده است  

. مـردان از اهـل حـقّ اسـت         پشتيباني جـوان   و پهلواني و     ،مردم در مبارزه با ظلم و ستم      

، ك صـفا  .ر( سيمايي قهرمـاني و حماسـي بخـشيده اسـت            مردان گونه اعمال به جوان     اين

شـاه و    خورشـيد  هـاي    دو شـاهزاده بـه نـام       ، قهرمانان اصلي اين داسـتان     .)990 /2: 1366

 هر دو در طلب معـشوق آرمـاني خـود بـه مخـاطراتي سـخت دچـار                   .هستندروز   فرّخ

 و سرنوشـت  دهد مي خورشيدشاه در اين راه جان خود را از دست      ، در فرجام  .وندش  مي

  .استشده  اثر دستبرد روزگار ناتمام مانده و ذكر ن برشاه پسرش نيزروز و مرزبان  فرّخ

كنوني كتاب   كه ابياتي از آن در متن      چنان ؛ را هم شاعري به نظم درآورده      سمك عيار 

 991/ 2 همان،(آمده است   
1

 منثور آن روايت    كنوني كتاب، صورت    متن ،اگر چنين باشد  . )

  سـنّت حماسـي و بـه   ةمربوط به شرق ايران و در ادامـ        داستاني است  سمك عيار  .است

هـايي   بررسي نثـر داسـتان    ). 6-5/ 1: 1366ابن خداداد،   (پردازان پديد آمده است      قصهدست  

 ايـن قبيـل     دهد نثر مردمي در     مي ، نشان اند    ادبيات عامه  از    برخاسته كه سمك عيار چون  

نويـسنده و    سمك عيـار  در  . گويان قديم است  قصه و   پردازان  ة سخن ها، همان شيو   كتاب

 و با لغات مردم عادي سخن گفته است و مردم نيز مقصود او              ورهگو با زبان محا    داستان

  .اند  دريافتهآساني  را به

 سـمك عيـار    نده، ايـن اسـت كـه       پنهان ما  انپژوهشگركه از نگاه بيشتر      يمهمنكتة  

ي منثور   ا  حماسه سمك عيار بلكه  گويان باشد؛   قصه كه برساختة     نيست اي عاشقانه  افسانه

 حماسي  -هاي اساطيري  به سنّت   و  تعلق دارد  قات متوسط و پايين جامعه     به طب   كه است

اند تـا آنكـه       كردهسينه نقل    به   سينه  را قصه اين   پردازان راويان و داستان  .  متّكي است  كهن

 ك.ر(ه اسـت    كـرد  شـنيده و ضـبط       ، صـدقه  ،لّف آن را از زبان يكـي از ايـن راويـان           مؤ

هاي هـاي اسـاطيري و سـاختار      مايـه ان بن توميدر اين افسانه    ). 46-45: 1386آبادي،   حسن

ـ    . يافـت  را شـاهنامه همچون  آثاري   حماسيِ  ايـن اثـر، سـرزمين ايـران         ليفأدر زمـان ت

ـ  ويـژه مـردم     در مدار توجه همگان به     شاهنامه ود و شده ب  بيگانگان   لگدكوب ه بـود   عام .
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عـد  نـد و در ب    ردك  پوسـت خـود احـساس مـي        ومردم عامه حكومت بيگانـه را بـا رگ          

گـو و   قصهرو هم  ازاينپرداختند؛  مي با سالح اسطوره و حماسه به مقابله با آن           ،فرهنگي

  . اندداده، به اين حماسه دل ميبا نيت اعتراض به بيگانگان سمك عيارهم شنوندگان 

و جايگاه حماسي اين اثر در ادب فارسي،  سمك عيار بر شاهنامهثير أدربارة ت

 حسن: شود  مي به سه مقاله اشاره اندك،اين شمار از.  استانجام شدهتحقيقات اندكي 

 بندي  با طبقه،در جديدترين پژوهشي كه در اين زمينه انجام داده )1388(ذوالفقاري 

.  است پهلواني شناخته-اي ، افسانه را از نظر قالبسمك عيار ،هاي سنّتي فارسي داستان

 فردوسي در يك رديف قرار داده استشاهنامة با او اين اثر را
2

 حسينعلي قبادي. 

 در آن، به و عياري محلّ تامل قرار داده ادبيات فردوسي را بر شاهنامةثير أت )1386(

نيز با  )1386( آباديمحمود حسن. است كرده  اشارههنامهشا  ازسمك عيارپيروي 

 حماسه رعيا سمك كه كرده اين نكته را آشكار ،شاهنامهبا  سمك عيار ساختار ةمقايس

هاي  اين نوع نثر را با عنوان رمان) 183: 1370(پيش از اين، ريپكا .  نه افسانهاست

آن را داستاني ملّي و  )47 /1: 1366( صفا . استمردي معرّفي كرده  جوان- حماسي

  . استنثر حماسي ناميده) 88/ 1: 1368( فرشيدورد پهلواني و

  رويكرد اجتماعي. 1-1

 -فرهنگي پديدارشناختي هاي ازدواج همواره يكي از عواملدر طول تاريخ، گونه

 ملّت هرهاي  در باورها و سنّتهاي ازدواج  گونه .اجتماعي جوامع بوده است

جامانده از آن  بررسي آثار بهها، هاي شناخت آن دارد و يكي از راههايي عميق  ريشه

 دارد، تكيه بر  بسياري در اين واكاوي ارزشاما آنچه كه .گونة فرهنگي است

در ميان آثار مكتوب، آثار  .فرهنگي است گونةاين جا مانده از آبشخورهاي مكتوب به

تي اند، اهمي ب و رسوم اجتماعيدن آدان بستري مناسب براي نماياآنكهادبي به دليل 

را در  سمك عيار هاي ازدواجِ پژوهش در سبكآنچه بيشتر ضرورتِ . دارنددوچندان

اعي در ايجاد پيوند ، دخالت و آميختگي عوامل اجتمكند بستر اجتماعي نمايان مي

 در اين اصول.  و مشترك اشاره كردمهمتوان به چند اصل   از اين ميان مي.ازدواج است

  : شود  پهلواني نيز لحاظ مي- گر آثار حماسيدي
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 ؛اصالت و نسب شاهي - 

 ؛حضور زنان در ميدان جنگ - 

 ؛آزادي و استقالل عمل زنان - 

 ؛گستردگي حوزة كاركرد اجتماعي زنان - 

  .شهري ازدواجآرمان - 

  تقابل با اصول فمينيستي. 2-1

صول بنيادي فمينيستي ، تقابل با اعيارسمك هاي ازدواج در  محور خاص سبك و گونه

سيك ادب فارسي، اين اصول را  ادبي در بررسي بسياري از آثار كالانپژوهشگر .است

ستيزي و نقش ايستا و منفعل زنان   گزارة زنها آن. شناسند  ميهاي تحليلي همة آثار پايه

 در نقد و تحليل همة متون اي  فرهنگي جامعه را كليتي كليشه-اجتماعيو سركوب 

هاي ازدواج  اي كه سبك و گونه اصول رويكرد فمينيستي. گيرند نظر ميدركالسيك 

  :ازاند با آن تضاد و تقابل دارند، عبارت سمك عيارموجود در 

 ؛ پدرساالر است مطلقبه طورها اين است كه تمدن  ينيستنگرش اصلي همة فم. 1

يابد و اداره  اي سازمان مي شيوهاين تمدن به . و در سلطة مرد استيعني مردمدار 

هاي فرهنگي، اعم از خانوادگي، مذهبي، سياسي،  شود كه زنان را در تمام جنبه مي

 . دكن   و حقوقي به مردان وابسته اقتصادي، اجتماعي

يعني (اكتسابي / ترين مفاهيم جنسيت تكويني ها معتقدند اصلي عموم فمينيست. 2

هايي فرهنگي  برساخته اغلب )ندده  و مؤنث بودن را شكل ميرهايي كه مذك قابليت

طة اين واسبه . اند الرانة تمدن ما ايجاد شدهنتيجة تعصبات مردسا هستند كه در

گر و   مخاطرهر در فرهنگ ما با صفات فعال، مسلّط،هاي فرهنگي، مذك باورداشت

 صفات با ،ها تضاد ساختاري دارد كه با اين قابليت هم مؤنّث.شود عاقل شناخته مي

  .شود في مي سّنت معربند به  پاي وعل، ايستا، مطيع، ترسومنف

 . استباور ديگر اين گروه آن است كه ايدئولوژي مردساالر بر آثار ادبي سايه افكنده. 3

 توسط مردان و براي مردان تأليف  اغلبآثاراين دسته  و دور، چندان   اي نه تا گذشته

 در .پرداخته است ميبه قهرمانان مذكّر ترين آثار   برجسته كلي،به طور. شده است مي
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اي   حاشيه،هاي مؤنّث نقشي ايفا كنند خصيت شچنانچه گاهي ،كنار اين مردان

م قرار دارند و مكمهاي  ل يا نقطة مقابل آرزوها و خواستههستند و در درجة دو

  ).142: 1387ايبرمز، (شوند  مردان مجسم مي

گيرند كه با  عهده مي  را در جامعه بهو روابطيها، الگوها  نقش عيار سمك در زنان 

اي شخصيت زنان را پردازش كرده است گونهبه نويسنده .د دار تقابل مستقيماين اصول

ا معيار قرار دادن اصول اين نظريه، نگارنده ب. زيد  نميي مردساالركه گويي در عصر

 . اين اصول استكه در تقابل با نشان دادههايي را  گزاره

انجـام  هـايي   هاي ازدواج در آثار كالسيك ادب فارسي پژوهش        و گونه   سبك رةدربا

جـز يكـي دو        بـه  اما . است هان واقع شده  وپژ  توجه ادب   مورد شده و بارها اين موضوع    

ي و  هاي كلـ   ده است كه يا به جنبه      معمول آن بو   ها  پژوهش و علمي، در ساير      مقالة مفيد 

صوري آثار پرداخته شده   
3

يابانـه   نه تحليلي و ريـشه     -وصفيا گزارشي    و ي  
4

 از سـبك    -

 بـه   -اغلـب ها   گونه بررسي  دامنه و محدودة اين    ،از سويي ديگر  .  شده است  ارائهازدواج  

    در انواع ادبي منظوم متوقّف      - در مركز محور ادب حماسي     شاهنامهدليل جايگاه خاص 

اي ازدواج در   هـ    بودن سـبك    اي كه نبايد از نظر دور داشت، اصل نسبي         نكته. شده است 

يك از آثار منظوم ادب حماسي به صورت جـامع داراي              چراكه هيچ  ؛هاست اين بررسي 

 سـمك عيـار   هاي ازدواج در     سبك به همين داليل،  . زدواج نيست هاي ا  همة انواع سبك  

هاي حماسي و پيرو سنّت حماسي ايراني        مايه   كه داراي بن   يعنوان نخستين اثر منثور    به(

كه ايـن    ؛ درحالي  است نشدهبررسي  هرگز  كنون    دارد كه تا   هاييمايهنها و ب   گونه )است

 در  انپژوهـشگر هاي ازدواجي است كه تـا امـروز         ها و گونه   سبك ةاثر تقريباً جامع هم   

 محـلّ    نيـز   و در حوزة رويكرد اجتماعي و فمينيستي       اند  يافتهآثار گوناگون ادب فارسي     

  .پردازيم يي ميها اين ادعا و ذكر نمونه به اثبات در ادامة اين تمهيد. تأمل است

  عيار سمكهاي ازدواج در  و گونه محتوايي سبك-ليتحلينقد . 2

  آزمون ازدواج . 1-2

، مراسـم يـا سـنّت آزمـودن         جوامع و قبايـل كهـن     در   هاي پرتكرار ازدواج  يكي از آيين  

لـف،  هـاي مخت  كـه پـدر دختـر و يـا خـود او بـه شـيوه       به اين معنا. خواستگاران است 
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سنجيدند و هر كس را كه از عهدة          جوانان را مي   / زور و مردي جوان    اغلبخردمندي و   

 هـا،   آزمـون منظور از ايـن     . ندگزيدآمد به دامادي يا همسري برمي     ها برمي آزمون /آزمون

سـاالرانه كـه ازدواج    اين باور زن   مطابقِ( تر از آن    شايستگي خواستگار و مهم   مينان از   اط

هـاي شـهريار آينـده بـوده         أييد توانـايي   ت ) پادشاهي داماد خواهد شد     شاه سبب  با دختر 

هـاي     بـا گذاشـتن شـرط      پدر با ازدواج دخترش مخالف بوده،     در مواردي نيز كه     . است

 خواستگار را ناكـام بگـذارد و از         خواسته است   عمد مي   هاي خطرناك به    دشوار و آزمون  

 آزمـون  هـاي ايـران، شـيوة    ت و افسانه بر پاية روايا).2: 1387 آيـدنلو، (دست او رها شود     

 باشـد، شـرط و آزمـون        بانو و جنگجـو    پهلوان اگر دخترْ : ازدواج به دو گونه بوده است     

نـشين و     اگر دختـر پـرده     اما. ا زورآزمايي است   در ميدان نبرد ي    ازدواج، برتري بر دختر   

آزمايـد    ي خواسـتگار را مـ     هـايي ها و آزمـون     ط باشد، پدر دختر با قرار دادن شر       درباري

ـ               سمك عيار  در   ).3: 1389همو،  ( رو  هطـي دو مرحلـه بـا آزمـون ازدواج دو شـخص روب

  :شويم مي

 خورشيدشاه از لحاظ زيبايي ظاهر، تربيت و ادب، آمادگي و مهارت جـسمي،              .الف

ـ . كند دقّت در قضاوت و ظرافت در حساسيت واقعاً پرتوافكني مي        ز تنـوع  ثير ناشـي ا أت

او تازه به نوجواني رسـيده اسـت   : شود ها تقويت مي ا ظهور و بروز آن ب،استعدادهاي او 

پـردازي، انـواع       و اعـداد، هنـر حكومـت كـردن و نقـشه            هاي نگارش   كه در همة دانش   

كـوبي و     ها و بـازي شـطرنج، پـاي         كارگيري سالح، انواع سرگرمي    شكار و به   ها،  ورزش

ع  انـوا  عد مهـارت در نـواختن     ست و كمي ب   ها سرآمد همگان ا   افشاني و مانند اين    دست

خورشيدشـاه   ).161: 1389گيـار،   (افزايـد    مـي  سازها و نيـز خواننـدگي را بـر هنرهـايش          

سبب توانايي پذيرش آموزش و تربيتـي كـه           چه به  ؛گونة واالي شاهزادگي است    تجسم

شـود تـا     داري كه موجب مـي     وشياري و خويشتن  سبب ه  ست و چه به    ا درخور مقام او  

.  و دريابند كه او به باالترين مرتبة اجتمـاعي تعلّـق دارد            دناو را بشناس   همگاندرنگ    بي

هـاي خـارجي    نـشانه كـه    ،لطف و ظرافت جسمي طبيعي او     اصالت و مقام او به وسيلة       

العـاده را جـز چيزهـايي نـادر كـه            پس اين موجود خارق   . يابد ، فرصت بروز مي   هستند

ز سـاز آغـا   روز سرنوشـت آن كـه در     چنـان . ي داشته باشند، درخور نيست    ارزش استثناي 
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اي   مـسابقه  كشاند، خورشيدشاه در راهِ   پري مي سوي مه داستان كه روند حوادث او را به        

  :شود اين مسابقه به دو بخش تقسيم مي.رساند پري مي  او را به مهكهگيرد  قرار مي

 ،ه شـروان  ،پـري رو دارد كه دايـة مـه       هايي را پيش   خورشيدشاه آزمون  ،در بخش اول  

هـا    شـاهزاده در ايـن آزمـون   21. اسـت  مة شـاهزادگان پـيش از او ترتيـب داده   براي ه 

 ، بـرادر خورشيدشـاه    .هـا را زنـداني كـرده اسـت           آن  و داية جادوگر   اند  شكست خورده 

روز فرّخ
5

 به جـاي او     گيرد   تصميم مي  كند، به دليل خطري كه خورشيدشاه را تهديد مي        ،

روز كه خـود را      فرّخ. شود   برگزار مي  ها در سه مرحله   ن آزمو .دهدها را انجام    ين آزمون ا

اسـت، رام  » چنـدِ پيلـي  « را كه يش، اول اسب سياه چمو     است خورشيدشاه معرّفي كرده  

 در امـا  .دهـد  شكـست مـي  را در كشتي » مانند پارهكوه« در روز بعد غالم حبشي   .كند مي

» گو كيست؟  سرو سخن « :يرپ ال داية مه  ؤ س  اين  آزمون ازدواج، در پاسخ به     پايانيبخش  

 .)38/ 1 :1388خداداد،  ك ابن.ر(ماند  ميباز

ـ ) وزيـر فغفورشـاه   (شكه رقيب دومرا  خورشيدشاه نبردي  آزمون،در بخش دوم   اب

  همچنين .گذارد  سر مي  ورده است، با كارداني و مهارت پشت      توطئه مقدماتش را فراهم آ    

 نبـرد   ،پـري هـستند    مـه   جادوگر، خواهان  با شاهزادگاني كه پس از آزادي از زندان داية        

هايش  يشود كه تواناي    رو مي  اما در آخرين مرحله با رقيبي روبه       .شود   و پيروز مي   كند  مي

مـن شـاهزادة عمـان اسـت كـه نـامش             به ،اين رقيب . استهاي خود او    در حد توانايي  

از عهـدة   خـوبي    تا آن هنگـام بـه      بهمن.  باشد هايش   ويژگي ها و تواند دالّ بر توانايي    مي

در . پري را از پا درآورده اسـت         زيرا همة مدعيان خواستگاري مه     ؛ است ها برآمده   آزمون

 ؛رو اسـت   چون بهمن نيـز جـواني مـاه   ،اد و مقابلة جسماني وجود ندارد     ضاينجا ديگر ت  

  كـارزار و هنـر     يك اندازه از فنـون       است كه به    مطرح ناشي از مقابلة دو مرد     ادِبلكه تض 

دارد و بر     او را از خانة زين برمي     شود و     در نهايت خورشيدشاه به او نزديك مي      . ندا  آگاه

  ).57-56 /1 همان،(زند  زمين مي

 خـورد، دربـارة  چـشم مـي    بـه عيـار  سمك نمونة دومي كه از آزمـون ازدواج در       .ب

 ميـدان   دخت پيش از آنكه در    مردان. روز است  شاه و زن فرّخ     دخت، دختر گوراب   مردان

 آزمـون   نام قمقام درد، در اوان جواني با پهلواني بهشوروز  باخته و عاشق فرّخ  لجنگ د 

قمقام در كشتي پيروز    . شود پشتش به زمين برسد، زن قمقام         اگر  كه كند كشتي شرط مي  
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 ه ازدواج با قمقام نيـست، بـا       كند و چون مايل ب     دخت خلف وعده مي    شود؛ اما مردان    مي

 پس از ازدواج     و ها با گذشت سال   .ندك و فرار مي  برد    ميخواب  به   را   اوداروي بيهوشي   

دخـت برخـورد    مـردان با   در ميدان جنگ  طور ناگهاني  قمقام به    روز،  دخت با فرّخ    مردان

كنـد كـه     روز درخواسـت مـي     از پـدر فـرّخ     قمقـام . شود  كند و از ازدواج او آگاه مي       مي

  در آزمـوني   كنـد اگـر     عهـد مـي    دخت نيز با قمقام     مردان.  او بازگرداند  دخت را به   مردان

دخـت قمقـام      مردان سرانجام . درآيد  همسري قمقام   شكست دهد، به   او را دوباره بتواند   

 /2 همـان، ( شـود   منجـر نمـي   دهد و اين آزمون به پيوند ازدواج         ون شكست مي  را در آزم  

1261-1266.(  

 -سـي هاي حما   سنّت برخاسته از  ،هاي ازدواج خورشيدشاه در بستر اجتماعي     آزمون

استپهلواني ايران و جهان     
6

 سـعي   هايي فرهنگي با ارائة چنين آزمون     - زمينة اجتماعي  .

 را در جهـت برقـراري پيونـد بـا            لياقت و شايستگي شاهزاده و قهرمان داسـتان        كند  مي

هـاي شـاهي   اصـطالح خانـدان    ها طبقة خاص و بـه      آزمون ايندر  . توجيه كند دخت   شاه

؛ آيند و بعد اجتماعي نيز با اين سنّت هماهنگ اسـت           صدد ازدواج با شاهدخت برمي    در

و ) پري داية مه (ي در چند مرحله پسر مهران وزير، پسر شروانة جادوگر           كه حت  اي گونه  به

 و گنگ دارنـد      گذرا برخي پهلوانان كه خواهان ازدواج با دختر فغفورشاه هستند، نقشي         

شـود كـه     گونه مـستفاد مـي      اين از كليت طرح داستان   . روند  زمان از بين مي   و با گذشت    

 فرهنگي آن روزگار، اين طبقات را براي برقـراري پيونـد بـا خانـدان                -جريان اجتماعي 

م آزمـون    بايـد بـه بخـش دو       براي موجه كردن ايـن ادعـا      . شناسد  ميت نمي رس  شاهي به 

  به بعـد تراژيـك      شاهزاده توجه كرد و حتّي نبايد      21  با او خورشيدشاه و رقابت و نبرد    

 نويـسنده از    هـاي   توصـيف .  بـود   اعتنـا   رزم خورشيدشاه با بهمـن شـاهزادة عمـاني بـي          

 بـه   اش  هاي تأسف خورشيدشاه براي از ميان برداشتن بهمن و عدم اشتياق دروني            جلوه

رسـميت   ان و هماهنگ جريان اجتمـاعي در بـه         يكس گاهدهندة ديد   نشان بهمن،جنگ با   

  .پري است ه وصال مه بشناختن رقابت شاهزادگان براي رسيدن

هــاي چندگانــة اجتمــاعي   اخــتالف طبقــاتي و اليــهدر نمونــة دوم آزمــون ازدواج،

 ،شـاه اسـت   دخـت شـاهزاده و دختـر گـوراب      مرداناز آنجا كه    . شود  روشني ديده مي    به

 او را در    داند و بـا آنكـه قمقـام         اصل مي    مجهول و بي   را قمقام    همچون مانند  پهلواني بي 
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دخـت   مـردان  كه   فقط زماني  .گرداند  مي روي  او  دخت از    دهد، مردان  ي شكست م  كشتي

روز   نبـرد از فـرّخ     در چند  با اينكه    -دشو  رو مي   روز شاهزاده روبه  در ميدان جنگ با فرّخ    

دارد و نبـرد را آزمـوني        برمـي  گام نخـستين را     او  به  در ابراز عشق   -خورد  شكست نمي 

پهلـواني تهـم و جنگـاور       روز    گرچه فرّخ  .شمارد   برمي روز  فرخبراي سنجش و ارزيابي     

در برقراي پيوند   است كه توجيهي مقبول و عاملي مؤثّر        او  است، اصالت و نسب شاهي      

  .شود دخت مي ميان او و مردان

  ازدواج شاهزاده و جدايي موقّت او از همسر يا فرزند. 2-2

اهزاده پس از  حماسي آثار ادبي بيشتر بر آن است كه قهرمان و يا ش- سنّت داستاني

افتد  از زن و فرزند جدا مي  براي مدتي طي يك سلسله روابط علّت و معلولي،ازدواج

 نيز بارها اين سنّت سمك عياردر . افتند  دور مي شاهزاده/و يا زن و فرزند از قهرمان

 منطق بر اساساي است كه  گونه پردازش اثر به. )137: 1389 گيار،(شود  تكرار مي

ممكنهاي  روايت
7

 سلسة علّت و معلولي را در روند هاي روايي و يا  قراردادها و شرط،

مجموع عناصري كه در . ها را توجيه كند دهد تا اين جداييدست مياين رويدادها به

آورد،  وجود مي ها را بهها، شايد معناي توجيهي و يا قراردادي آن روايت اين جدايي

  :ازاند عبارت

صيت داسـتان را    هاي اخباردهنده هستند كه شخـ      خواب ،ور منظ :ياؤ خواب و ر   .الف

ـ             آگاه مـي   گريزناپذيراز امور    . رسـانند    بـه او مـي     يكننـد يـا اطّالعـاتي را در نقطـة معين

زمـاني كـه    : نمونـه . ممكن نيـست   جز از راه خواب      يابي به اين اخبار و اطالعات       دست

ر خود جـدا مانـده، گلبـوي         همس شاه زنداني شده و از گلبوي      طوطي وسيلةروز به     فرّخ

 ك ابن .ر(دهد    روز زنداني است و راه فرار را به او نشان مي          بيند كه در آن فرّخ      خوابي مي 

  ).863 /2: 1388خداداد، 

ي قرارداد و شرط روايي ديگري است كه در         نگرطالع و آينده  : بيني و طالع    بخت .ب

 جـدايي   د از شـاهزاده و يـا       مخاطب را از جدا افتادن همسر و فرزن        ،ها پيشاپيش  جدايي

 خطـوط   شـود و     هنگام تولّـد مـشخّص مـي        هر فرد  طالع. آگاهاند  شاهزاده از آن دو مي    

 داسـتان چنـدين بـار     در اين . دهد   نشان مي   مسيري را كه سرنوشت خواهد پيمود      اصلي
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نگـري    هد و پيشاپيش، طـالع و آينـده       دجدايي بين شاهزاده، همسر و فرزندش روي مي       

  از  را حكيمـان جـدايي خورشيدشـاه     . دهـد  ها خبر مي   مان از اين جدايي   حكيمان و منج 

  :كنندگونه بيان ميپدر و مادر اين

دست طالع شـاهزاده را از هنگـام تولّـدش حـساب            منجمان ماهر و حكيمان چيره    

ها اين است كه شاهزاده از خان و مانش جدا شـود و در غربـت                حكم آن ... كردند

   ).27-26/ 1 همان،(كارش انجام پذيرد 

از قضاي  . نايي نداشتند ها با خود روش   آن. روز را در بغل گرفته بود      روزافزون فرّخ 

 بـا خـود     كـه داشـتند، فرامـوش كـرده بودنـد كـه           ها از بسياري شتابي      خداوند آن 

رفتند كه ناگهان روزافزون در چاه افتاد و         چنان در تاريكي مي   هم. ي بياورند روشناي

سـوراخ بيـرون    رفتند تا اينكـه از آن       طور مي ها همان   آن. د كس متوجه او نش     هيچ

ــودروز روشــن فرا. آمدنــد ــد و بيــشه آن. رســيده ب ــدهــا نگــاه كردن ــه . اي ديدن ب

دخـت فريـاد    ابان. ها را نيافتند   آن اماروز پرداختند؛   جوي روزافزون و فرّخ   و  جست

هي؟ بگـو كـه     خوااز من چه مي   ! اي بخت واژگونه  : برآورد و گريه سر داد و گفت      

افروز گفت  عالم. من به كدام طالع زاده شدم؟ اين فرزند بايد مدام از من جدا بماند             

گـردد و    رسد و به تو برمي      دلت را آسوده بدار كه به فرزند تو آسيبي نمي         ! اي ملكه 

. انـد حكيمـان طـالع او را ديـده و احـوال او را گفتـه              . بينـي   تو به كام دل او را مي      

   ).651 /1همان، ( دخت را آرام كردهاي خوب ابان فافروز با حر عالم

  پروا و پرهيز پدر و رقيبان از ازدواج دختر با مرد بيگانه. 3-2

است كه فاصلة نـژادي كـه       خورد اين     چشم مي   بهپردازي   در هنر داستان  كه  نكتة ظريفي   

شايد . ندكو شورانگيزتر مي  آيد، عشق را نيرومندتر      مي شمار  خود مانعي در راه وصال به     

عـادت  «: خـوانيم بلخي مي  ابن   فارسنامةمالحظة رسم و سنّت ايراني است كه در         هم به   

ملوك فرس و اكاسره آن بودي كه از همة ملوك اطراف چـون صـين و روم و تـرك و                     

-97( ».هندو دختران ستدندي و پيوند ساختندي و هرگز هيچ دختـر بديـشان ندادنـدي        

هاي مختلف از دادن دختـر بـه بيگانـه          ادشاهان سرزمين نيز پ  سمك عيار در داستان   . )98

 حتّـي در    دانـستند؛   مـي  و آن را نوعي ننگ براي مردمان سرزمين خـود            كردند  ميپرهيز  

 دختر  كردند  مي را سرزنش و سعي      اود،  يورز ي كه دختر به عنصر بيگانه عشق مي       موارد
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ي دختر و اصرار او بـراي   رأسرانجام يا تسليم اما ؛كننددور از مرد بيگانه و غيربومي     را  

 در جنگ و پيكار با خواستگار غيربومي و دفاع از آرمـان              و يا  شدند  ازدواج با بيگانه مي   

اي از    شـنود شـاهزاده     ملك مي   براي نمونه، وقتي قزل   . رفتند  ستيزي خود از بين مي      بيگانه

ه جنـگ    عالقه دارد، ب   آن دختر  كه او نيز به       آمده است   براي خواستگاري دختري   حلب

  رود و او مي

. ايـم   به خواستگاري دختر شاه آمده    . اي پهلوان ما سر جنگ نداريم     : شاهزاده گفت 

اي از حلب به خواستگاري دختر شاه آمـده و شـاه              از معتمدان شنيديم كه شاهزاده    

اي  ين و ماچين مردي نبود كـه بيگانـه        مگر در چ  . نيز دختر خود را به او داده است       

خواسـتم از سـرزمين خـود نامـه بنويـسم و دختـر را                د؟ مـي  بيايد و دختـر را ببـر      

 ترسيدم تا نامه را بياورند و تا جواب آن را بازآورند، دختر را              اماخواستگاري كنم؛   

ــرده باشــند  ــن(ب ــز ر88 /1: 1388 خــداداد،  اب  و 1223، 1441/ 2، 456 و 602/ 1ك . ني

1222( .  

 سـمك عيـار   ختر با مـرد بيگانـه در        ها موافقت و مخالفت پدر با ازدواج د         در اين شكل  

  :نشان داده شد است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پدران در ازدواج دختر با بيگانه موافقت: 2 شكل  مخالفت پدران در ازدواج دختر با بيگانه    : 1شكل 
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 به  كنند؛   مي  سرپيچي  مخالفت پدران، از فرمان پدران     با وجود  موارد دختران     اين در همة 

توان آنان    ميهاي مردانه تضّاد ساختاري دارند و ن        با قابليت  عيارسمك  اين دليل كه زنان     

 . بند معرّفي كرد  منفعل، مطيع، ترسو و پايهايي چون  صفترا با

  ورزي و ازدواجي و آزادي دختر در عشقگام پيش. 4-2

زن و مـرد در عاشـقي       .  زناشويي و داشتن فرزنـد اسـت       ، عشق  هدف از   عيار سمك در

. شـوند   زنـان هـم عاشـق مـي       ابتكار عشق هميشه با مرد نيست؛ بلكـه       . دسهم برابر دارن  

 دور از    و اي آزاده و مردانه و باوقار دارند        چهره - كامالً  البتّه نه  -سمك عيار ادگان در   دلد

فـرازي   خردمندانه بـودن عـشق و گـردن     . اند  بيني و خودآزاري   خودكم ،خواري و زبوني  

 تراوش روح راوي يا نويسنده است كـه پيـرو        ،يپهلوان -عاشقان در اين افسانة حماسي    

  .هاي اين اثر را بر نام و ننگ نهاده است ، اساس همة بخشحكيم ابوالقاسم فردوسي

پـري، در     شيدشاه به مـه   جز عشق خور    به ايراني دارد و     خاستگاه رنگ و    عيار   سمك

 نحوة پردازش   اين. ورزند  روز عشق مي   دختران بيگانه به خورشيدشاه و فرّخ      ساير موارد 

 مانند خود   هاي نخستين   با نمونه  عيارسمك  هاي   خصيت ش هماني كردنِ   اين داستان، پيرو 

ي و  گـام   پـيش  .)302 :1387 رياحي،(است  ...  و زال و رودابه، تهمينه و رستم، بيژن و منيژه        

دهد گان در دو حالت روي مي شاهزاد ابراز عشق دختران به
8

:  

ديـدن   يـا    در اين حالت دختر با شـنيدن      : الفت پدر ورزي دختر بدون مخ      عشق .الف

 خـواهرِ  سـمك عيـار   در  . كنـد    ابراز عشق مـي    ه آنان روز، ب    فرّخ  يا اوصاف خورشيدشاه 

 كـه او نيـز      آيـد    مـي   نـزد او   افروز سالي دو بار براي بازي بـا خـواهرش            جهان نژادِ  پري

ي بـازي بـا خـواهرش       هنگام بـرا   سال دير    يك .نژاد است    دارد، اما آدمي   افروز نام   جهان

 جنگ خورشيدشـاه بـا فـيالن و وصـف           تماشا كردن رسد و دليل دير آمدن خود را         مي

  : گويدكند و ميمردانگي و دليري او بيان مي

قدر وصف آن جوان    من محو تماشاي او بودم و به همين خاطر هم دير آمدم و آن             

ايي هـ   اد و با وصـف    دلش را از كف بد    ) نژاد  افروز آدمي هانج( را كرد كه دختر من    

گويد كـه چـه چـاره         و مي . ..يند دل بدو داد   كه او را بب   كه از او شنيده بود، بدون آن      

  ).736/ 1: 1388خداداد،  ابن(كنم تا به خورشيدشاه برسم 
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  .گيرد  صورت نمي،افروزقاقوش، پدر جهان در اين قسمت مخالفتي از جانب شاه 

ـ      :ديگرانورزي دختر حتّي با مخالفت پدر و          عشق .ب ز بايـد گفـت      قبل از هـر چي

اگـر گـاهي    . چربد  صراحت بر حس اطاعت از سلطة پدري مي        احساس قلبي دختران به   

شـده از دخالـت        تحميل هاي   بايد و نبايد    از خواهش دل و    برآمدههاي    ميان امرها و نهي   

يقـين دختـران بـر پـدران غلبـه            بـه  ،، اختالف و تبايني روي دهد     )و مسئلة نژادي  (عقل  

،  عيـار   سـمك در  . گذارنـد   ثيري انكارناپـذير مـي    تـأ بر روند داسـتان     كنند؛ در نتيجه      يم

 و  اواي پنهـان كـرده و بـا ازدواج            هـا در دخمـه       را سـال   دخـت   دخترش ابان غوركوهي  

 تـا بـه     كنـد   مـي تحريـك   غوركـوهي را    شـاه      ارمـن  .شدت مخالف است    خورشيدشاه به 

،  اسـت  وسيلة سمك به خورشيدشاه رسيده       و دختر را كه به    برود  لشكرگاه خورشيدشاه   

  : ايستد گونه در برابر خواست پدر ميدخت اين  اباناما. از خورشيدشاه بازخواست كند

 وقتي زاده شد، بهتر آن است كه يـا          امابايست از مادر زاده شود        دختر نمي ! اي پدر 

ادي خواهي مـرا شـوهر دهـي، دامـ      حال كه مياماشوهر كند يا به زير خاك برود؛        

ببـين  : غوركوهي با خود گفـت . دگر خود داني   .بهتر از خورشيدشاه نخواهي يافت    

بهانه [گفت كه     دادم مي   ملك مي   وقتي او را به قزل    . كند  كه چگونه داماد انتخاب مي    

  ).666/ 1ك . نيز ر474/ 1همان، ( ]آورد مي

ـ   ها، مطلق نبودن اصول فمينيستي به     با ذكر اين نمونه    اي در همـة    شهعنوان كليتي كلي

 ، ايـن اصـول، زن در مقايـسه بـا مـرد            بر اسـاس   زيرا   شود؛  ميآثار بيش از پيش نمايان      

هـا و      توانمنـدي  واسـطة نداشـتن     شـود و يـا بـه        ارتي ثانويه تعريف مـي    و عب » ديگري«

 زنـان . شـود   شـناخته مـي   » غيرمـرد «عي   نـو  مردانـه، ها و استعدادهاي شخصيتي       قابليت

 كننـد؛ شدنشان، ايـدئولوژي مردسـاالرانه را درونـي          يان اجتماعي گيرند كه در جر     فرامي

راه، شوند كـه جـنس خودشـان را تحقيـر كننـد و از ايـن                  مياي تربيت    گونه  ن به بنابراي

 حال آنكه زنـان در      .)142: 1387 ايبرمز،( در وابسته كردن خويش همكاري كنند        خودشان

هايي متفاوت دارنـد، خـودي       كه نقش ايي كه ذكر شد، در عين اين      هبا نمونه  ،سمك عيار 

  .دارندمستقل و جداي از مردان نيز 

  بازي و ازدواجترنج، عشق. 5-2

ميـوة تـرنج انجـام    بـا   كـه   هـست بـازي و ازدواج      نوعي آيين ويژة عشق    عيار سمكدر  

 نـادر و    امـا  ؛هاي ايراني و غيرايراني اين آيين بازتاب داشته         در برخي از داستان   .  شود  مي
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دختران با انـداختن  ) 17-16: 1387 ك آيـدنلو، .ر(ها   در بيشتر اين نمونه . است  بوده نمود  كم

هـايي    خود نشانه،كنند و اين  به مردان ابراز عشق ميدادن ترنج يا ابزارهاي مختلف    و يا   

 در .ساالري و استقالل عمـل و آزادي دوشـيزگان در عـشق و ازدواج اسـت              از نظام زن  

هاي ديگر خود  نقشترنج عالوه بر  عيار سمك
9

  :، دو وجه دارد

اي    مرد ترنج را بـه دوشـيزه       ،در اين وجه  :  به نشانة عشق    به معشوق   دادن ترنج  .الف

 بـه   در اين مورد، مـرد تـرنج را       . داند  را نشانة پذيرش عشق خود مي      دهد و قبول آن     مي

 دختـر   . است )جا  همان(  از شواهد موجود در آثار ادبي       برخالف بسياري  دهد كه   دختر مي 

شـود كـه در        كامالً مختار است و اين اختيار مانع از آن مـي           نگرفتن آن هم در گرفتن يا     

ـ پدرسـروري قا  / هاي مـرد    بستر اجتماعي رويدادها به تاثير سنّت      ). 17همـان،   (ل شـويم    ئ

پيش وي بازآمدم و خدمت كردم و دعا گفتم و ترنجي در دست داشـتم، پـيش                 « :نمونه

پس در وجه اول ). 256/ 1: 1388خـداداد،    ابن(» .دل من با آن ببرد    . وي بردم از دستم بستد    

  :شاهد اين رابطه هستيم

  

  

  

  

  

  وسيلة ترنج ايجاد پيوند از سوي عاشق به: 3شكل

  

  هماهنگ بـا سـنّت ادبـي در        ،سمك عيار در  :  عاشق به نشانة عشق     دادن ترنج به   .ب

ختـر   د ،بـشن    شـروان  .يم هـست  انـدازي از سـوي دختـران نيـز           تـرنج   ديگـر، شـاهد    آثار

. اطمينـان نـدارد   روز از عـشق او         فـرّخ  ؛ امـا  روز دارد    به فرّخ  شاه، عالقة بسياري    قاطوس

روز را بـراي قبـول        كه قاطوس قصد دارد به نيرنگ يكي از مشاوران خود، فـرّخ             زماني

خـت  د واقع او را تنها از بين ببرد، شروان       صلح و تسليم شدن به دربار خود بخواند و در         

بشن در جنگ اسير      اندر آن زمان شرو   ( او را با خود ببرد       كند  روز درخواست مي    ز فرّخ ا

 تـا مراقـب او باشـد و         )خبـر بـود     روز بـي     ميل دختر به فـرّخ      و پدر او از    روز شده   فرّخ
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 كـه بـراي  (شـاه   م قـاطوس كـه از دا     هنگامي ،بنابراين. روز را از نقشة پدر بياگاهاند       فرّخ

روي پوسـت تـرنج     شـود، نيرنـگ پـدر را         آگـاه مـي   )  شـده اسـت    مهياروز   كشتن فرّخ 

آن را برداشت و خواند و از اوضاع اطّـالع          . شده را ديد    روز ترنج نوشته    فرّخ« :نويسد  مي

بنـابراين در  . )1214: 1388 خـداداد،   ابـن (» .بشن در دلش ظاهر شـد      مهري از شروان  . يافت

  :روييم روبهاي  طهبازي با چنين راب  ويژة عشق دوم اين آيينِوجه

  

  

  

  

  

  

  وسيلة ترنج  ايجاد پيوند از سوي معشوق به: 4شكل

  

 اصلي مردانه در ،ستيورزي و ازدواج را كه پيرو رويكرد فميني  عشقعيارسمك در 

باختگي   زنان در دل،بيشتر موارددر   زيرا؛توان كليتي فراگير دانست ، نمي استآثار ادبي

 .دارند برميرت مستقيم و غيرمستقيم گام نخستين را صو و ابراز عشق به مردان به

كرد لگونه وابستگي و نفوذ ارادة مردان را در عم  نحوي است كه هيچ پردازش داستان به

توان مشاهده كرد و زنان در اين جريان اجتماعي نقشي اوليه و خودي دارند  زنان نمي

  .نه ثانويه و ديگري

  ي همسريابيوجوي شاهزاده برا سفر و جست. 6-2

 سـفر پهلوانـان و      رويـيم،   روبـه  انـواع حماسـي بـا آن          هايي كـه در سـبك      يكي از اصل  

ـ   شاهزادگان براي يافتن همسري       اثـر   بـر  اتّفـاقي     را شـنيده و يـا      ا وصـف او   است كه ي

رونـد، قهرمانـان آثـار    مرزي مي سفر برونبه اينمعموالً آنان كه . اندرويدادي او را ديده 

دهد ان حول محور شخصيتي آنان روي ميستهستند و حوادث دا
10

 .  
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بندي و تبويب و آرايـش         فصل هايي مانند   ي با متني سروكار داريم كه فاقد نشانه       وقت

فقط با تقطيع يـا     هاي امروزي است، مطالعة دقيق صورت ظاهري آن          شدة كتاب   طرّاحي

هـا   اوي از چـه راه  دريافت كه ر  توان     مي كار اين   با .پذير خواهد بود   برش داستاني امكان  

هاي آن كامالً به هم       كدام دستاويزها توانسته است داستاني را كه همة اجزا و بخش          و با   

مراتبـي كـه    با وجود اين، به سلسله .)65: 1389گيار، (درازا بكشاند  به همه   اند، اين   پيوسته

بـراي  ،  بنـابراين . اي نـشده اسـت      آورد، هـيچ اشـاره      امكان برش داستاني را فـراهم مـي       

بنـدي داسـتان       تسلسل رويدادها، بايد به همان ظاهر و سطح نخستينِ سازمان          بازشناسي

 بـه گـزارة سـفر و        ،سـمك عيـار    هـدف نهـايي مـا بـراي دركـي بهتـر از               .توجه كنـيم  

پري و ايجاد انگيزة دروني بـراي    جوي خورشيدشاه در اولين برخورد خود با مه       و  جست

شود؛ چراكه اين سفر نقطة آغازين سفرهاي ديگـر          يافتن وي و سفر به چين محدود مي       

هاي ممكن در      منطق روايت  ،البتّه .يابي شاهزاده است    ها در جهت جفت   است و همة آن   

 مانند روايي   هاي  طپري، با قراردادها و شر      يافتن مه وصال خورشيدشاه و سفرهاي او در       

يـشتر   خواننـده ب    در جريـان داسـتان، بـراي       خواب و رويا، طالع و دخالت مشيت الهـي        

  :نمونه. شود آشكار مي

ـ           منجمان استاد و حكيمان جلـد      ه بودنـد،   از آن طـالع كـه در وقـت والدت برگرفت

 و در گردش فلك و احكـام سـتارگان، در اتّـصال هـر               حساب كردند و رنج بردند    

معلوم خويش گردانيدند و نسختي كردنـد   ... كوكبي، و نظر ايشان در سعد و نحس       

ه شاهزاده از خان  بر آن است ك  ]طالع[نيز حكم   ... اه بردند و گفتند   شو پيش مرزبان  

و ...  و بر هفـت اقلـيم پادشـاه گـردد    و مان جدا ماند و در غربت كار او نظام گيرد          

 خـداداد،   ابـن ( در پادشـاهي بكـشد    بسيار بند و زندان و بال و محنـت          نمايد كه    مي

1388 :1/ 26 .(  

 را باور دارند كه      درستي اين طالع   زاده، همگي چنان  يان شاه و شاه   در دربار و پيرامون   

  : گويد شاه مي وزير به مرزبانمثالً هامان 

 و بر وي ببخـشاي كـه ايـن       ند بساز كار فرز . اي بزرگوارشاه، سخن از حد گذشت     

لب دختر بايد رفتن؛ شك به ط كردني است؛ و ترتيب راه او كن تا برود كه او را بي          

  ).32/ 1 همان،(كه طالعي قوي دارد ... يددست وي برآو اين كار به 
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روز پيرو اين تمهيد، آگاهانه با سفر و          شاه، خورشيدشاه و فرّخ    مرزبان سمك عيار در  

 پديـد  مـشي داسـتان و طـرح كلّـي آن را          جوي خود براي يـافتن همـسر، خـطّ        و  جست

تان در ذهن   شده از كلّ داس   بنديتوان تصويري فصل   با توجه به اين سفرها مي     . آورند  مي

سفرهاي اصلي اين شاهزادگان به قلمروهاي ديگـر در نمـودار زيـر نمايـان               . پديد آورد 

  .است

  

  

  

  عيار سمك مسيرهاي اصلي سفر در داستان : 5شكل

  باختگي در ميدان جنگدل. 7-2

 اگـر كـسي بخواهـد       سمك عيار در  . ترين جايگاه براي نمايش دليري است       نبرد مناسب 

اهيـت و   م. تر از ميدان جنگ نخواهد يافـت      ان دهد، جايي مناسب   شايستگي خود را نش   

 كه در ميدان جنگ نـشان        و هنري  شايستگي: كيفيت مرد دلير به اين موارد وابسته است       

 در خوب كشتي    سرانجامبردن انواع سالح دارد و       كار  تسلّط و مهارتي كه در به      دهد،  مي

آوري و پرآوازگـي در      شود و اهميت نام    مي  او آوري و پرآوازگي  ا سبب نام  هاين. گرفتن

 درست در همين بستر است كه گاه زنـاني گـرد و    .گذارداين است كه بر حريف اثر مي      

روز در ميدان      با خورشيدشاه و فرّخ    روياروييفرازند، در   تهم كه در جنگاوري گردن مي     

برزويـي دو   ر زيبايي و    شگفتي و گرفتا  دچار   آنان   جنگ، از قدرت و دليري و هنرنمايي      

باختگي دوطرفه اسـت و از       اين دل  .بندند شوند و دل در گرو عشق آنان مي        شاهزاده مي 

 و عيـار  سـمك  بـاختگي در   گونـه دل  سوي ديگر گويي، آفرينندة اثر قصد دارد ميان اين      

پيوندي ذهني برقرار    ،طرفة سهراب به گردآفريد    باختگي يك    يعني دل  آن، نمونة نخستين 

كند
11

.  

بتي بـراي مـشاركت فعاالنـة        مناس -وضوع اصلي داستان است    كه م  - جنگ ،گمانبي

مقـام    كم در مـورد دخترهـاي جـوان عـالي          هاي زن در ماجراها ندارد يا دست       شخصيت

 دختـران در     كـه   كـرد   تـصور  تـوان    نمـي   فرهنگي، - زيرا در بستر اجتماعي    ؛چنين است 
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 از  اغلب اصلي است كه     اما ين است البتّه اصل چن  (ها مداخله كنند و نه حتّي         آزمايي  رزم

در مورد دختران جـواني     ويژه    بهاين نكته   . ندكندلخواه خود رفتار     به) شود  آن تخلّف مي  

در . )179: 1389گيـار،  (، صادق اسـت  هاست  آن  پدرانشان قيماند وكه هنوز ازدواج نكرده 

 عيني بـه     و صورت مستقيم ه دختر هستند كه در ميدان جنگ به         سفقط  ها   سراسر جنگ 

 .شـود   ازدواج آنـان مـي   ورزند كه سرانجام موجب   ميعشق   روزفرّخيعني  ورد خود   هما

  :ها نمونه.بشن هستندماه و شرواندخت، چگل جنگاور مرداناين سه دخترِ

  كـه  روز بعد. باخته است دل، به او  روزبه سبب نبرد پيشين خود با فرّخ      دخت  مردان

 داده اسـت؛   به او دل   روز هم فرّخ. خواندوز را براي نبرد مي    ر فقط فرّخ  آيد،  به ميدان مي  

 خورشيدشـاه از رفـتن      ،نهايـت   در . ايـن مـاجرا خبـر نـدارد         پدرش خورشيدشاه از   اما

وزيـر طـالع امـروز او را بـد            هامان  اين دليل كه    به كند؛   جلوگيري مي  روز به ميدان   فرّخ

  :ديده است

از غـم و انـدوه بـه    . ري كند با پدرش كا  توانست    او نمي . روز طاقتش تمام شد   فرّخ

پس از شدت خشم دست به دشنه برد و آن را بيـرون كـشيد و بـر    . پيچيد خود مي 

چنان ديـد، دسـت و پـايش         دخت وقتي آن  مردان... ن را شكافت  شكم خود زد و آ    

 بـا خـود     گاه آن... وزيدسست شد و حيران ماند؛ چراكه نسيم بوي وصال بر او مي           

. اري كه بـر سـرش چـه آمـده اسـت       تو از حال دل خود خبر ند      ! نامعاي بي : گفت

  ).1186-1185/ 2: 1388خداداد، ابن ( تو خواهد بود روز ازآنِ فرّخ

  :  پس از نبرد،كندماه نبرد ميكه فرّخ روز با چگل زماني

ماه را در ميدان ديـد، جـواني و         روز چگل تعالي چنين تقدير كرد كه وقتي فرّخ      حق

ماه بيفتد و روز در دام زلف چگلالم مستي باعث شد كه مرغ دل فرّخپادشاهي و ع

مـاه    در شگفتم كه امروز تا چگل      اما ]روز فرّخ[... ريشة وصال در دلش جوانه بزند؛     

را در ميدان ديدم و در جمال او نگاه كردم، مفتون او شدم و هيچ به اختيـار خـود                    

  ).857 /2، همان(نبودم 

رو   در ميدان جنـگ بـا روزافـزون روبـه         - پهلوان درة رنگ   -و نيك اي ديگر،  در نمونه 

 روزافـزون هماننـد گردآفريـد از ازدواج بـا او سـر              امـا  ورزد؛   به او عشق مي    د و شو  مي

   :زند مي باز



 161                           سمك عيارهاي ازدواج در                 سبك        12 و 11ة شمار/ 3سال 

شدي كه در پس پرده نشسته و       بايد بر جاي من بودي؛ زيرا تو بايد زن پهلواني مي          

 اگر به فرمان من بازگردي و از كارهاي         كني؟داد؛ تو ديگر چرا عياري مي       فرمان مي 

زني بگيرم و تو بانوي دوازده دره        با من عهد ببند تا تو را به       ... خود پشيمان شوي،  

من دختري هستم كه تمام مردان دنيا اگر كار زشـتي كننـد              ]روزافزون[... شوي  مي

ينم كه  من از شرم بسيار، اگر مردي را بب       . بايد نزد من همچون زنان شرمگين باشند      

و اگر بتوانم جگـرش را از سـينه         نم  ك  كشم و نابود مي     حرف خطايي بزند، او را مي     

خواهي؟ آيـا مـردي در ايـن دره         تو مرا به زني مي    ...  تا به تو چه رسد؟     آورم  ميدر

حـال  . اي؟ دشـوار اسـت    نبود كه مرا به زني خود درآورد؟ از كار جنگ سير شـده            

چـه داري    اي هـر   جنگ آمده نداز و اگر به     يوقتي ديگر ب  حرف زن و شوهري را به       

  ).325/ 1همان، (بياور و بيش از اين حرف مزن كه زمان از دست رفت 

اي كه نقد فمينيـستي      گونه از ازدواج حضور و فعاليت زنان در بستر اجتماعي           در اين 

 )142: 1387،   ايبرمـز  ك.ر(اي و مطلـق خـود        هماهنگ با اصول كليشه    نيست و    ل به آن  قائ

اي هـستند و در       هاي مؤنّث نقشي ايفا كنند، حاشـيه       شخصيتكند اگر گاهي      صريح مي ت

 و در تقابل با اين اصول مطلـق مـشاهده           سمك عيار برعكس در   درجة دوم قرار دارند؛     

هاي خود دارنـد، عنـصري        كنيم كه زنان با آزادي و استقالل عملي كه در انجام نقش             مي

جنسيت تكويني و   نان  عي ز  نقش اجتما  واقع در .آيند   مي شمار  مجزّا و جداي از مردان به     

هـاي فرهنگـي كـه در نتيجـة تعـصبات            كنـد نـه برسـاخته        ايجـاد مـي    اكتسابي آنـان را   

دهنـدة   خـوبي نـشان    زنان در ميدان جنگ به     حضور. مردساالرانة تمدن ايجاد شده است    

 دوران   و تاحـدودي    عيـار   سـمك اين اصل است كه جامعـة فرهنگـي و تمـدن عـصر              

هـاي    كـه زنـان در جنبـه       ه اسـت  شـد   اره مـي  اي سـازمان يافتـه و اد      گونهآن به نويسندة  

 اجتماعي عالوه بر آنكه حضوري پويا و فعال دارنـد، بـه مـردان نيـز وابـسته              -فرهنگي

  .نيستند

  اي واسطه-ازدواج شرطي. 8-2

 بـه   .ي هـستيم  ا واسـطه  -ها شاهد نوعي رابطة شرطي    ها و پيوند  باختگيي از دل  عضدر ب 

 ديگر، گاه سمك يا ديگران در ايجاد رابطة ازدواج بـين عاشـق و معـشوق دخيـل                   بيان

ي كه متعلّق به طبقة رعيت       معموالً افراد  ،در نوع شرطي  .  دارند اي  هستند و نقش واسطه   
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 در آغـاز از سـوي پادشـاه         شا در جريان رويدادها دارند،    گا نقشي كليدي و راه    هستند ام 

هـاي   شـوند تـا ضـربه    ال و ثروت تحريك مـي   ازدواج با دختر او و يا م      دشمن به وعدة    

ا در حـين انجـام ايـن        امـ . مهمي بر لشكر يا درباريان شاه و نزديكان سمك وارد آورند          

 بـه شـرط     زننـد   سر باز مـي    با پادشاه     خود  و از عهد   شوند  ميها گرفتار سمك     موريتأم

 بـا گذاشـتن      و بدون تحريـك دشـمن    نيز   ي گاه ؛ برسند  محبوبشان آنكه به وصال دختر   

تـوان بـه      از ايـن دسـت مـي      . كننـد شرط رسيدن به معشوق خود، به سمك كمـك مـي          

  : كافر، آتشك، يارخ و شاهان اشاره كرد سرخ

 او پيش من از دسـت تـو ناليـد و            ...ديروز نزد قطران ايستاده بودم    :... آتشك گفت 

تـواني  ي بلـدي، آيـا مـي      روي و عياري چيزهـاي     شب تو از ! گاه گفت اي آتشك     آن

 .بسته نزد من آوري؟ من گفتم اي پهلوان من حـاجتي دارم            بروي و سمك را دست    

حاجتـت  : قطران گفـت  . آورمبسته پيش تو مي    اگر كام مرا برآوري، سمك را دست      

آن پادشاه ماچين و نامش دالرام  كنيزي هست كه از   ! پهلواناي جهان چيست؟ گفتم   

ـ        . شقش شدم او را روزي ديدم و عا     . است همـسري مـن    ه  از شاه بخواه كـه او را ب

مـن خـود    ... با من پيمان ببند و سـوگند بخـور تـا          ! اي آتشك : سمك گفت ... دهد

، 590،  251،  256/ 1ك  . نيـز ر   112/ 1 همان،(دالرام را بدون هيچ رنجي به تو برسانم         

  . )1068 و 1065/ 2، 738 و 413

 سـمك را واسـطه قـرار        -در يك مـورد    -روز دختر و يا گاه فرّخ     ،ايدر نوع واسطه  

 بدون قيد هيچ شرطي است و چـون   ازدواج اين نوع. هم برساند دهند تا آن دو را به     مي

، بـراي   شـوند   هم مي  ةباخت  رسند و دل   يكديگر مي  در اين مورد شاهزاده و شاهدخت به      

وز ر زماني كه فـرّخ    مانند   ؛دهند ن شاهي سمك را واسطة وصال قرار مي       أحفظ قدر و ش   

قـراري و    و از شـدت بـي  شـود  او مـي باختة ماه، دلر اثر پيكار با چگلدر ميدان جنگ ب  

  :  برساندماه او را به چگلكند تا شوق، از سمك درخواست مي

خواهم كـه   مي: روز گفت  فرّخ . دل آسوده دار كه كار سختي نيست       افروز گفت عالم

! اي شـاهزاده  : وز گفـت  افـر عـالم . همين امشب باشد؛ چراكه طاقـت دوري نـدارم        

ه همچنين در ميان صـدوپنجا    . او ملكه است و پادشاه    . ماه زن كوچكي نيست   چگل

! افـروز اي عـالم  : روز گفـت  فـرّخ ... داران دارد يههزار لشكر است و پاسبانان و طال      

آيد، راز خودم را با تو گفـتم؟ اگـر           برنمي كار از من  كني كه چون اين     ام مي مسخره
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 /2 ،597 /1 ك. نيـز ر   856 /2،  همـان ( رومب وگرنـه خـودم مـي      ب رفتي كه خو   امش

1482.(  

  شهري ازدواجآرمان. 9-2

رايط كامـل   آن در شـ  دركه باشندگاناست ي خيالي ا شهر آرماني يا مدينة فاضله جامعه 

ة خيـر    نمون ،نيافتني كه تصور آن همواره در افق آرزوي بشر         جايي است دست  . زيند  مي

 و محـور   سمك عيار  به   با نگاهي ). 15: 1371،  اصيل(اري بوده است     زيبايي و رستگ   برين،

 كـه برخـي     رسيم  ته مي هاي ازدواج در بستر اجتماعي، به اين نك       مايه   برخي بن  قرار دادنِ 

هـاي اجتمـاعي     وجـوي نقـش      در جست  ،زنان با اهداف انزواطلبي، برابري و هماهنگي      

 برخـي زنـان     ،داشتن چنين معياري  نظر   با در  .دلخواه و يافتن جفت مناسب خود هستند      

 در ايـن راه از      آنان. يابندهاي اجتماعي مطلوب خود دست مي     به ازدواج آرماني و نقش    

استقالل عمل نيز برخوردارند و حتّي به مخالفت با وابـستگان و يـا كـشتن آنـان روي                   

  :كنيم شهري ازدواج اشاره مي پيرو اين تمهيد به دو گونة آرمان. آورند مي

 و اجتمـاعي روزافـزون تبلـور         شخصيت روحـي   ):طلبي  تجرّد(دواج نكردن   از .الف

 روزافزون همواره در جريان رويدادها چه پيش از         .شهري ازدواج است   اي از آرمان   گونه

و آرزويي  بندد    ميآشنايي با سمك و چه بعد از پيوستن به گروه عياران، با خود عهدي               

هـاي     با ويژگـي    با عياران،   برابري و هماهنگي   سو پيرو هدف    از يك . داردديرين در سر    

وجـود    بـراي خـود بـه     ) عيـاري (، نقشي اجتماعي    اش  مردانه در بعد شخصيت اجتماعي    

او، مـردي    عيـار و كارهـاي شـگفت و اصـول جـوان              آورد و با شنيدن آوازة سـمك       مي

 چنـين   و بـراي تحقّـق    ا .كنـد  چنين آرماني پيـدا مـي      اي دوچندان در بارور كردن      انگيزه

 پـس از    .برد   سمك و خورشيدشاه از بين مي      آرماني حتّي پدر و برادرانش را در حضور       

برابـري و   سـعي در ايجـاد   ، با انجام دادن كارهـاي شـگفت        هم پيوستن به گروه عياران   

  :نمونه.  داردتوازن ميان خود و سمك

ا        امايار بود؛   روزافزون با آنكه خواهر بهزاد و رزم       ري بـسيار    در بـاب مـردي و عيـ

چاالك بود و شب و روز در نهان و آشكار فنون عياري و هنرها و آنچه براي يك                  
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 كه چه كارهايي    شنيد   هر وقت ماجراهاي سمك را مي      او. آموخت  مرد الزم بود مي   

  . )263 /1: 1388 خداداد،ابن (ستود  كند، او را مي مي

 مـردي همچـون     جاي افسوس است كـه    : د گفت روزافزون حيران ماند و با خو        

... هم با وجود چنين كارهايي كـه انجـام داده اسـت            سمك در اينجا كشته شود، آن     

اين را گفت و خنجرش را كشيد و به برادر حمله كرد و كاردش را چنان بر پشت                  

  . )276/ 1همان، (او زد كه از سينة بهزاد بيرون آمد 

كـه پالهنـگ در گـردن       يهـا را درحـال     وارد بارگاه كردنـد، آن     كانون و خاطور را      

هـا نگـاه كـرد و       خورشيدشـاه بـه آن    . داشتند، كنار تخت خورشيدشاه نگاه داشتند     

ناگهان روزافـزون بلنـد شـد و بـا كـارد            ... ها را چگونه دهم؟   سزاي كار آن  : گفت

براي آن  ! اي شاه بزرگوار  : پدرش را زد و كشت و بعد نزد شاه تعظيم كرد و گفت            

خاطر رضايت دل من، امر به كـشتنش نـدادي كـه گفتـي              هاين كار را كردم كه تو ب      

من اول پدر خودم را كشتم تا بر همه يقين شود . شايد روزافزون از شاه كينه بگيرد     

همـان،  (كنم     چنين مي   او كه من بندة شاه هستم و هركس كه با شاه دشمن باشد، با            

1 /285(.  

 و  تجـرّد  گـرايش بـه      ،و آن نهد     ارج مي  اي را   آرماني اصل   ن بعد روحي، روزافزو   در

 امـا  ؛ورزند   عشق مي  او در جريان رويدادها بارها كساني به        . خواستگاران است  دوري از 

. شـود  باختة مردان نمـي    و در هيچ موردي دل     كند  و ازدواج دوري مي   او هر بار از پيوند      

جـاد  اي كـه مـانع اي       به لحاظ عوامـل بازدارنـده      شود؛ اما   تهي نمي  به ازدواج من   اين رفتار 

  اهميـت  اسـت،  اجتمـاعي روزافـزون      - شخـصيت روحـي    برخاسته از شود و     پيوند مي 

ورزد و به واسـطة سـمك از او            نمونه، شاهان به روزافزون عشق مي      براي. اي دارد   ويژه

 شـود و روزافـزون بـه كمكـش          پس از مدتي شاهان اسـير مـي        اما. كند  خواستگاري مي 

  : گويد  مي به او در پاسخ ورود مي

مـردي   جـوان : خواهي كه تو را از اين بند برهانم؟ شاهان گفـت            آيا مي ! آزادمرداي  

به شرطي كه وقتي تو را از بند رهانيدم،         : خواهم؟ روزافزون گفت    كني چرا نمي    مي

شـاهان فهميـد كـه او       . زنـي نخـواهي     دست از روزافزون بداري و ديگر او را بـه         

يايد كه من دسـت از روزافـزون        روز ن آن  ! اي آزادمرد : زون است، پس گفت   روزاف

روز نيايد كه من دست از تو بـردارم،          گويي آن   حال كه تو مي   ] روزافزون... [بردارم
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 چشم گناه بر من نگاه كند، يا آن        گويم كه آن مرد در جهان نباشد كه به          من هم مي  

گرچه خداونـد زن را بـراي مـرد         . نشيني كنم رسد كه با كسي هم    روز مرگ من فرا   

دهـم؛     من فكر هيچ مـردي را بـه دل راه نمـي            امايچ عيبي در آن نيست؛      آفريد و ه  

  ).426/ 1 همان،(چراكه تمام مردان جهان برادران من هستند 

 بـا  وجـود برخـي زنـان      ، سمك عيار  در: شهري قدرت و نيروي جـسماني        آرمان .ب

جو و يـافتن    و   بستري براي جست   وجود آمدن جسماني موجب به   هاي قدرتي و   گرايش

بـراي ايجـاد    شـود     مـي  جـسماني عـاملي      گـرايش قـدرتي و    . شود  تي مانند خود مي   جف

 جفتي كه از نظـر قـدرت و نيـروي            يافتنِ گيري آرمانِ   هاي شخصيتي و شكل     هماني اين

 بـا   سـمك عيـار    وجود برخـي زنـان جنگـاور و پهلـوان در             .جسماني برتر از زن باشد    

روحيات جنس مخالف  
12

رو  اي روبـه    ان جنگ با شـاهزاده    شود وقتي در ميد     ، موجب مي  

 ازدواج بـا    به سبب داشتن آرماني در جهت     نيز   و   در برابر آنان  ر اثر شكست    بشوند،    مي

ورزي بـه ازدواج      باختة آنان شوند و در نهايـت هـم ايـن عـشق             مردي برتر از خود، دل    

  ). 1186-1185  و857/ 2 همان،(نجامد بي

شهري ازدواج در     زيرا آرمان  كرد؛ان توجه   بايد به بستر اجتماعي داست     سمك عيار در  

فرهنگـي پـيش از اسـالم و پيـرو           بلكه اين گونه در فضاي       ؛اين داستان، اخالقي نيست   

مقايـسة  . ورهاي اسـالمي نيـست    ار آبـشخ   مدشهري است و وا     هاي اجتماعي ايران   سنّت

ست اشهري ازدواج در ديگر متون كالسيك نيازمند نگاهي نو هاي مشابه آرمان نمونه
13

.  

  گيري نتيجه

ت متـون    اهمي يابيم علتِ   واج در بستر اجتماعي درمي    هاي ازد از بررسي مجموع آيين   . 1

 پهلواني و شـناخت     -هاي حماسي    سنّت  پرداختن به  ،شاهنامهعصر   منثور نزديك به  

 موضـوع مـورد   كـه در  چنان.  و اجتماعي است   حوزة عملكرد زنان در بستر فرهنگي     

بـا ايـن     شـاهنامه هايي نمايانده شد كـه در       ها و سبك   شيوه و، آداب   )ازدواج(بحث  

، مـشاهده  سمك عيـار فرد موجـود در   بههاي منحصرع و حتّي برخي گونه  انوا بسامدِ

ري جـامع بـراي بيـشتر انـواع          آبـشخو   عيار سمكبه همين دليل است كه      . شود  نمي

 .استهاي ازدواج شدة سبك و شيوه شناخته
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 دور از    مـرتبط بـا ازدواج بـه       ي اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي       ردادهاها و قرا  سنّت. 2

ن در گـزينش همـسر، گذشـته از         بانواها و پهلوان   شاهدخت .اختالف طبقاتي نيست  

 شهري ازدواج خود، عنصر اصـالت شـاهي و نـسب واالي خوسـتگار را نيـز                 آرمان

 .دشناسن دهند و خواستگاران ديگر طبقات اجتماعي را به رسميت نمي دخالت مي

اي رويكـرد    با معيارهاي كليـشه   نگاه كلّي محقّقان ادبي به آثار كالسيك ادب فارسي          . 3

تـوجهي و      بـي  اين رويكرد موجب  . ستدور از شيوة علمي ا      نادرست و به   فمينيستي

 .شـود    مي ين موضوعاتي ايستايي تحقيقات ادبي در بستر چنين آثاري و در مورد چن          

حـوري زنـان در آن آشـكار        هاي گـسترده و م     تهاي بسياري كه نقش و فعالي       نمونه

ت ، باورداش دهد   را در بعد فردي و اجتماعي نشان مي         استقالل و آزادي زنان    است و 

 .دكن ممكن مينا مطلق به طور) رويكرد فمينيستي(چنين اصولي را  اين

اني كـردن   همـ   و تـالش نويـسنده بـراي ايـن         سـمك عيـار   نكتة ديگر، صبغة ايراني     . 4

هـا و     شـيوه  ؛ مشابه در متون حماسـي اسـت        آن با نمونة نخستينيِ    دواجهاي از  سبك

ها جز با توجه بـه برخـي نكـات و معتقـدات             رسومي كه بحث و بررسي دربارة آن      

ن گـواه اصـالت     بهتـري . درسـتي ممكـن نيـست      شناختي بـه     آييني و مردم   -اساطيري

 منبع مكتوبِ روايي    هها ب ، استناد آن  سمك عيار هاي ازدواج در     داستاني سبك و گونه   

توان جايگاه    شده، نمي  اي به برخي آثار شناخته      اه كليشه كند كه با نگ     است و ثابت مي   

 .را ناديده گرفت سمك عيارويژة آثاري چون 

هـاي اجتمـاعي،       بسياري از نقـش    دار   عهده  حول محور ازدواج،   ،سمك عيار زنان در   . 5

و مـاه   دخـت، چگـل   اني چون مردان  استقالل و آزادي عمل زن    . اند  فرهنگي و سياسي  

ماندة فرهنـگ      و باقي  مشترك آثار حماسي  هاي   مايه  روزافزون در ازدواج، يكي از بن     

، جـز   دادهدر پي مطالعات و تحقيقاتي كه نگارنده انجام         .  است سمك عيار ايراني در   

 -هاي آييني  نسبت جامع دربارة ديگر مؤلّفه      بهاي  حوزه سمك عيار ،  »ازدواج«موتيف  

تـوان بـا       و مـي   هاي ادبي اسـت        بستري مناسب براي پژوهش    اين اثر . پهلواني است 

  . به نكاتي تازه و درخور توجه دست يافت،تكيه بر اين آبشخور
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  هانوشتپي

، در يك زمان خاص عيار سمك غالمحسين يوسفي نيز اين فرض را مطرح كرده است كه روايت . 1

  ).221/ 1: 1355(ز نثر به نظم درآمد ود اسبب شهرتي كه پيدا كرده ب به

آميز پهلوانان و قهرمانان واقعي و تاريخي يا هايي كه سراسر نبرد اغراقداستان: افسانة پهلواني«. 2

، شاهنامهند؛ مثل ا ها ميان اسطوره و واقعيت معلّقاين نوع افسانه. كشندخيالي را به تصوير مي

 حملة ونامه  كرد شبستري، حمزهن، حسينه، اميرارسالنامسمك عيار، اسكندرنامه، ابومسلم

 ).37: 1388لفقاري، اذو (».حيدري

آن  كه در  استفرشته رستمي مقالة ،حدي به موضوع ازدواج پرداختهاي كه تاهاي صورياز بررسي. 3

 اه  آنهاي پويا و ايستاي  و نقشسمك عيار و تاريخ بيهقيجايگاه طبقاتي و اجتماعي زنان در 

  .بررسي شده است

 ازدواج به صورت تطبيقي در آثار هاي يابي سبك  ريشهدر جديدترين نمونه، به) 1387(سجاد آيدنلو . 4

ـ     ها    همة گونه   است و تصريح كرده كه نتوانسته     ادب حماسي منظوم پرداخته     .درا در يك اثر بنمايان

 بلكه به چنـدين     ،اي مورد اشارة آن مقاله    ه  مايه   بن  به تنها ، نه رو، نگارنده پيرو روش تحليلي او       ينااز

همـة  . كه به لحاظ رويكرد اجتماعي و فمينيستي محلّ تأمل است          پيدا كرده     گونة نويافته نيز دست   

 . استهاي حماسي مايه  كه داراي بنخورد چشم مي  به عيار سمك  درها گونهاين

روز نابرادري خورشيدشاه است كه در      فرّخ: ثر در آغاز ا   .1: يميروروز روبه  با دو فرّخ   عيار  سمك  در  . 5

روز فرّخ: در اواسط داستان  . 2. كشدملك او را مي   شود و قزل   اسير مي  ابر   دست سياه  ميدان جنگ به  

. نهـد روز نام مـي پاس يادداشت نام برادرش، فرزند خود را فرّخ      نام فرزند خورشيدشاه است كه به     

 . مقاله مد نظر داشته باشنداينرا در روز  فّرخخوانندگان اين دوگانگي نام

آزمون ازدواج گـشتاسب بـا      : اين موارد اشاره كرد   توان به     هاي اين سنّت حماسي فراگير مي       از نمونه . 6

 آزمـون فـرش رسـتم بـراي         ،از پـسران فريـدون    ) فرمـانرواي يمـن   (كتايون، آزمون پرسش سـرو      

 ).3-2: 1389 آيدنلو،(خواستگاران بانوگشسب و آزمون نبرد دختر رستم با گيو 

 -دهـي   در مورد دو سطح و درجة سـامان       » هاي ممكن   منطق روايت « در مقالة    )1964(كلود برموند   . 7

 قـوانيني را تـشخيص داده       -هاست از آن  برگرفتهپردازي  كه قوانين حاكم بر عالم روايات و داستان       

ز قـوانيني كـه بـر ايـن         ، و نيـ   اسـت  داستان   درككنندة مقتضيات منطقي ضروري براي      كه منعكس 

  فرهنگ ؛ مثل ويژگي يك   افزايد  ها را مي   دنياي خاص آن   هاي  مقتضيات و تقيدها، قراردادها و شرط     

فاده از  ما بـا اسـت    .  بر سرنوشت افراد داستان    اي  برههثير خواب و رؤيا و طالع در        أ مانند ت  اي  يا دوره 

توجيهي و قـراردادي حـاكم بـر چگـونگي           به تحليل عناصر     ، متن داستان  اين نظريه و تطبيق آن با     

 . جدايي شاهزاده از زن و فرزندش پرداختيم

 ).180: 1389 (ه استكردصورت غيرمستقيم مطرح   بندي را مارينا گيار به اين تقسيم. 8
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 سمك يا روزافـزون     .بويي قرار دارد  كنندة خوش    كه در آن مادة بيهوش     هستدر داستان نوعي ترنج     . 9

 ؛ اما  نزديك صورت خود ببرد و عجايبي در آن ببيند          تا آن را   دهند  دشمن مي  حيله به    گاهي آن را با   

 ديـو   بـه كوسـال  سـمك عيـار  اين تـرنج در  . شود به محض پيش آوردن ترنج، شخص بيهوش مي       

حال ! روزافزون به گلبوي گفت اي ملكه«: دست آورده او به سمك آن را از نزد   ؛ زيرا  است منسوب

رفتاري كن و كـاري      اين دفعه كه شاه آمد او را پذيرا باش و با او خوش            . آيدميدست تو بر     كار به 

/ 1: 1388 خـداداد،   ابـن (» .شود كه آن را بو كرد كار ما درست مي  همين. كن تا اين ترنج را بو كند    

786 .( 

كي از  ي راآميز قهرمان حماسه     سفرهاي طوالني و مخاطره    انواع ادبي سيروس شميسا نيز در كتاب      . 10

  ).81 (شمارد  برميمختصات اصلي حماسه

 به اين موضوع جلب نويسنده را توجه Warlike Womenنامة ويليام هاناوي در بخش پايان. 11

 نوعي تقليد و نامه بانوگشسب ونامهداراب ،سمك عيار جنگاوران زن در گويد  هانوي مي.كرد

ساالري و رنگ ايراني هاي زن ريشهرو و پي،شاهنامهسازي شخصيتي در آثار پس از  هماني اين

 .)25 :1970(موجود در جامعه است 

شناسي يونگ،   در روان؛ زيرابررسي چنين گرايشي در زنان درخور توجه است ،شناسي از بعد روان. 12

 فرهنگي،  و از آنجا كه در بستر اجتماعي.هر طبيعت ناخودآگاهانة زنان استآنيموس همان مظ

گونه  ، اين)265: 1385، شميسا(شود   ميرو هاي مردانه در زنان با سركوب روبه يتبلور ويژگ

شود كه زنان پهلوان و جنگاور در ميدان جنگ با گرايش آرماني خود  ها زماني آشكار مي گرايش

 به ازدواج آورند و سرانجام ميياد   در اين زمان پيشينة ازدواج آرماني خود را بهها آن. رو شوند روبه

 زنان عيار سمك  در اين گرايش آن است كه در مهمنكتة . آورند ا پهلوان آرماني خود روي ميب

 پس از ؛ اماجنگاور تا پيش از آشنايي با نمونة آرماني جفت خود، همگام با بستر اجتماعي هستند

ردادهاي  و رفتارهايي مغاير با قراكنند رها ميها و قراردادهاي اجتماعي از سنّتخود را آشنايي، 

 .گيرند ر پيش ميفرهنگي و اجتماعي خود د سياسي،

 حاصل يك ي كلبه طوركنند،  مطرح ميآن را شهري كه امروزه رويكردهاي فمينيستي  نظرية آرمان. 13

 نمايندة مقام شهري در آثار ادبي در  امروزه، طرّاحان آرمان.زدگي و سرخوردگي است دوره واپس

 به همين دليل به طرح اصطالح ؛ح نظام مستقر و انتقاد از آن هستند در پي اصال، آشفتهاي هجامع

هاي اجتماعي  حال آنكه با پيشينة استقالل و آزادي عمل زنان و نقش .اند شهري روي آورده آرمان

با برداشت معنايي امروزين آن در اين اثر شهري ازدواج  كلّي مفهوم آرمان  به، عيار سمكآنان در 

 .برد به اين تمايز پي) 1387 (اسحاق طغياني با توجه به مقالة نويسنده. شود متمايز مي

  



 169                           سمك عيارهاي ازدواج در                 سبك        12 و 11ة شمار/ 3سال 

  منابع

با ذكر و بررسي (  ازدواج در ادب حماسيمهممايه و آيين چند بن«. )1387(.  آيدنلو، سجاد-

فردوسي ة ادبيات و علوم انساني دانشگاه مجلّة دانشكد. »)هاي تطبيقيبرخي نمونه

  .23-1صص. 1ش. 41س. مشهد

دنياي :  تهران.2 چ.و آلن نيكلسون تصحيح گاي لسترانج به.نامهفارس. )1363(. بلخي ابن -

 . كتاب

 . آگاه: تهران. 3 چ.ج4 .خانلري تصحيح پرويز ناتل.عيارسمك . )1366(.  فرامرز،ابن خداداد -

صـداي   :تهـران . 4 چ .ج2 .د روشـن  محمـ ة  م با مقد  .سمك عيار . )1388( ـــــــــــــــــ -

 .معاصر

 . نشر ني:  تهران.شهر در انديشة ايراني آرمان. )1371(. اللّه  حجت،اصيل -

 .فرهنگ توصيفي اصـطالحات ادبـي     . )1387(. ير هاوارد و جفري گالت هـرفم         مي ،ايبرمز -

 .  رهنما:تهران. ويراست نهم. سبزيان مرادآبادي ترجمة سعيد

 ادبيـات و علـوم   مجلّـة  .»اسـطوره يـا حماسـه   عيار سمك  «. )1386(.  محمود ،آباديحسن -

 . 56-38 صص. 158ش. 40 س.انساني مشهد

 ،نقـد و بررسـي    ( هـاي سـنّتي فارسـي     داسـتان  /قصهبندي  طبقه«. )1388(.  حسن ،ذوالفقاري -

 مجلّـة جـستارهاي ادبـي دانـشگاه        .»)هـاي فارسـي   شناسي داسـتان  شناسي و گونه  شكل

 . 45-23صص .3ش. 42س. مشهدفردوسي 

 . سمت:  تهران.انواع نثر فارسي. )1385(.  منصور،فسايي رستگار -

 . نورح ط: تهران. 4 چ.فردوسي. )1387(.  محمدامين،رياحي -

 . گوتنبرگ: تهران.  كريم كشاورزة ترجم.تاريخ ادبيات ايران. )1370(.  يان و ديگران،ريپكا -

 .  ميترا:تهران. 3 چ.انواع ادبي. )1387(.  سيروس،شميسا -

  . ميترا: تهران. نقد ادبي. )1385( ـــــــــــــــــ

  .  فردوس:تهران .8 چ.ج5. تاريخ ادبيات ايران. )1366(. اللّه ذبيح،صفا -

 .تهران دانشگاه انتشارات .7 چ.ج7. گنجينة سخن. )1366( ــــــــــــــــ

 .»اي  گنجـه   ظـامي خـسرو و شـيرين حكـيم ن       شهر زنـان در       آرمان«. )1387(.  اسحاق ، طغياني -

 . 129 -113صص .11 ش. 6 س.نامة ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستانپژوهش

 .  اميركبير:تهران. ج2 .دربارة ادبيات و نقد ادبي. )1363(.  خسرو،فرشيدورد -



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                170

 دانشكدة نشرية .» عياري ادبيات فردوسي برةثير شاهنامتأ«. )1386(.  حسينعلي،قبادي -

�. 96 -63صص .201ش. 50 س.نساني دانشگاه تبريزادبيات و علوم ا

�.  دانشگاه فردوسي:مشهد. ج2. ديداري با اهل قلم. )1355(.  غالمحسين،يوسفي -
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