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  *مريم ايرانمنش

  **ميمرتضي هاشسيد

  چكيده
. اسـت بلند عاميانة ايراني اواخر قرن ششم هجـري  هاي  از قصه ارعي سمكداستان 
را از قول  ارعي سمك داستان ،مؤلف آن ،بن عبداهللا كاتب ارجاني بن خداداد فرامرز

. شخصي به نام صدقه بن ابي القاسم شيرازي به شيوة سوم شـخص نوشـته اسـت   
گو شيوة  و قصه ،ه بريدهساده و كوتاه و گاه بريدها  جمله ،اين اثر ساده و روان زبانِ

  .هاي نثر گفتاري يا محاوره است ها از ويژگي كه همة آن ده استبرگزيايجاز را 
است تخيلي است و قهرمان آن مردي ـ  حماسي ياثر ارسمك عيارپيشه بـه  عي

سمك مظهر دليري و جوانمردي است و در هوشياري و تدبير و طـرح   .نام سمك
داسـتان  هاي  شخصيت اين اثر،بودن  به دليل تخيلي .است نظير زيركانه بيهاي  نقشه
هـاي   هاي قصـه  از ويژگي اين خصيصه .ماوراء طبيعيهم و دارند رفتار طبيعي  هم

  .عاميانة قديمي است
و ) مونولوگ( طرفه در اين داستان به صورت گفتار يك) كتبي و شفاهي(گفتار 
گفتـار   .است هاي شفاهي و نامه به صورت پيام و )وشنود گفت ديالوگ يا(دوطرفه 

شـود و گفتارهـاي    مـي  ديـده .. . و ،سوگند، نفرين، تحسين هاي طرفه به شكل يك
  .گيرد مي مشورت را دربرو ، دوطرفه نيز موضوعاتي همچون اقرار، خواستگاري

انگيزتـر   هيجـان  سـبب بـه   ،فرضي و تصوري است و زمان و مكانْ، در اين اثر
حـوادث   .نمايد مي اي منسوب دور و افسانه هاي سرزمين آن را بهراوي  ،دادن جلوه
شايد به اين دليل ؛ اند ماچين و خاوركوه و هند رخ داده و در چين ،به ظاهر ،داستان
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، قلعـة شـاهك  ، هـايي چـون دشـت مـاران     از نام مكان .كه به امراي زمان برنخورد
  .مرغزار زعفران مشخص است كه قصه ايراني است

ـ   فكري و  ةماي درون و  ،الي گفتـار، كـردار   هاخالقي و اجتماعي ايـن اثـر از الب
  .شود مي هاي آن مشخص پندارها در خالل داستان

  .نثر گفتاري ،قصة عاميانه، ارسمك عي ،رمانس ،مايه درون :ها ه واژكليد
  

  مقدمه. 1
 بـه آثـار منثـوري گفتـه     ،زبان و ادبيات فارسـي هاي  ترين عرصه از گسترده ،ادبيات داستاني

، رمـان ، داسـتان كوتـاه  ، بـه قصـه  ادبيات داستاني  .شود كه از ماهيت تخيلي برخوردارند مي
 گونـاگون قابل تقسيم به انواع  ،خودتقسيمات،  ك از اينيهر  .شود مي تقسيم.. . و ،رمانس
  ).25: 1386 ،ميرصادقي( دنديگر

بـه   ،دورهـاي   از گذشته ،مردم. هاست ترين آن قصه قديمي از ميان انواع ادبيات داستاني
، به ظاهر ،ها هرچند هدف قصه .كردند مي ها را دنبال سپردند و آن مي نقاالن گوشهاي  قصه

مايـه و   درون، كردن خواننـده يـا شـنونده اسـت     و ايجاد كشش و سرگرمها  خلق شخصيت
از جمله عدالت اجتمـاعي   ،ترويج و اشاعة اصول انسانيها  زيربناي فكري و اجتماعي قصه

  .است ،و احترام به حقوق ديگران
 ها به انسان ،سرشت و سرنوشت شومِ تبهكاران مردمِ نيك هاي دادن آرمان با نشان ،ها قصه

  .كنند مي نيكو تشويق و ترغيب هاي را به داشتن خصلت ها دهند و آن مي پند و اندرز
شـود،   مـي  كه به نثر نوشته ،بر هر اثر تخيلي ،به طور كلي ،اصطالح داستان ممكن است

هرچند كه اين دو نيـز آثـار    ـ گيرد نمي نامه را دربر اين اصطالح شعر و نمايش. دشواطالق 
 هاي  و گونه ،داستان بلند، داستان كوتاه، اين واژه براي رمان ،امروزه. روند مي شمار تخيلي به
  .)26 -  25 :1377 داري، تميم(رود  مي كار وابسته به

يعني محصول غيرمتعارف و غيرواقعي قوة تخيل انسـان   ،اي برساخته است داستان قصه
اش  ترين انطباق ممكن را بين قصه تواند مبتني بر امور واقع باشد و نزديك مي داستان .است

بافانه باشد و دركي را كه  يا بسيار خيال ،اند حفظ كند و چيزهايي كه عمالً در جهان رخ داده
 تجربـة  ،هرچند داستان موجوديتي واقعـي دارد . بيان نكنداز ممكنات معمول زندگي داريم 

ديدن است تـا فعاليـت معمـول در     تجربة داستان بيشتر شبيه خواب. داستان غيرواقعي است
هـم شـبيه بـه     ،در عين حال، به طرقي پيچيده ،چون ،كند مي داستان ما را مجذوب. بيداري
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پـس   .جز اين نيست است» قليدت«گوييم  مي و مقصود ما هم كه ،زندگي است و هم نيست
  .)10 -  3: 1377 اسكولز،( تجربة داستان براي ما هم متضمن لذت است و هم درك

نثر گفتـاري يـا   : است آمده »نثر گفتاري يا نثر محاوره« عنوان ذيل، فارسي نثر انواعدر 
اين زبـان را   هاي گيرد و همة ويژگي مي است كه از زبان مردم سرچشمهنثري  نثر محاوره

سـاده و  هـا   جمله، در اين نوع نثر. درك آن براي همه آسان است، رو ايناز ، در خود دارد
 اين نوع نثـر  .شود مي و گاه افعال تكرارها  واژه اغلب در آنْ. كوتاه و گاه بريده بريده است
دور از ذهـن و  ، رود مـي  كـار  كه در آن بـه  ،تعبيرهاي مجازي. از آرايش لفظي خالي است

به صـورت   ،اغلب، وگو هنگام گفت ،پيچيده نيست و در همان حدي است كه مردم عادي
خـوب نثـر گفتـاري    هـاي   نمونه. برند مي كار المثل يا اصطالحات عاميانه به كنايه يا ضرب

تـرين نمونـة نثـر     كه كهن ،توان ديد مي عاميانة كوتاه و بلند فارسيهاي  فارسي را در قصه
تـوان يافـت    مـي  ،بلند فارسـي اسـت   ترين قصة كه قديم، ارعي سمكگفتاري را در كتاب 

  .)94 -  93: 1380، رستگار فسايي(
لطف تـأثير ايـن    .است ارعي سمك داستان جذاب بلند عاميانة ايرانيهاي  از جمله قصه

زبـان آن سـاده و روان اسـت و    . داستان تا حدي ناشي از نثر ساده و روان نويسـنده اسـت  
  .ده استبرگزيگو شيوة ايجاز را  قصه

دهد  مي نشان ،از قبيل مزدخواستن راوي در ضمن نقالي ،شيوة نگارش و قرائن ديگري
انـد و   كـرده  مـي  حكايت را در مجامع عمومي براي مردم ارعي سمك داستانگويان  قصهكه 
شكل شفاهي خـود را حفـظ    سينه به سينه نقل شده است و بسياري از خصوصياتها  قرن

 .دهد مي شدن آن را نشان و نثر آن شيوة گفتار دوران نوشته ،كرده است
دهد  مي نشان ،كه در كتاب پراكنده است ،ايراني بسيار هاي آداب و رسوم گوناگون و نام

  .)221: 1372، يوسفي( ايراني است داستاني كامالً ارعي سمككه سرگذشت 
  .استه كرداين كتاب را شادروان استاد ناتل خانلري تصحيح و منتشر 

  
  بحث. 2

  ارعي سمك معرفي كتاب 1.2
ـ  سـمك  بن عبداهللا كاتب ارجاني در قرن ششم بن خداداد فرامرز از قـول   را )ق 585( ارعي

اين گويان  قصه. تحرير كرد ،موسوم به صدقه بن ابوالقاسم ،عهد خود گزاران يكي از داستان
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و سـپس بـه رشـتة تحريـر     ده كـر به صورت شفاهي و سينه به سينه نقـل  ها  قرن را داستان
  .گفتند مي »دفترخوان«نوشتند  مي شفاهي راهاي  گونه افراد كه داستان به اين. اند دهوردرآ

قهرمانان آن از ميان عامه برخاسـته   ترِ بيشكه است داستاني  ارسمك عياثر ارزشمند 
بـه   ،نثر كتاب ساده و روان است و .اند بوده راويان آن نيز از طبقة مردم عامهو  و طالبانِِِِ

 مشتمل بر بسياري از لغات و اصطالحات كهن زبان فارسـي اسـت   ،بودن لحاظ طوالني
  .)227: 1379، شميسا(

ـ  سـمك  ميرصادقي آمده كـه  داستاني ادبياتشميسا و  ادبي انواعدر  هـاي   از قصـه  ارعي
 ؛73: 1387، شميسـا ( اسـت كـه جنبـة پهلـواني و سلحشـوري و حماسـي دارد       اي عاميانه

  .)37: 1366، ميرصادقي
پارسي تـازه در   هاي تركيب، اين كتاب چون داستان مفصل مسائل مختلف زندگي است

شـيوة بيـان ايـن كتـاب زبـان سـاده و        .بسيار غني است واژگاني نظرو از  شود مي آن ديده
گفتاري مردم اواخر قرن ششم هجري است و چون در اغلـب مـوارد عـين گفتـار      ةپيراي بي

  .فراواني داردارزش اجتماعي ، مردم آن زمان ثبت شده
يك نسخه بـاقي اسـت و آن در سـه     فقط ارعي سمكاز كتاب  ،ناتل خانلري ةبنا به گفت
موجود متعلق بـه   ةو گويا اين نسخ ،بادليان آكسفورد ضبط است ةدر كتابخانو مجلد است 

اما در مجلد دوم و سوم صـفحات   ،مطالب مجلد اول و دوم متوالي است. عهد مغول است
شـد كـه   فراواني مفقود شده و احتمال دارد اين كتاب در اصل چهار مجلد يا بيشتر بـوده با 

 شـود  نمـي  زيرا مطالب داستان نيز به ورق آخـر مجلـد سـوم خـتم     ،مجلد سوم مفقود شده
  .)، مقدمه9 – 7/ 1: 1385ارجاني، (

كه همان راوي و مؤلـف   ،دو تن از اهالي شيراز توسطدر اواخر قرن ششم  ارعي سمك
  .)990/ 2: 1368 صفا،( شده است نوشته ،است

محمـود  ؛ شـته اسـت  گذانويسي معاصـر ايـران نيـز تـأثير      داستانر د ارعي سمكداستان 
 تـأثير گرفتـه اسـت    ارعي سمك از ،به لحاظ سبك و بيان ،كليدر خود، آبادي در رمان دولت

  .)678: 1366 ميرصادقي،(
  :كليدراي از نثر رمان  نمونه

باالي ها  ستاره. سرا در بوي پهن و نفس چارپايان خفته بود كاروان. شب روي شهر بود
 چنـان كـه پنـداري از پـردة نمـد     ، گنـگ و خفـه  ، هايي صداي قدم. درخشيدند مي سر
چـه  ! گنجيـد  نمـي  محمد صداي پاهايي كه در ادراك خان .رسيد مي گذرد، به گوش مي
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آبادي،  دولت... ( روان و شيرين و پيروزمند ؛گذشت مي كار چون افسانه دلپسند بود اگر
1357 :960(.  

  
  موضوع كتاب 2.2

 ،شـاه  پسـر مرزبـان   ،بـه نـام خورشيدشـاه   اسـت  ي ا زاده اين داستان سرگذشت شاهموضوع 
هر دو در طلب همسريِ دختـر   و ؛روز ساكن چين ي به نام فرخا و اميرزاده ،حكمران حلب

چسـب و   كننـده و دل  كه بسيار سـرگرم ، حوادث و ماجراهاي پياپي كتابهمة  .فغفور چين
  .)55: 1363، صفا( است مبتني بر همين اصل، همراه با انشايي عالي و زيباست

در . شـود  مي راهي ديار چين ،روز فرخ ،براي رسيدن به محبوب با برادرش خورشيدشاه
پي در پي بـا   هاي درگير جنگ خورشيدشاهشود و  مي راه برادرش به دست جادوگران اسير

 ،زور اسفهساالر شغال پيل فرزندخواندة ،ارپيشهاما همه جا سمك عي .گردد مي چين و ماچين
. دهـد  مي شتابد و او را نجات مي آيد، به كمك و ياري او مي شمار كه از شاگردان وي هم به

از ميان سمك  .قهرمان اصلي داستان شخصي است به نام سمك از گروه عياران ،در حقيقت
هـاي   نقشـه  مردي است و در تدبير و طـرح  مردم فرودست برخاسته و مظهر دليري و جوان

خصلت نيكوي ديگر كـه   ها رازدار و باوفا در عهد و پيمان است و ده. نظير است زيركانه بي
  .الشعاع قرار داده است او را فردي ممتاز كرده و ديگر اشخاص داستان را تحت

است كه شـايد   گفتهدكتر صفا ، كه نام قهرمان سمك است و نام راوي صدقه دربارة اين
ـ   ةداستان با سابق ةنويسند صـدقي «و  »سـمكي « ،ارانذهني كه از اختالفات دو فرقـه از عي«، 
سمك را از زبان مخالفان نقل كنـد  هاي  و دالوريها  مردي خواسته است شرح جوان، داشته

  .)991 /2: 1368، صفا( تا بيشتر مقبول گردد
اطالعـات و   ةتهيـ  مـأمور  هـا  اي كـه در لشكركشـي   دسـته ، ارانعيدر اين داستان نقش 

ي و دشـوار بـراي ربـودن پهلوانـان يـا      سـرّ  هـاي  يـت مأمور اجـراي و  ها كاربردن نيرنگ به
انـد، بسـيار زيـاد     دادن اسراي خود و امثال اين كارها بـوده  كردن سپاه دشمن يا نجات گمراه
  .)55: 1363، صفا( است
گذشـته سـند بسـيار     هـاي  ايران در زمان ةمردان و مقامشان در جامع رفتار جوان ةدربار«

  .)127: 1382، حاكمي(» است ارسمك عيجالب و دقيقي مانده است و آن داستان 
كننـد و   مي رفتار ،بر حسب موقع و سرشت خويش ،در اين داستان هر يك از اشخاص

، و غالم ،كنيز، خادم، خنياگر، ور پيشه، سپاهي، ارعي، پهلوان، زاده شاه، پادشاه. گويند مي سخن
  .گفتارشان درخور ايشان است حركات و
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و  ل اخالقـي اسـت در عامـة مـردم    ياين كتاب تجلـي فضـا  هاي  ترين خصيصه درخشنده
چه  ،شده و گمنام بشري در ميان اين گروه فراموش هاي ارزش ؛طبقات متوسط و پايين اجتماع

  .)236 ،235: 1372، يوسفي( ارجمندتر و بارزتر از كارنامة برخي از ناموران بوده است ،بسا
  
  زمان و مكان 3.2

توان به طور قطع مشخص  نمي فرضي و تصوري است وها  زمان و مكان در اغلب قصه
و فرهنگـي   ،سياسـي ، شود يا اوضاع اجتمـاعي  مي اي مربوط به چه دورهها  كرد كه قصه

ذهـن   دور را بـه  ةگذشت ،آيد ميگونه كه از متن كتاب بر آن ،اما. كند مي كدام دوره را بازگو
  .دساز  مي متبادر

چنـان   ،وپنج سال برسيد فرامرز، كه چون عمرم به بيست ،اين كتاب ةكنند چنين گويد جمع
به سيصدوهفتادودو هـزار سـال در    ،و السالم ةالصلوعليه  ،شنيدم كه پيش از مولود رسول

  .)1 /1: 1385، ارجاني( شهر حلب پادشاهي بود باكمال و با بختي جوان

 ،گوناگونبه داليل  ،شهر يا كشور خود را مد نظر داشته باشد ،در نهايت ،گو هرچند قصه
مكـان  ، ترشدن قصـه  جذاب و ،گريختن از مجازات، ترس و وحشت از سالطين وقت مثل

هرچند  ارسمك عيدر داستان  .دهد مي قرار ،غير از كشور زادگاه خود ،قصه را جاي ديگري
  .حوادث قصه چين استمحل وقوع  ،از كشور حلب است خورشيدشاه
ـ  خود بر كتاب  ةمقدم در ،خانلري ةبـا اسـتناد بـه هماننـدي وجـه تسـمي      ، ارسـمك عي 
آمـده   ،پادشاه كيـاني ، در ذكر اعقاب منوچهر بندهشنبا آنچه در كتاب پهلوي  خورشيدشاه

: همـان ( كند مي اشارهايراني دوران پيش از اسالم هاي  به ارتباط اين داستان با روايت ،است
  .)مقدمه ،»ده«/ 1

ـ  نظيـر   ،عاميانـه هـاي   كه قصه اينبه توجه  با جـاي هـا   رمـانس  ةدر طبقـ ، ارسـمك عي 
توالي زمـاني در   ،به همين دليل ؛شوند مي ي را نيز شاملا زماني گسترده ةمحدود، گيرند مي
  .مهم است ها آن

 هاست دلي پاك وها  مردي و جوانها  نامة دليري ستايش ارسمك عينقل و زاوية ديد  شيوة
  .)593: 1382، محجوب(

داسـتان   نويسـي و ارزش هنـري   ترين داستان موجود فارسي از نظر اسـلوب داسـتان   قديمي
  .)594 :همان( دارد از خود برتري و مزيتي انكارناپذير پيش هاي داستان است كه بر ارسمك عيِّ
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و مجـامع  قصـه در امـاكن عمـومي     بـه صـورت نقـل و    ،به احتمال قـوي ، ارسمك عي
يكـي از ايـن    ،سـپس  .شـده  مـي  خـواني بيـان   توسـط قصـه  ها،  گونه داستان دوستداران اين

كـه نقـاالن و    ،خوانان آن را از حافظه به دفتـر نشـانيده و بـا همـان الفـاظ و عبـارات       قصه
تحرير كشـيده و نثـري    ةبه رشت، ندكن  مي خويش را بيانهاي  خانه قصه خوانان در قهوه قصه

پذير پديد آورده كه با صورت نثرهاي رايج عصر متفـاوت   ساده و روان و شيوا با سبكي دل
  .)596 :همان( است

. و اصطالحات رايج عصر حفظ شده استها  المثل بسياري از ضرب ارسمك عيدر كتاب 
فقط خاص اين كتـاب   ها از آني رخبهست كه  ارسمك عينيز در  نادر هاي بسياري از عبارت

در  .)166: 1385 خـانلري، ( سـرفيدن يـا   )29 /1: 1385ارجـاني،  ( اختيار يروزمثـل   ،است
گـرفتن و   كشـتي ، غـذاخوردن ، پوشـيدن  از جملـه آداب لبـاس   ،اجتمـاعي ديگـر  هاي  زمينه
در  ،كـه  ،و غيـره  خوردن يا شكستن سوگند و عواقـب آن ، اريآيين عي، آن زمان هاي جنگ
نيـك و  ، با صداقت و صراحت تمـام  ،ليف كتاب استأنماي زندگي عصر ت آيينة تمام ،واقع

  .)606: 1382محجوب، ( نمايد ميبد شاهان و وزيران و درباريان را باز
شخص يا  سوم ةروايت به شيو، روايت داستان ةترين شيو معمولي ارسمك عيدر داستان 

بيرون از داستان قرار دارد و اعمال ديگـران   ،خود ،انتخاب شده است و نويسنده ،داناي كل
  .دهد مي را گزارش

  
  ارسمك عيپردازي در داستان  حادثه 4.2

قصـه بـراي اعجـاب و تحسـين مخاطبـان       ة، آفريينـد ارسمك عينظير  ،عاميانههاي  در قصه
هـاي   شكند و اين خود از اجزاي قطعي قصـه  مي مرزهاي طبيعت و ماوراء طبيعت را درهم

هرچند نويسنده كوشـيده   ارسمك عي ةدر قص ،جمال ميرصادقي ةبه گفت است؛عاميانه بوده 
هـم   ... غيرعادي و سـحر و جـادو و  هاي  از شخصيت، از واقعيت و محسوسات دور نشود

جا كه دايـة   آن، و داية جادوگر خورشيدشاهدر داستان  مثالً ،)50: 1386( نتوانسته پرهيز كند
شـود و راز نگـين انگشـتري را بـراي      مـي  پيرمردي عصا به دست ظـاهر جادوگر به شكل 

  .منطق حاكم بر داستان ماوراءالطبيعي است، كند مي زاده فاش شاه
 شـود  مي گر در حوادث جلوه ،پيوندد مي كه به حقيقت ،بيني افراد موارد متعددي پيش در

با ديـدن   ،ها از داستان و در برخي ،مثل خضر و الياس و سيمرغ ،يا كمك قهرمانان اهورايي
  .كند مي در سير حوادث جلوه ،برند مي كه به سرنوشت خود پي ،خواب و تعبير آن
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مردي  شاه يا امير، در قصه اگر شاه يا اميري وزيري بيش ندارد؛ اگر وزير بدسگال باشد
امـا   ،سـيرت  مـردي اسـت نيـك   ، شاه چـين ، فغفور، ارسمك عيدر . طبع و عادل است نيك
دارد و  ،جادو دايه به نام ،گر است و دست در دست جادوگري دغل و حيله ،مهران ،وزيرش

  .)99: همان(گرفته است  اطرافيان شاه و همة شهر را زير نفوذ خود
  
  پردازي شخصيت 5.2

و ونـد  ر مـي  شـمار  بـه پديدآورندگان اصـلي رويـدادهاي داسـتان     قهرمانانْ ،در هر داستان
در هر داستان قهرمـان  . كند مي به محبوبيت آن اثر كمك ها آنلف در پروراندن ؤتوانمندي م

، شـجاعت ، از جملـه زيبـايي   ،نيكـوي ظـاهري و بـاطني    هاي اصلي هميشه داراي خصلت
در . داردزشـت و غيرانسـاني    هاي است و ضدقهرمان همواره خصلت ،و غيره ،دوستي مردم

عاميانه هرگز دزدان و رياكاران و مردمي كه پيشرفت كـار خـود را در دغلـي و     هاي داستان
هـاي   و اين مطلبي است كـه در هـيچ يـك از داسـتان     شوند نمي دانند پيروز مي گويي دروغ

طــور كــه  همــان ،و) 27: 1342، محجــوب( تــوان يافــت نمــي عاميانــه اســتثنايي بــراي آن
 نـد دار يقهرمانان خصوصيات رفتاري ثابت در ادبيات داستاني ما معموالً ،گويد مي ميرصادقي

  .)66: 1386، ميرصادقي(
داسـتان مخلـوق   هاي  نويسنده عقايد و افكار خود را در دهان شخصيت، ارسمك عيدر 
وگـو   داستان را به گفتهاي  كه نويسنده شخصيت به جاي آن ،در حقيقت ،گذارد و مي خود

دهنـدة افكـار و وسـعت     كننـد و توضـيح   مـي  به زبان نويسنده صحبتها  وادارد، شخصيت
  .)668: 1366، همان( هستند اومعلومات 

  
  ارسمك عيقهرمانان در  6.2

و طبقـات  هـا   نمونة كلـي هسـتند و تصـويري عينـي از شخصـيت      بلندهاي  قهرمانان قصه
در رمـان   ،امـا  .نيستندها  حتي نمايشگر شخصيت گزارندة قصه ؛دهند نمي دست اجتماعي به

هـاي   به عنوان يكي از شخصيت ،نويسنده اين فرصت و امكان را دارد كه شخصيت خود را
  .)393: همان(تصوير كند  ،رمان

ـ  در  .عناصـر واقعـي بـر عناصـر غيرعـادي غلبـه دارد      هـا   گاهي در قصـه  ارسـمك عي ،
گزارنـدة قصـه كوشـيده اسـت از واقعيـات و       ،ترين كتاب قصة بلند عاميانة فارسـي  قديمي
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يات وقايع و حوادث را شرح ئجز با ايجاز و اختصار و دقت نظر، ،محسوسات دور نشود و
غيرعادي و سـحر و جـادو و اعمـال خـرق     هاي  الساعه و شخصيت اما از وقايع خلق ،دهد

ه بعـد از آن  بلنـدي كـ  هـاي   نسبت به قصه ،با اين حال .عادت نيز نتوانسته است پرهيز كند
تر گرد حـوادث نـامعقول گشـته     و كم كردهتوجه تر  بيشها  به واقعيت ،وجود آمده است به

  .)85 -  84 :همان( است
  .طبيعي و ماوراء طبيعي :شوند مي تقسيمبه دو دسته  ارسمك عيقهرمانان در داستان 

، زادگان مانند شاهان و شاه اند، قهرمانان طبيعي داستان يا گروهي از مردان و زنان درباري
ـ   يا عده، كنيزان و ،وزيران، شاه بانوان ثرتري در ؤار كـه نقـش مـ   اي از مردان و زنـان عي

 ارسمك عيدر داستان . بازار ةمثل كسب ،يا مردان و زنان عادي، گيري داستان دارند شكل
به بعد 43: 1385 ي،ارجان(ار حدود بيست مرد عي (دو زن ع وورد سرخ  نام به اري )همان :

ـ  سـمك قهرمانـان در   مبـارزات . دارد وجود )422: همان(و روزافزون ) 246 /1 يبـرا  ارعي 
جنگند و در اين راه حتي  ميها  عدالتي بي مبارزه با براي همواره آنان ؛يستن ياهداف شخص

  .شود نمي به اهدافشان ها  مرگ هم مانع رسيدن آن
  
7.2 ارسمك عي  

 كنـد و از او يـاري   مـي  ديـدار  ،مـردان  سر جـوان  ،زور با شغال پيل خورشيدشاههنگامي كه 
. آفرينـد  ميها  د و حماسهوش ميوارد داستان  ،پسرخوانده و شاگرد شغال ،خواهد، سمك مي

 .جنگـد  مي عدالتي و با بيا .داشتني است و حامي مظلومان سمك زرنگ و باهوش و دوست
  :كند مي گونه معرفي خود را اين سمك
مـن همچـون مـاهي    . و سمك ماهي باشد كه در قعر دريا بـود  .ار خوانندسمك عيمرا «

  .)241/ 4: همان( »كردن در هر كاري چنان بروم كه ماهي در آب غواصي
 ،را برشمرده اسـت خصوصيات شخصيتي سمك  ،سمك شهردر كتاب  ،دكتر خانلري

 نيـازي  دامنـي و بـي   عفـاف و پـاك  ، تغيير قيافه، كردن بيهوش، زدن نقب، جمله دبيري از
  .بازي و نوازندگي را افزود توان شعبده مي ها به اين. )64 -  60: 1385(

  
  ن ماوراء طبيعيقهرمانا 8.2

منفـي   ؛)اهـورايي (قهرمانـان مثبـت    :شـوند  مـي  تقسـيم قهرمانان ماوراء طبيعي به دو دسته 
  .سيمرغ را نام بردو الياس و  توان خضر مي از قهرمانان اهورايي در داستان. )اهريمني(
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و ) سـيه و سـفيد  (و جادوگران و پريان و ديوان  اند قهرمانان اهريمني هم به شكل انسان
تواننـد برونـد و بـر دوش     نمي چرمين دارند و راه ةي مانند تسميكه پاها مردماني( دوالپايان

  .)114/ 3 :1385 ارجاني،( )شوند مي پا سوار ةمردان دارند
جـادوگر از   .كشـته شـود   خورشيدشاهجادو به دست  است كه دايهر مقد ارسمك عيدر 

بلكه مقدمات مـرگش را خـود    ،تنها گريزي از آن ندارد اما نه ،سرنوشت خويش آگاه است
  .)104: 1366، ميرصادقي( آورد مي فراهم
  
  ارسمك عيمايه در داستان  درون 9.2

خواهانه  عشقي و عاطفي و عدالتاي  مايه است كه زمينه و بن يبلندهاي  از قصه ارسمك عي
 ،قهرمـان اصـلي قصـه   . معشوقي است زني و يك تكها  نكتة مهم در اين گروه از قصه. دارد

 بسـياري را بـر خـود همـوار    هاي  و سختيها  بدبختي، براي رسيدن به وصال زن محبوبش
جـاي   رود و زن ديگري  مي زا سرِِ ،زن محبوب خورشيدشاه، پري مه ارسمك عيدر . كند مي
 وقتـي  .توجه اسـت  بيديگر هاي  به زن خورشيدشاه، پري زنده است اما تا مه. گيرد مي او را
ديگـر  هاي  قهرمان. كند مي محبوب ديگري براي خود انتخابخورشيدشاه ، ميرد ميپري  مه

محبوبـة  ، ارپيشـه زن عي، ورد مـثالً سـرخ   ،كننـد  مي ك به زن مخصوصي توجهيقصه نيز هر 
120: همان( ار استسمك عي(.  

تـوان بـه    مـي  ،و پنـدار  ،كـردار ، با بررسي محورهاي كلي گفتار، ارسمك عيدر داستان 
  .آن پي برد... ، و داستاني، اخالقي، فكري ةماي درون

 ،بيش از همـه  ،و ،پهلوانان، شاهانهاي  ماية اصلي داستان شرح مبارزات و دالوري درون
ةاين كتاب گنجين. اران استعي اري بازتاب ارزشمندي است كه در آن اصول و باورهاي عي

  .يافته است
  
  محور گفتار 10.2

از ديـدگاه   .تقسـيم كـرد  ) وشنود گفت(طرفه و گفتار دوطرفه  توان به گفتار يك مي گفتار را
  .م كرديبه كتبي و شفاهي تقستوان  مي ،ديگر

  طرفه گفتار يك 1.10.2
ـ در كتاب . نداردنياز كند و به پاسخ  مي سخني است كه گوينده مطرح ،در واقع ارسمك عي 
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 ،مناجات، مرثيه، سوگند، نفرين، تحسين، خوردن حسرت، پند و اندرز، گفتن آفرين  به شكل
  .شود مي ديده.. . و

 .)4/ 1: 1385 ارجاني،( »كرد ينآفر وزير هامانشاه بر  مرزبان« :گفتن آفرين
 .)57 /1 :همان( »دريغا كه همه رنج من بر باد آمد :دايه گفت« :خوردن  حسرت
 »... بيچارگـان و  ةاي چـار  :افروز با يزدان در مناجـات آمـد و گفـت    عالم« :مناجات

  .)583 /5: همان(
  )وشنود گفت( دوطرفه گفتار 2.10.2

بـه دو   ،خـود گفتـار دوطرفـه،    .داردنياز كند و به پاسخ  مي كه گوينده مطرح سخني است
 وشنودهاي رودررو در اين داسـتان  موضوع گفت .شود مي رودررو و دورادور تقسيمة دست

، ميثـاق ، مشورت، ارشاد، خواستگاري، انكار، اغفال، اقرار و اعتراف استعفا،: عبارت است از
  . ... و ،وعده

 داسـتان رد و بـدل  هـاي   كـه ميـان شخصـيت   سـت  ا ييها گفتارهاي مكتوب همان نامه
است  صدونوزده عدد آمده يك ارسمك عيدر مجموع پنج جلد  هايي كه تعداد نامه. شود مي
تقاضـا،   توافـق، ، تهديد، خواستگاري همچون فرمان،است، مفاهيم گوناگوني  ةدربردارندو 

  .فريبو ، گزارش
مختلفي مانند نوع نقشي كه در داستان دارند  هاي توان از ديدگاه ميرا  كردارهاي داستان

بر اساس معيارهاي عقـل و   ،آن كردار بودن يا نبودنِ يا از نظر طبيعي) نقش اصلي يا فرعي(
  .بررسي كرد ،منطق

را مواردي توان  مي ،خورد مي الي داستان فراوان به چشم هكه در الب ،از كردارهاي طبيعي
، پـايمردي و شـفاعت  ، دارآويخـتن  بـه ، شـطرنج  بازي با، آراستن عروسان :، همچوننام برد

  .دادن صدقه، دادن خلعت، جاسوسي، پدركشي
، بينـاكردن نابينـا  ، درآوردن حيـوان  بـال  :بهاشاره كرد توان  مينيز  كردارهاي غيرطبيعياز 

  .گفتن با حيوانات و سخن ،جادوگر ةتغيير قياف
بـر اسـاس    ها ها و حركت حرف ةگفتارها و كردارهاست و هم ةهم ةكه سرچشم، پندار

پنـدارها و باورهـايي كـه انسـان      ؛توجه اسـت  درخورداستان  در اين ،شود مي انديشه انجام
كـه   ايـن  الًمـث  ،ها هماهنگ سازد كند اعمال و رفتار خود را با آن مي همواره در زندگي سعي
گذاشتن به ديگـران الزم   گويند، احترام نمي پيغمبران دروغ، دهد مي خداوند رزق و روزي را

  .در امانت نبايد خيانت كرد، است
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  گيري نتيجه. 3
 ،لف آنؤم. استايراني اواخر قرن ششم هجري  ةبلند عاميانهاي  از قصه ارسمك عيداستان 
بــه نــام  ،داســتان را از قــول شخصــي ،بــن خــداداد بــن عبــداهللا كاتــب ارجــاني  فرامــرز
  .سوم شخص نوشته است ةبه شيو ،القاسم شيرازي  ابي  بن  صدقه

زبان اين اثر سـاده و روان اسـت   . ارپيشه به نام سمك استقهرمان اين داستان مردي عي
. مشتمل بر بسياري از لغات و اصطالحات كهن زبان فارسي است ،بودن به لحاظ طوالني ،و

مردان و مقامشـان در جامعـة    رفتار جوان دربارةاست اين داستان سند بسيار جالب و دقيقي 
اصطالحات رايج عصر و ها  المثل ضرب بسياري از ،در عين حال .گذشته هاي ايران در زمان

پوشــيدن و  مثــل آداب لبــاس ،اجتمــاعيهــاي  در بســياري از زمينــهو  .حفــظ شــده اســت
 ،كردار، گفتار  با بررسي سه محور كلي. ليف كتاب استأنماي عصر ت آيينة تمام ،غذاخوردن

  .اين اثر دست يافت ... و، اخالقي، اجتماعي، فكريهاي  مايه توان به درون مي پندار و
تـوان بـه    مـي  جملـه  از ؛ايران نيز تأثير داشته اسـت  نويسي معاصر داستان در داستاناين 
  .آبادي اشاره كرد محمود دولت كليدر
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