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عيارسمكو  شاهنامهبررسي تطبيقي عناصر آييني و جنگاوري در   
 

              1ميالد جعفرپور 

              2مقدم دكتر مهيار علوي

  چكيده

آثـار،  نگ در ايـن  سـ ج .ماية جنـگ اسـت  يادين آثار حماسي، وجود بنهاي بنيكي از سازه
نـوع آثـار، داراي   كه بسته بـه  اي از عناصر استدرهم تنيده گيري شبكةمحوري براي شكل
كه در هـيچ  ،هاي مرتبط با اين بن مايهاز جنبههاي متنوعي است و يكي  بسامد و گستردگي

. هـا و جنگـاوران اسـت   وصـف پيكارهـا، آوردگـاه    ري قابل تقليد و پيروي نيست، جلوةاث
نخسـتين  پهلواني منثور فارسـي و  ـ   بلند حماسيهاي يكي از داستان) ق.ه585( عيارسمك
ايـن مقالـه   . دارد شـاهنامه از آثار پرتعداد اين جريان ادبي است كه پيوندي آشكار با  نمونه

هـاي حماسـي،   گزارهبندي كوشيده است، در راستاي ترسيم طرح و الگويي در باب تقسيم
، تـأثير  عيـار سـمك  اي موجـود در  الگويي چهارگانه از تلميحـات شـاهنامه   نخست با ارائة

 عيـار سمك وسي بر اين اثر را، نمايان سازد و سپس عناصر كاربردي جنگ در فرد ةشاهنام
هـايي تطبيقـي از   را در چهار بخش انساني، آييني، عيني و رفتـاري، همـراه بـا ذكـر نمونـه     

در هدف از اين پژوهش، نماياندن بازتاب ميـراث حماسـي شـاهنامه    . ، بررسي كندشاهنامه
 . اين اثر است وانيپهل-و توصيف ساختار حماسي عيارسمك 

، بررسي تطبيقـي، عناصـر انسـاني، آيينـي،     شاهنامهمنثور،  ةحماس، عيارسمك :هاكليدواژه
  .عيني و رفتاري

 

                                                 
   gmail.com@milad١٣٨٧٢٠  )نويسندة مسئول (دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم سبزوار - 1
    yahoo.com@m.alavi٢٠٠٧      دانشگاه تربيت معلم سبزوار بان و ادبيات فارسياديار گروه زاست -2
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اي منثور، حماسهعيارسمك  :درآمد - 1  
هاي روايي منثوري است كه گاه هاي تاريخ ادب فارسي، داستانرين و اثرگذارترين جريانت يكي از مهم
شان بر جاي  نثور كنونيها، در متن مبين رفته، ولي برخي از ابيات آن شان از ها صورت منظومهدر برخي نمون
ست كه پيـرو  ا هاجاي آنحماسي فراوان، در جايهاي مايهديگر ويژگي مهم اين آثار، وجود بن .مانده است
مايه فته است و اين بنشكل گر فردوسي ةشاهنامحماسي در اواخر قرن ششم و تأثير آشكار  ةيافتنوع زوال

ايـن   شدهسبب  هاي عاشقانه، ماورايي و كرامت،يهماهاي داستاني، نظير بندر كنار بسياري از ديگر موتيف
ـته بـه   دسته از آثار، ساختار و الگويي منسجم داشته باشند كه در تاريخ ادبيات فارسي طي قـرن  - هـا، پيوس

هـا  ري درازآهنگ گردند كه بخشي از آنموجب پيدايش آثاصورتي ثابت و واحد از طريق راويان و نقاالن، 
 ةتاريخ ادبيات فارسي در قرن ششم با شكل مكتوب نخستين بارق. در اثر دستبرد روزگار ناتمام مانده است

ـتان قديمي عيارسمك . گرددرو ميروبه ،عيارسمك  يعني ،اين جريان لـواني  په - بلنـد حماسـي    ترين داس
- فرامرز بن خداداد بن عبداهللا الكاتـب  بن ابوالقاسم شيرازي آن را روايت و  دقهكه ص ،منثور فارسي است

ي عيارهاي اي كهن از داستان اين روايت نمونه. تدوين كرده است. ق.ه585احتمال در سال  آن را به ارجاني
ـتيباني جـوانمردان از اهـل     تار مردم در مبارزه با ظلم و ستماست و نمودار رف . حـق اسـت  و پهلواني و پش

ـيده اسـت          اين ـيمايي قهرمـاني و حماسـي بخش ؛  990/ 2: 1366صـفا،  (گونه اعمـال بـه جـوانمردان س
روز هستند شاه و فرخخورشيدهاي  قهرمانان اصلي اين داستان، دو شاهزاده به نام). 1/594: 1382محجوب،

ام، خورشيدشـاه در  شوند و در فرج كه هر دو در طلب معشوق آرماني خود به مخاطراتي سخت دچار مي
ـتبرد  ) روزپسر فرخ(شاه روز و مرزباندهد و سرنوشت فرخ جان خود را از دست مي ،اين راه نيز بر اثر دس

كه ابيـاتي از آن در  ؛ چنانرا هم شاعري به نظم درآورده عيارسمك . روزگار ناتمام مانده و ذكر نشده است
كنوني كتاب، صورت منثور آن روايت  چنين باشد، متناگر ). 1 991/ 2 :همان(متن كنوني كتاب آمده است 

پـردازان   روايتي است مربوط به شرق ايران و در ادامة سنت حماسي و به دسـت قصـه   عيارسمك . است
 ،تر محققان پنهان مانده، اين است كه مهمي كه از نگاه بيش ةنكت). 5- 6/ 1: 1366ارجاني، (پديد آمده است 

ي است منثور  ا حماسه عيارسمك  ،بلكه گويان باشدقصه ةنه نيست كه برساختاي عاشقا افسانه عيارسمك 
ايـن  . حماسي كهن است - هاي اساطيريسنتو پايين جامعه است و متكي به متوسطكه متعلق به طبقات 

ويـان،  كه مؤلف آن را از زبان يكـي از ايـن را   اند تا آن سينه نقل كردهبهپردازان سينهقصه را راويان و داستان
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ـاري چـون    گيري روايتشكل). 45- 46: 1386آبادي،  حسن(صدقه، شنيده و ضبط كرده است  سـمك  آث
 گمـان ريشـه  بي ...اميرارسالن و ،نامهحمزه ،جنيدنامه ،نامهابومسلم ،نامهداراب :هايي مانندو ديگر نمونه عيار

است كه خُنيـاگران، حافظـان و راويـان     استوار در سنت گوساني و آوازخوانان پارتي دارد و بر اين فرضيه
آمدهاي مهـم  كه مردم پيش، زيرا قبل از اين)184: 1383ابوالحسني ترقي،(اند زمين بودهتاريخ شفاهي ايران

ـنگي و ف  تاريخي، از غلبه و شكست يا داستان لـزي يـا   هاي حماسي و عشقي را بر روي الواح گلـي و س
هاي زبان بازگو كرده و براي نسلبهح خاطر خويش ضبط نموده زبانها را در لوپوست و كاغذ ثبت كنند، آن

ها را به صـورت  ها و خاطرهگذاشتند و چه بسا براي سهولت حفظ آنها در خاطر، داستانيادگار ميآينده به
هاي عمومي براي تشـويق و انگيختگـي   ها و بزمتناسب در مراسم مذهبي و جشنشعر و ترانه درآورده، به

تـدريج  ، بـه )463: 1368صـفا،  : ك.؛ نيز ر 107: 1366ذكاء، (خواندند همراه با موسيقي و آواز مي ديگران
خود  ةرا پيشانتقال شفاهي اساطير و روايات كهن در دست و انحصار گروهي خاص و ويژه درآمد كه آن 

ناميـده  » گوسان«اشكانيان  گرد كه در قلمرو زماني و مكانيگزاران، نقاالن و خنياگراني دورهساختند، داستان
  ).22: 1372جيحوني،(شدند مي

الگـويي چهارگانـه از    ةبا ارائ را عيارسمك فردوسي بر  ةتأثير شاهنام ،نخست اين مقاله كوشيده است 
اي موجود در اين اثر، آشكار ساخته و سپس با رويكردي تطبيقي عناصر كاربردي جنگ تلميحات شاهنامه

هايي تطبيقي از شاهنامه، ونهر بخش انساني، آييني، عيني و رفتاري همراه با ذكر نمرا در چها عيارسمك در 
  .ه دهدارائ

موضـوعي   ؛پژوهان استبه ادب عيارسمك  حماسي و پهلواني ةهدف از اين پژوهش نماياندن جلو 
ثار حماسي آ ةهرچند كه اين بازتاب در هم در تحقيقات ادبي ايجاد خواهد كرد،كه جهت و روند نويني را 

- به ِتوجه است؛گمان ممتاز و در خوريب ،نثر ةدر ميان اين آثار، آن هم در زمين عيارسمك  اما  ،وجود دارد

ـتار      كمتر از آن گزارش كهرغم آن هاي پژوهشي به دست داده شده است و ازايـن روسـت كـه، ايـن جس
  . پرداخته است عيارسمك  هايي ازبيان نمونهتر به بيش

كنون طرح و الگـويي در  آثار حماسي انجام يافته است، تا هاي پرشماري كه در موردپژوهشبا وجود 
و، اين پژوهش عناصـر  ر ه نگشته است؛ از اينئهاي حماسي از سوي پژوهندگان ارابندي گزارهباب تقسيم

   .پيكار را در چهار بخش انساني، آييني، عيني و رفتاري بر رسيده است ةكاربردي گزار
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  تحقيق ةشينپي - 2

ـا   دهپهلواني منثور، محل تأمـل نبـو   - هاي حماسيپژوهشي و تحقيقي تاكنون داستان ةدر حوز  انـد و تنه
، آن عيارسمك ويژه ها و نوع ادبي اين دسته از آثار بهمايهسعي در شناخت بن ها با اشاراتيشماري از پژوهش

ـاوش   : شود نج مقاله اشاره ميبه پ اند، كه از اين شمار اندكداشته صورت مجزاهم به ـام  در جديـدترين ك انج
ـاي ايـن   مايه، سعي در نماياندن ساختار بننامهحمزهدر طي بررسي خود از  )1389(شده، حسن ذوالفقاري  ه

ـاي  بندي داستان، با طبقه)1388(در پژوهشي ديگر هم او . در چهار بخش داشته است پهلواني- اثر حماسي ه
فردوسي در يك رديف  ةشاهناماي پهلواني شناخته و آن را با  را از نظر قالب، افسانه عيارسمك سنتي فارسي، 
ي محل تأمـل قـرار داده و   عياررا بر ادبيات  فردوسي ةشاهنامتأثير ) 1386(حسينعلي قبادي . )2(قرار داده است

 ةاز طريـق مقايسـ   )1386(آبادي نيـز  محمود حسن. اشاره كرده است شاهنامه از عيارسمك پيروي در آن، به
ـيش از ايـن   . است، نه افسانه حماسه عيارسمك ، اين نكته را آشكار كرده كه، شاهنامهبا  عيارسمك ساختار  پ

و ريپكا اين نـوع نثـر را    )73: 1387(پهلواني منثور خوانده است  ةاين گونه آثار را حماس ةشميسا مجموع نيز
ـاوي   ؛)183: 1370( كرده جوانمردي معرفي - هاي حماسي با عنوان رمان ـار سـمك  ويليام هان را رمانسـي   عي

ـاره ر   ) (1- 2: 1970(يانه شناخته اسـت  عام ـاوري، :  ك.نيـز در ايـن ب  ،)260: 1378؛ مقـدادي،  198 :1388ي
اين روايت را داستاني ملـي و پهلـواني ناميـده     )47/ 1: 1366( نثر حماسي و صفا) 88/ 1: 1368(فرشيدورد 

كه بايد و شايد طور كه نمايانده شد، تاكنون پژوهشي چنانهمان ).358: 1380ايي، رستگارفس:  ك.نيز ر( است
ـار سمك خصوص حماسي و پيوندهاي مشترك اين گونه آثار، به ةچهر ـا  عي ـاهنام  را ب فردوسـي آشـكار    ةش

پژوهشي موجود در اين بستر و با هـدف بازتابانـدن ميـراث حماسـي      كمبودنساخته و نگارندگان با دريافت 
اي براي ديگـر  توان اين تحقيق را، تمهيد و نخستينهاند و مي، اين پژوهش را انجام دادهعيارسمك وجود در م

اي انجام يافته و خانهروش كتاباين پژوهش به. شناسي آثار حماسي دانستشناسي و شكلهاي جريانپژوهش
  .تحليلي ارايه شده است - نتايج تحقيق به شكل توصيفي

  عيارسمك اي هنامهتلميحات شا - 3

زيرا  تاريخ ادب فارسي قرار دارد؛ ةآثار برجست ةتاريخي، در رست - فرهنگي ، از نظر پشتوانهعيارسمك 
- است و جاي تأثير پذيرفته يخ، نژاد، فرهنگ و ادب ايران است،ترين منبع تارفردوسي، كه غني ةشاهناماز 
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ـتان  ةاست، البته اين اصلي است كـه در همـ   ايشاهنامهجاي زواياي اين اثر، آكنده از تلميحات  هـاي  داس
كار گرفته شده است و اين نشانه و گواهي آشكار است اي واحد و مشابه بهگونهپهلواني منثور به - حماسي

را  عيـار سـمك  و نقش محوري اين اثر در پيدايش  شاهنامه، نسبت به عيارسمك از توجه راوي و كاتب 
ها نشـده اسـت   وع اين اشارات و تلميحات را كه تا كنون هيچ توجهي بداننگارندگان مجم. دهدنشان مي

آن اسـت   شايان ذكـر  نكتة. اندهاي آن را در پي آوردهنمونهو  براي نخستين بار در چهار دسته تقسيم كرده
  .است كار رفتهتر در بطن جنگ و ميدان رزم به كه، اين اشارات بيش

  نامهدارابو  عيارسمك اي در نامهبندي تلميحات شاهتقسيم): 2(شكل

  
 

  ذكر نسب اشخاص - 1
شـاه  روز و از نسـل فريـدون  نامش فرخ. داردها را برميايم كه او ايناين گنج را براي كودكي گذاشته«
  ). 1/680: 1388أرجاني،(»  است

  هاي شخصيتيهمانياين - 2
ـتان، سـام  سواري با اسب به ميدان تاخت كه كجا رستم ناگهان از كنارهر دو سپاه«     نريمـان و يـا   دس
  ). 2/1517: همان(» ها بودندتن يا فرهاد پسر ميالد مانند آنروييندرازپا و اسفنديار بهمن

  اساطيري- اشخاص حماسي - 3
خـل  پـس هـر دو دا  . روز دستي به آن در زد و در بـاز شـد  فرخ. در آن قصر آمدندقصري ديدند و به«
وقتي از يكي دو پرده گذشتند، تختي را در وسط آن قصر ديدند كه يك نفر . هايي آويخته ديدندپرده. شدند

رسـي و  جا مي ايناي آدمي كه به :كه روز خواندفرخ. باالي آن خوابيده بود و طوماري در كنارش افتاده بود
ـال در ايـن   . تمبدان و آگاه باش كه من طهمورث ديوبند هس! روز استنام تو فرخ جـا زنـدگي    هفتصـد س

از زمان فريدون و جمشيد تا كنون چه كسي ديده يا شنيده كـه دو پادشـاه يـك    «). 2/875: همان(» ...كردم

ايتلميحات شاهنامه  

حماسي-اشخاص اساطيري ذكر رويدادهاي حماسي هاي شخصيتيهمانياين ذكر نسب اشخاص
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چـراغ را كـه خورشيدشـاه از    آنگاه دست برد و هفت گـوهر شـب  «). 2/768: همان(» خاتون داشته باشند
، 2/1035:همـان :  ك.؛ نيـز ر  2/889:همـان (» باز كـرد روز بسته بود، كيومرث آورده و به بازوي فرخةدخم
988 ،881 ،794،793،.(  

  ذكر رويدادهاي حماسي - 4

زال و فرزندش، سهراب جنگ كنيم و هر كس افتاد، چون رستمما بايد هم! اي شاهزاده: گندمك گفت«
- ز را ديـده روتـو خـودت فـرخ   : شاه گفتجام«). 2/928: همان(» رواست: روز گفتفرخ. كشيم او را مي

ـته اسـت    تمـام صـفت  او در ميدان جنـگ بـه  ! اي شاه. امآري ديده: اي؟راهو گفت در . هـاي مـردان آراس
ـتم   . شمشيرزني و گرز زدن، طوري نيست كه بتوان وصفش كـرد  زال و سـام  شـجاعت و هيبـت او را رس

ا گشودند؛ شـايد كـه   همراه خورشيدشاه ده طلسم ديوسفيد رچراكه او به«). 2/902:همان(» نريمان نداشتند
  ).2/962:همان(» بيايد

   عيارسمك و  شاهنامهپيوندهاي تطبيقي انساني، آييني، عيني و رفتاري جنگ در  -4 

  رانسانيــعناص - 1- 4
  جادو و جادوگران  - 1- 1- 4
ديو و سودابه جادوگر، ديو مازندران، اكوان: جادوگران اشاره شده استتنها در چند جاي به شاهنامه در
هايي ناگهـاني و دور  ها، جلوهاما اين اشاره آيند،اي رستم و اسفنديار پديد ميهخانوگراني كه در هفتجاد

- بـزرگ   شـاهنامه در . افزايدآن مي ةاز انتظار را براي خواننده و شنونده به ارمغان آورده و بر كشش و جذب

ند كه قواي طبيعت نيز رام آنان است، ادستاند، اين موجودات چندان در جادويي چيرهترين جادوان ديوان
سپيد به آساني گرد و خاك برانگيخت و ابر سياه بر آسمان پديد آورد و از سپهر، سنگ و خشت بر سر ديو

و بـه آسـمان    جادوي با زمين، از جاي بر كند و بر سر گرفـت ديو رستم را بهاكوان. سپاهيان كاووس باريد
زننـد و  نها كار ديوان نيست و آدميان نيز گاه بدين كار زشت، دست مـي اما ساحري ت دريا افگند،رفت و به

ـنخ فكـر نتيجـ    ،يكي از وظايف شاهان و پهلوانان ايران نفـوذ   ةجنگ با ساحران و ساحري است و اين س
داستان زن ). 246: 1384صفا، ( است مذهب زرتشت است كه جادوي را ممنوع و جادوان را مطرود كرده
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ـيار پـرآوازه اسـت     ان چهارم اسـفنديار بـا او روبـرو مـي    جادوگر، كه در خو : 1373فردوسـي، (شـود، بس
  ).226- 221،ب6/179

وجود جادو و جادوگران، تنها زماني است كه دشمن در عجز و ناتواني آمده و تـوان و   عيارسمك در 
: زلـزال گفتنـد   شاه وارمن«. شوندظاهر مي ة مخالف حقپيكار ندارد، در اين زمان جادوگران در جبه ةتوش

نيايد مـا از پـس   ) جادوگر(بر ما معلوم است كه اگر صيحانه . اما خودت بايداين كار را بكني ،خوب گفتي
- شاه از هر دري سـخن مـي  ارمن«). 1/576: 1388أرجاني، (» آييم و بايد خيلي زود برويماين گروه برنمي

ها را بدهم من براي اين آمدم تا جواب آنشاه اي : صيحانه گفت. ناليدگفت و از خورشيد شاه و سمك مي
جهيد سوار شده بود و با آن بـه  صيحانه پشت فيلي كه از خرومش آتش مي... و شر سمك را از دنيا بكنم 

  ).1/583:همان(»ميدان آمد
اما بـا   پريان جادوگر، - 3 ؛جادوگران مرد - 2 ؛جادوگران زن - 1: اندجادوگران سه گروه عيارسمك  در

نام آنان با . از دو گروه ديگر است امد نقش زنان در اين حيطه، پويايي نقش جادوگران زن بيشتوجه به بس
  : شان چنين استتوجه به ميزان اهميت

  عيارسمك بندي جادوگران در تقسيم) : 1(شكل
  پريان - 3 جادوگران مرد- 2 جادوگران زن- 1

  قبط تيغو شروانه
  ديو،بكتاش پري،سيه ةيگان جان،زنگ،راهان،طومان،كا درماه،ماه)تيغودختر(صيحانه،ملكه

  شمس پري،سيناس پري
  پريپري،طحنونطيطون بادروان شيطانه،پروانه،رهرو،ستاره

  شموط، شماط،دايان،دوان سيه ميل،سيل،سوق،شريون،خور زوره،ترنجه،سهانه
  

 ،پشت گاو سوارند جادوگران زن همه بر. ، مركب جادوگران استعيارسمك جالب در داستان  تةنك  
گران مرد همه بر اسب سوارند يس و سرور آنان گاه بر پشت گاو و گاه بر پشت پيل است، اما جادوئولي ر
وپاي اسب ماننـد سـر   تيغو بر اسبي سوار شده بود كه با جادوگري چهاردست«. چنين پريان جادوگرو هم

ـيد ها زبـان مـي  ش از آنكه آت سگ و سر اسبش نيز مانند سر فيل بود كه دو خرطوم داشت أرجـاني،  (» كش
1388 :2/1518.(  
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، جادو و جادوگري كاري شيطاني و اهريمني انگاشته شده و نـه در  شاهنامههمانند  نيز عيارسمك در 
ولـي ماننـد پادشـاه مازنـدران كـه در       ،روز جادو جايي نـدارد سپاه ايران و نه در سپاه خورشيدشاه و فرخ

روز و هـايي كـه فـرخ   سـرزمين شـود، پادشـاهان همـه    دامان ديو سپيد ميبه رويارويي با سپاه ايران دست
شان از جادوگران آن سرزمين درخواست كمك كنند براي دفع دشمنانجا لشكركشي ميخورشيدشاه به آن

خواهد، درآيد، تواند به شكل هر جانوري كه آن مي ةدر اين داستان، جادوگري فني است كه دانند. كنندمي
البته جادوگري در ايـن  . آوري را به كار ببردهاي شگفتكند و در پيكار، سالح هاي طوالني را طيفتمسا

- بيم  ،درگاه خداوندي است و از اين روي از نام بزرگ يزدان ةكار و راندداستان حرام است و جادوگر گناه

اي رنـگ تخيلـي   آنان گونه زيادي جادوگران و پرداختن بيش از حد به). 6: همان(هراسد ناك است و مي
كه ها ندارد؛ حال آنبدان بخشيده است و براي خواننده ديگر جذاب نيست و كششي نسبت به اوصاف آن

حكيم فروسي با وجود در اختيار داشتن ميدان كافي براي اين كـار، از حـد مقـام، آن سـوتر نرفتـه و ايـن       
  .   است شاهنامهرعايت حد اعتدال در زبان، عامل موفقيت وي در 

  هاي جنگاوران و پهلوانانخيانت -2- 1- 4

تـر آشـكار    را بيش شاهنامه، كه جايگاه بلند شاهنامه نسبت به عيارسمك هاي ترين تفاوت يكي از مهم
ـيد  ،تر قهرمانان و جنگاوران كند، فريفته شدن بيشمي ـپاه   شـاه و فـرخ  چه در سپاه خورش روز و چـه در س

- گاه نسبت به وطن، شاه و سوگندآنان هيچ. تر ند گرفتن جيره و مواجب بيشهايي ماندشمن است، با وعده

ها دوستي را كه از سازهپرستي و شاهكنند و اصل ميهنوفا سر نميخورند بههاي گراني كه با ياران خود مي
كه  مهشاهناهاي مادي دارند؛ برخالف دارند و روي به انگيزههاي ناگسستني حماسه است پاس نميو پاره

بخش خاندان كياني را دارد، بارها مورد خشـم كيكـاووس   پهلواني چون رستم كه صفت تاجدر آن، جهان
ـين سـاير    گاه به كشور و شاه خود پشت نمـي شنود، اما هيچگيرد  و سخنان سرد ميقرار مي كنـد و همچن
ـتان   شاهنامه تاريخي هم در قسمت اند، جز از يك مورد كه آننيندر هر سپاهي چ شاهنامهپهلوانان  و داس

سـمك  هاي روايت شخصيت ةخيانت ماهيار و جانوشيار دو دستور داراست، البته اين سخن در مورد هم
پسـر آگاهانـه پـدر     رسد كهجايي ميشاه و خاندان او بهصادق نيست، حتي در چند جاي نيز وفاداري به عيار

در . ما مضمون غالب خيانت اسـت آوران يكديگر را، امكشد و نيز كشتن رزشاه مي خود را به سببِ خيانت به
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ـتم و   سبب دفاع از كشور وجود دارد كشي بهيك مورد جاودانه و دردآور از خويش شاهنامه ـتان رس و آن داس
  : عيارسمك هايي چند از اينك نمونه. گيرندقرار مي خواسته رودرروي يكديگرو پسر نا پدر سهراب است كه

خواهم به همراه لشـكر بيـرون   من مي:افروز آمد و گفتچوب به دكان سراره و نزد علمگرانعيار در شهر«
- عيارآرايي كردند، وقتي هر دو سپاه صف.زره پوشيد و بيرون آمد عيار.تر احتياط كن بيش: افروز گفتعالم.بروم

ـا  خواهم مردانگخواهم به ميدان بروم، ميمي:شاه تعظيم كرد و گفتچوب نزد ارمنگران ي خود را نمايان كنم ت
تعظيم كـرد و سـوار شـد و بـه      عيار. هاي خاصش را بدو دادشاه اسبي خوب از اسبارمن... شاه مرا بشناسد 

شاه تا جهان برپاست مرزبان:سوي ميدان تاخت تا مقابل سپاه دشمن قرار گرفت آنگاه عنان را برگرداند و گفت
شاه گفت يكي به ميدان برود و اين حرامزاده را بگيرد و به ارمن....باد افروز پايندهشاه و عالمو فرزندش خورشيد

ـيش ) پس از اسير شدن عيار...(نزد من آورد تـر از ايـن طاقـت بـي نـوايي       نزد آنها رفتم تا به من نان دهند كه ب
ـاهي هـم    :قباد گفت«). 1/583،585: 1388ي،أرجان(» نداشتم  چـون اي پهلوان اين چه كاري بـود كـه كردي؟ش

من خـود نـرفتم   :قمقام گفت. نهدشاه رفتي كه تو را از زني كمترنميقابوس را رها كردي و به خدمت خورشيد
زاده كار بد اين حرام: شاه گفتخورشيد. اين را گفت و ركاب قابوس را بوسيد... مرا بردند و حال با حيله آمدم

ـان علقـوم    چندي ازين دست). قمقام پس از اسير شدن(كند خود را رها نمي ـام  (حرف زد كه ناگه ) پسـر قمق
  ).2/1292،1293:همان(» شمشير سر پدر را از بدن جدا كرد ةحمله كرد و با يك ضرب

شاه است كه هر ، مانند خيانت اليار و اليان به خورشيدشاهنامهماجراي خيانت ماهيار و جانوسيار در     
- بيمادي و به دست آوردن مال و خواسته، دست به ةدو دستوران او بودند و هر يك از آنان به سببِ انگيز

ـت   ،شوندزنند، تنها با اين تفاوت كه دستوران دارا موفق به انجام خيانت ميوفايي و خيانت مي وران امـا دس
ناگهان شيطان حسد گريبان اليار «. شوند و به هدف خود نمي رسندكشته مي شاه در حين انجام آنخورشيد

مقداري ازين دارو را بگير وقتي شاهزاده ميل شـراب  ... يو وجودشان را به جوش آوردواليان را گرفت و د
رحمي آنها بر او معلوم شد و دارو را ديد و وقتي تمرتاش ازين ماجرا آگاه شد و بي.... كرد در جامش بريز

  ).1/32:همان(» سوگند خوردن آنها بر جان شاهزادگان

  عيارزنان جنگاور و  -3- 2- 4

هـاي مثبـت اخالقـي زن، لطافـت و     اثري حماسي و تاريخي است، ليكن ويژگـي  شاهنامهكه با آن   
 گيرد، هيچ رابطةة هوس قرار نميزن بازيچ شاهنامهدر . بخشدملي ايران مي ةظرافت خاصي به اين حماس
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بـا  . دگردجا هم با مخالفت از سوي سياوش مواجه ميخورد، غيراز سودابه كه آنغيراخالقي به چشم نمي
يحيـي پـور،   (بينيم همگي داراي صفات نيك و درخور تحسيني هستند مي شاهنامهبررسي سيماي زن در 

  :شوندبه ده دسته تقسيم مي شاهنامهزنان در ). 449: 1386

  شاهنامهبندي زنان در  نمودار تقسيم): 2(شكل

  
  

آندلس و مـادر تلخنـد و گـو     ةاهان ايران، قيدافه ملكدخت و آزرمند شاهنشهماي، پوران: شاهان
دخت همسـر مهـراب كـابلي،    سين: بانوانشه /اند ترين شاهان شاهنامه بخشي از هندوستان مهم ةملك

زن نـام بـرديم، در روزگـار    هنگام يـادكرد از شـاهان  سودابه، مادر سياوش، كتايون، هماي كه از وي به
دختـر فيلوقـوس و همسـر داراب، مـادر روشـنك و همسـر دارا،        ،بهمن شهبانوي ايران است، ناهيد

زاد و همسر شاپور اردشـير،  نوشهمسر اسكندر، دختر اردوان و همسر اردشير، دختر مهرك ،روشنك
 ،خواهر بهـرام چـوبين و شـيرين    ،دختر قيصر، گرديه ،دختر شنگل و همسر بهرام گور، مريم ،سپينود

ارنواز و شهرناز دختران جمشـيد،  : هادختشاه .انوان ايران هستنداز ديگر شهب ،پرويزهمسران خسرو
 ،دختر شاه هاماوران، تهمينـه  ،دختر مهراب كابلي، سودابه ،دختران گشتاسب، رودابه ،آفريدهماي و به

: گنجـوران  .دختر افراسياب، كتايون دختر قيصـر  ،دختر افراسياب، منيژه ،دختر شاه سمنگان، فرنگيس
 .بردارنـد سـپارند، نـام  را بـدو مـي   ردوان و كنيز ايراني تبار قيصر كه كليد زندان شـاپور گلنار گنجور ا
هـا، زنـان و دختـران    ها و دايهآفريني پرستندگان كه همان نديمهبارها به نقششاهنامه در : پرستندگان

ر بـا مـردان   تر موارد كار آنان ميانجي شـدن ميـان زنـان دربـا     در بيش. خوريماند باز مينشين شبستان
پرستندگان رودابه، منيژه، سودابه، تهمينه، مالكه . رسنددلخواه آنان است و معموالً در اين كار به كام مي

كنيزان نيز گروهي از زنان وابسته به دربارنـد كـه جـز در مـوارد معـدود       :كنيزان /اند از اين گروه... و

 زنان
  شاهنامه 

 

  پهلوانان
 بانوان

  
 مادران

 
 شاهان     

 
 نوانباشه

 
 هادختشاه

 
 گنجوران

 
 پرستندگان

 
 كنيزان

  
 دلبران

 
 فرستادگان
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. قيصـر  ر شغاد همسر زال، گلنار، كنيز ايراني تبـار آفريد كنيز ايرج، مادماه: آفرين رويدادي نيستندنقش
اين امر نمودار توانـايي آنـان در   . كنيمگاه با زنان در نقش فرستادگان ديدار مي شاهنامهدر  :فرستادگان

سيندخت، گلشهر همسر پيران، همسر گشتاسب، همسـر گـردوي، از   . اقدام به مهمات مملكتي است
بـا ايـن   شـاهنامه  هاي عشـقي  در داستان: دلبران .اندگستاخ و باكفايت اين زنان همه دلير. انداين دسته

در : مـادران  /انـد مالكه از اين گروهتهمينه، منيژه، گلنار، شيرين و  رودابه، سودابه،. يمهست دسته روبرو
دخـت، رودابـه، تهمينـه، جريـره،     فرانـك، سـين   ؛كننـد برخي از زنان نقش مادرانه نيز ايفا مي شاهنامه

 در: بـانوان پهلوانـان  .يس، كتايون، روشنك، مادر اسكندر و مادر كسري داراي اين جلوه هسـتند فرنگ
و  ،دختـر گـژدهم   ،خوريم كه پهلوان و جنگجوي هسـتند، چـون گــردآفريد   ميبه دو زن باز شاهنامه
. رسـد ميساالري نيز سپه ةدر اين ميان گرديه، عالوه بر جنگاوري به مرتب .خواهر بهرام چوبين ،گرديه

گزينند و به سوي ايران تـاختن  سرداري برمي چوبين سپاهيان وي گرديه را بهپس از كشته شدن بهرام
هـاي شـورانگيز   هاي پيكـار از پـاره  هاي وي در عرصهساالري اين زن و دليريگزارش سپه. آورندمي

اي حضـور زنـان در   هترين صحنهگمان يكي از مهماما بي ،)845- 835: 1383سرامي،(است  شاهنامه
  :نبرد، رزم گردآفريد با سهراب، در كنار دژ سپيد است

 

ـــاد   بپوشـــيد خفتــــان  و بـــر ســــر نهـ
ـــد    ـــش  گردآفريـ ـــان  پيـ ـــامد دمـ  بيـ
 كمـــان را بـــزه كــــرد و بگشــــاد  بــــر
ـاران گرفــت      ــ ـــر ب ــر تي ــهراب ب ــه س  ب
 نگـــه كـــرد ســـهراب و ننـــگ  آمـــدش
ـاد روي    ــ ــر آورد و بنهـ ــر سـ ـــر بـ  سپـ

ـــم ـــد آورد  را  هــ ـــد  گـردآفريــ  ديــ
كمــان را، بــه زه بــر، بــه بــازو  فگنــد      
 ســـر نيـــزه را ســــوي سهــــراب كـــرد 

  

ـاد     ــ ـــردار  ب ــه  ك ـــي ب ـــرگ روم  يكـــي ت
ـندافگــــن او را بديـــد  چـــو  دخـــت  كم

ـــذر   | ـــر گ ـــش  او  ب ـــرغ را،  پي ــد  م  نب
ــت   ــواران گرف ــگ س ــت جن ــپ و راس  چ
ـــگ   ــه جن ــد ب ـــدر آم ـــز ان  برآشــفت و تي

 جـــوين جنــگچــو تنــگ انــدر آمــد بــدا
ـــد   ـــي بردمـي ــش  هم ـان  آت ــ ــر  س ــه ب  ك
ـند    ــ ـــر بـل ـــه  اـب ـــد  ب ـــدش  برآم  سمن
ـــرد    ـاب ك ــ ـــر از ت ـان را پ ــ ـان و سن ــ  عن

  ج

  )208 - 216، ب2/102: 1373فردوسي،(                              
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روابط خوب اي براي اميال مردان هستند و بلكه اغلب وسيله ،زنان نه همواره عيارسمك  در داستان    
در ايـن   .دارند شاهنامه نسبت به تردر اين اثر حضوري بسيار فعال خورد ولي زنانچشم ميو بد فراوان به

دخت و ماه، تاجورد، چگلدخت، سرخروزافزون، مردان: مانند ؛خوريمميبر عياراثر به چندين زن پهلوان و 
ـايع  داستا ةد و گاه در ميانكيش كه احوال گوناگوني در خيزواُفت داستان دارنزرين ن ناپديد و با گذشتن وق
شـش  به عيارسمك ؛ زنان در )2/1581: 1388أرجاني،: ك.ر(شود مثل زن سمك ناگهان پديدار مي بسيار،

  :                  شونددسته تقسيم مي
  عيارسمك بندي زنان در  نمودار تقسيم): 3(شكل 

  
  

ـتار     ةدست :شوندته تقسيم ميدو دسبه زنان حرمسرا عيارسمك در  ـتقيماً خواس اول كه شـاهزادگان مس
هايي كه در ميدان رزم از خود آنان هستند، اين دسته از زنان اهل رزم نيستند، گاه نيز شاهزاده بر اثر رشادت

او سپاه بازند و به اميد رسيدن به وصالش، بهبدو دل مي) هادختشاه(م از زنان حرم ة دودست ؛دهدنشان مي
انـد  پيوندند، اين گروه از زنان خود، اهل نبرد هستند و در دوران پهلواني خود از كسي شكست نخوردهمي

سـت كـه   ا هادر ميدان جنگ و شكست خوردن از آنسبب روبرو و ريشاريش شدن با شاهزادگان  و تنها به
رامـون  انجامـد، سـخن پي  شوند و سرانجام اين شكست به پيوند و ازدواج آنان مـي شان گرفتار مي به عشق
بـانوان موجـود در   طور كلـي شـاه  ؛ به)170- 143: 1389جعفرپور،(ها بسيار است بانوان و ازدواج آنپهلوان
  :شونددو دستة ذيل، تقسيم ميبه عيارسمك 

  .افروز، ماهانهنماي، جهانگلرخ،گيتيدخت،گلبويپري، ابانمه) اهل حرم: (گروه اول
  .دختبشن، شرواندرماه، شرواندخت، ماهماه، مردانچگل) انبانوپهلوان: (گروه دوم
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) جز از روزافـزون (ورد؛ اين زنان كمترافزون ، سرخروز: اندپيمان سمكزناني هستند كه هم :عيار زنان
رونـد،  هاي محرمانه ميموريتهمراه سمك به انجام ماگيرند و هميشه بهدر ميدان و روبروي سپاه قرار مي

زنـي وكمندانـدازي دارنـد و در    اندازي، نقبسمك هستند، مهارت خوبي در تيره از زنان وفادار بهاين دست
ترين پويايي نقش آنان در  بيش. آينددر ميهاي خود با نگهبانان و سربازان اغلب پيروز از ميدان بهرويارويي

اي جلـوه » روزافزون«گمان بيياران سمك  ةدر ميان هم. هاي آنان استهاي دشمنان، شهرها و قلعهخيمه
نام او شراب خوردن، پدر و بـرادران خـود را   او حتي بر سر سوگند وفاداري با سمك و به. تر داردپررنگ

كنـد  داند همواره سعي ميكه سمك را استاد خود مياعت بااليي برخوردار است و با آناو از شج. كشدمي
  .ي رقابت كندعيارتاد خود پيشي گيرد و با او در تر مطرح كند و از اس خود را در رويدادها بيش

بـا  ) عيـار سـمك  (ايـن مـرد   :گفتگزيد و ميروزافزون از خشم پشت دست را به دندان مي«
ـ جسارت تمام چنان در اينجا مي ). 2/813: 1388أرجـاني،  (» پـدرش اسـت   ةگردد كه گويي خان

تـو  : گويي؟ گيل گفترا بياورم چه  ميترسي؟ اگر من او اي پهلوان آيا از او مي: افزون گفتروز«
روز افزون كاجان ديـو را  .... روي؟مگر از جانت سير شدي كه پيش او مي. گوييداني چه مينمي

خوب نگاه كردنـد، ديدنـد   . يكي را ديدند در آن جا ايستاده بود«). 2/1523: همان(» براسب بست
سمك جلو آمد و روزافزون . آشناستآرام باش آن مرد : به جنگجوي گفت... سري به دست دارد

وقتـي ديـد كـه روزافـزون تيـري در كمـان       «). 1/526:همان(» !اي خواهر:گفت.. گونه ديدرا بدان
كوه با غفاف درآميخت و ناگهان دستش را بـاال  ديلم... خواهد بكند؟او چه مي:گذاشته،باخود گفت

تيـر از  . را باز ديد پس تير را رهـا كـرد   روزافزون زير بغل او. برد تا شمشير را بر غفاف فرود آورد
غفاف خورد؛ به طوري كه از پشتش بيرون آمد و در زمين فرو  ةكوه گذشت و به سينزير بغل ديلم

كـردم  من گمان مـي ! شاد باشي اي دختر: قايم وقتي مهارت روزافزون را ديد با خود گفت.....رفت
ـنم  .نمي توانم تيراندازي كنمتيراندازي دردنيا بهتر از من نيست؛ اما من چنين  ـاگردي او ك » شايد ش

  ). 1/504:همان(
اند، كه در اين روايت نيز تقريباً ديگري از زنان را نيز در خود جاي داده ةدربارها دست :خادمان وكنيزان

گاه خوب و گاه خطرناك و با جاسوسي و خيانـت آنـان   .نقش پررنگي دارند و مانند شمشير دو لبه هستند
هـا هميشـه   كنند، بايـد توجـه داشـت كـه آن    د ميشوند و گاه روند موفقيت سمك را كُنشته ميبسياري ك
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ـ   الال. كنندكنند و كمتر در امور نظامي دخالت ميجاسوس هستند و خبرچيني مي ـنه، ريحان ة صـالح، سوس
  .ندتري برخوردار افزا در ميان اين خادمان، از اهميت بيشمطرب، روح
ـانع از ازدواج آن  اي هستند، بعضي از دايهبانوان، داراي دايهشاه ةهم عيارسمك در  :زنان دايه هـا  هـا م

هنگام رو اغلب، بهها جادوگر هستند و توانايي مقابله با دشمنان خود را دارند، از اينآن ةشوند، زيرا هممي
اي نيز در كنند، ولي عده يگيرند و با او نبرد م مقابل وي قرار مي ةدخت در نقطخواستگاري شاهزاده از شاه

) 2/861: 1388، أرجـاني (اي جادوگر بـه نـام زروه   ماه دايهچگل: رويدادها نقش و عملكردي خنثي دارند
نــام اي بــهجــادوگر نيــز دايــه ةملكــ) 1/918:همــان(جــادوگري بــه نــام تُرنجــه  ةنمــاي نيــز دايــوگيتــي
دارد، اما در ميان همه، ان كه جادوگري به شكل ببرست، نام داياي بهپري نيز دايه، قبط)2/1565:همان(سهانه

  .تر داردپري نقشي نمايانمه ةشَروانه داي
نام شروانه دارد كه در جادوگري آن قـدر چيـره دسـت    اي جادوگر بهپري است و دايهنامش مه«    

اه خشـم گيـرد   دايه چون از ش.اندرعيتش از دست دايه و كارهايش عاجز شده ةاست كه شاه چين با هم
داند مانند همان كسي كه در مرغزار ديدي، تا كس نميبرد كه هيچكند و جايي ميدخترش را از او دور مي

دايه بـا  ... برد تا عاشقش شوند چنانكه تو را برد پادشاهان و شاهزادگان را به ديدارش مي... چندي بگذرد
تاكنون بيسـت  ... شودپري زن او ميل كند مهكس بتواند آن را حكند و هردوگري چند مسĤله طرح ميجا

اند دايه همه را مورد خشم خود قـرار داده  اند ولي از عهده در نيامدهو يك پادشاه از او خواستگاري كرده
  ).1/28:همان(» است

ـالم    معموالً زنان رعايا كه دچار فقر وتنگد :زنان رعايا و نزديكان شاه ستي هستند، از سـرنگوني شـاه ظ
روز همراه دهد با وي و لشكريان خورشيدشاه و فرخها ميكنند و با مقدار زري كه سمك به آنال مياستقب
چين قايم كه سـرانجام بـه دسـت شـويش     زن سخن: جز از مواردي اندك در كل روايت، مانند. گردندمي

فروز گفت چرا از اافروز بود، آتشها مردي از خويشان قايم كه نامش آتشدر همسايگي آن«شود كشته مي
شاه در ياب كه سـمك  :پس آمد و به زلزال گفت.... افروز گفتخانه بيرون آمدي؟ زن ماجرا را براي آتش

شاه است و از سمك كينـه دارد و چـون   دخت كه از نزديكان قابوسيا تاج  )1/500:همان(» در شهر است
  ).2/1504:همان: ك.ر(شود  سرانجام كشته ميكشد و روز را ميتواند انتقام از او بگيرد، چهار زن فرخنمي
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  عناصرآييني - 2- 4

  پيمانوسوگند - 1- 2- 4
حتـي  . جنگ، پهلواني و سلحشوري از محورهاي اصلي بـه شـمار مـي رود    شاهنامـههاي  در داستان

 بنـابراين . انـد  توان يافت كه پهلوانان به جنگ و ابزارهاي جنگي سوگند ياد كـرده  مواردي را در اين اثر مي
هـاي  بسـامدگونه . امري دور از انتظـار نيسـت   شاهنامهها و سوگندهاي  محوريت جنگ و بحران در پيمان

  :سوگند و پيمان گوناگون است
  موضوعات سوگند و پيمان در شاهنامه با محور جنگ): 4(شكل 

  درصد تعداد موضوع
  3/16 22 صلح
  6/12 17 انتقام

  9/11 16 وفاداري
  9/11 16 حمايت
  1/11 15 جنگ

  

ارتبـاط ايـن   . مستقيماً با جنگ و بحران پيوند دارند شاهنامه هايها و سوگنددرصد پيمان% 84تقريباً   
ـتان    ةو جنگاوري شايست ها با جنگها و سوگندپيمان ـاي  درنگ فـراوان اسـت؛ درداس جنـگ،   شـاهنامه ه

ها و ريت جنگ و بحران در پيمانبنابراين محو. رودهاي اصلي به شمار ميپهلواني و سلحشوري از محور
  . ار نيستامري دور از انتظ شاهنامههاي سوگند

  شاهنامههاي مد باال در بعضي داستانها با بساترين سوگند مهم): 5(شكل 
  درصد تعداد داستان
  50/11 13 سياوش
  96/7 9 پرويزپادشاهي خسرو
  07/7 8 رخداستان دوازده
  07/7 8 منوچهر
  30/5 6 دياررستم و اسفن
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هاي ديگر است، ها، اهميت داستان سياوش از نظر عهد و سوگند، بيش از داستاناز ميان اين داستان     
عطفي  ةنقط ،داستان سياوش از نظر عهد و پيمان. شكني و وفاي به عهد استانزيرا مبناي حوادث آن پيم

  ).49،51: 1387پور،حسام(است  شاهنامهحوادث  ةدر ميان هم
سمك قهرمان . از آداب مردانه و نشاني از جوانمردي استها يكي ها و پيمانسوگند عيارسمك در     

آفـرين و  اما سوگندها همواره با جهـان . دهدداستان به اين اصل به عنوان نشاني از راستي خيلي اهميت مي
  .و جنگ و صلح استحول محور وفاداري  تر نمادهايي از آيين مهر و اوستا در پيوند است و بيش

  عيارسمك ترين سوگندها با محوريت جنگ و بسامد باال در  مهم): 6(شكل 
  تعداد داستان

  58 )افروزعالم(عيارسمك
  16 خورشيدشاه

  14 روزفرخ
  4 جنگاوران- سايرشاهان

  

نكـرده؛ بـه   به خداوند جهاندار و به نور و آتش و زند و پازند كه پيمان نشكند و خيانت: سوگند خورد كه«
ـاني،  (» شان دشمن باشـد ها دوست و با دشمنانآن فكر هم نكند و با دوستان آن سـمك  «). 1/758: 1388أرج

جا زادگي وجود دارد كه به سوگند من درآيي و مرا از اينمردي و حاللاي مهرويه آيا آنقدر در تو جوان: گفت
توانم در حق تو نيكـي كـرده از خداونـد نيـز     هرچه ميبه سراي خود برده مداوايم كني تا بهتر بشوم و من نيز 

ـا مـن سـوگند بخـور كـه      «). 1/64:همان(» بردارممهرويه گفت فرمان. ات را بگيريپاداش نيكي سمك گفت ب
ـان . خواهي برايت انجام دهمخيانت نكني و دل با ما يكي كني تا هرچه كه مي كـه سـمك گفـت    الال عنبر چن

ـا بـزرگ  : غوركوهي سوگند خورد كه« ).1/228:همان(» سوگند خورد تـر اسـت مـن     به هر چيز كه در اين دني
ـان (» فرزندان غور كوهي و ديگران هم سـوگند خوردنـد  . سمك را در بند كردم و نزد تو فرستادم ). 1/416:هم

  ). ...،196، 194، 193، 161، 145، 143، 112، 111، 102، 65، 64، 51، 47، 42، 40/ 1: همانجا(ها ديگر نمونه

  فر شاهي -4- 2- 4

پهلوانـان ايراني،كـه فرمـانروايي    و  نگاهبـان پادشـاهان   ؛فره ايزدي، نيرويي مينوي و خجسته است    
پشتيباني و ياوري فـر بـه داد، بـر ايـران     تواند بيهيچ فرمانروايي نمي. ايرانشهر در گرو آن نهاده شده است
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ـتران و مـردم    ... اوبارندماردوش مردمبهره از فر چون دهاك فرمانروايان بي. فرمان براند - فر جـز بـه دادگس

نمونه را، . توانند يافتبيداديان گجسته كيش هرگز بدان دست نمي. تواند پيوستدوستان و مزداپرستان نمي
. هاي بسيارش نافرجامچنگ آورد؛ اما همواره ناكام ماند و تالشافراسياب توراني فراوان كوشيد كه فر را به

ديگـر فـر زرتشـت    كيـاني؛ سـه   نخست فر آريايي؛ دوديگر فـر : ز سه گونه فر سخن رفته استااوستا در 
هاي جنگ شاهان، زماني كـه بـا دشـمني بـزرگ     نقش فر در زمينه و بستر صحنه). 1/235: 1385كزازي،(

  :روبرو هستند يا زماني كه جانشان در خطر است، بسيار پررنگ است
ـزدي ــبتابـي   چو آن شاه پالوده گشت از بدي     ره  اـي   د  از  او  ـف

  )23، ب1/37: 1373فردوسي،(
  

ـان       ـدار بستش مـي ـاـن   رآورد  گرزگرانـــبه گـردن ـب به فر جهـ
  )32ب: همان( 

  
ا       ـرم كـرد  آهـن ي، ـن ـر كـي   ودوزره كردوچون آهنا ـــچو خ به ـف

  )9ب : 1/39همانجا،(  
رخ  عيـار سـمك  هايش همـواره در روايـت   و كمك به شاه در جنگ موضوع فر شاهي، تابيدن فر   

  .هاي مشترك اين دو اثر حماسي استنماياند و بسامدي فراوان دارد، اين مسأله نيز يكي ديگر از جلوه مي
: 1388أرجاني، (» تابيدروز ميفرخ ةديد كه از چهرفر پادشاهي را مي.دل شهران وزير سوخت«    

يا براي شاه فرزندي پديد آمده است؟پس نقاب از صـورت او برداشـت و او را   آ:سمك گفت). 1/630
كرد و فرپادشاهي الك در جمال مرزبان شاه نگاه مي« ). 1/547:همان(» بودديد كه فر پادشاهي درو پيدا 

روز در ميان آتش بود و ناگهان به او حملـه كـرد و   فرخ). 2/1505: همان(» ديد و در شگفت شدميرا 
ـاد  شمشي ـين افت اي :تيغـو آن را ديـد و گفـت   . رش را چنان بر سر زنگ زد كه سرش شكافت و بر زم

ـابوس  » توانسـت جــادوگر را شكسـت دهــد  روز فــر پادشـاهي خـود را از خداونــد دارد كـه   فـرخ ! ق
ـا او بكنـي   .تيغو در جادوگري كامل است«). 2/1514:همان( » باشد كه بتواني با فر ايزدي خود كـاري ب
: همـان (» خنديدكرد و ميبا تيغو بازي مي.تافتفر شاهي از صورت مرزبان شاه مي« ). 2/1519:همان(
2/1565.(  
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 بيني و اخترشناسي در جنگطالع -3- 2- 4

راز كـه پـژوهش   با آن. گيري از سخنان اخترشناسان يكي از شگردهاي پرداخت حماسه استبهره    
، همه جا قهرمانان حماسه از سر استيصال شمار آمده است ن كاري ناستوده بهاساطيري ايراة سپهر در انديش

هـاي حماسـي اسـت و از    گشايي داستانبيني، شگردي عام در گرهاصوالً پيش. اندبه اين كار دست يازيده
تري برخوردار بـوده اسـت و معمـوالً جزييـات      بيني اخترشناسان همواره از دقت بيشميان انواع آن، پيش
ـيش    .گرفته استبرمي رويدادها را نيز، در بينـي اخترشناسـان در شـكل گـرفتن     براي نمايانـدن اهميـت پ
شاهان ايران زمين در دربار خويش اخترشناساني را  ةشويم كه همملي ايران يادآور مي ةرويدادهاي حماس

  ).550،551: 1383سرامي،(اند و اين سنت در بعد از اسالم نيز رايج بوده است گماردهبه كار مي
بيني جاماسب وزير در باب ، پيششاهنامههاي اخترشناسان در بينيترين پيشترين و تفصيليطوالني    
براي مثال هنگامي كه لشكريان ايران و توران بـر سـر رود   . هاي اين پادشاه با ارجاسب توراني استجنگ

ـته خواهنـد شـد ، مـي       را كشند، جاماسب نام يكايك كسـاني جيحون صف مي گويـد  كـه در جنـگ كش
  ).313،411، ب93- 6/87: 1373فردوسي،(

داستاني، از اخترشناساني فراوان سـخن آورده   - آثار حماسي ةمانند همنيز به عيارسمك  در روايت    
ـنده بـراي توجيـه     شده است، چراكه نخست، فضاي داستان در محيطي اشرافي اسـت و دوم آن  كـه نويس

قضا و قدر فراوان چهره نشان  شاهنامه،هم مانند  عياردر سمك آورد، زيرا رويدادها به اخترشناسي روي مي
ماهـان  : حكيمان  - 2وزير؛ وزير، شهرانهامان: وزيران  - 1:در اين روايت سه گروه اخترنگر داريم. دهدمي

كـه در   عيـار سمك ذكر دو نمونه از در اين جستار، به. جادوگر ةسهان: جادوگران - 3حكيم، يزدان پرست؛ 
- شاه قصد دارد كسي را بـه كه ارمننخست هنگامي :كنيمافتد، بسنده مياتفاق مي جريان رويدادهاي جنگ

  : ها بيايدكمك آنجادوگر بفرستد تا در جنگ با خورشيدشاه به ةسوي صيحان
بـه  وزيـر اسـطرالب   شـهران . وقتي را تعيين كن تا براي اين كار برويم: وزير و گفتشهران پس رو به«

ـين كـرد    ـاب را تعي هفـت  . دست گرفت و جلوي آفتاب آمد و ارتفاعش را به دست آورد و بيرون آمدن آفت
ـاني،  (» انـد ستارگان آشفته:پس آمد و به شاه گفت. آسمان را به سختي آشفته ديد ةستار ؛ )1/539: 1388أرج

روز با قلبـوس ربـوده شـده    گ فرخشاه را كه در جريان جنتيغو رفته تا مرزبان ةدر كه سمك بهدوم، آن زمان
و نامش سهانه بود، به تيغـو  يافتشاه هم به دست او پرورش ميملكه بود و مرزبان ةپيرزن كه داي«بود؛ بياورد 
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گانه به اين دره خواهـد  يك تن از مردم بي. كردماي پهلوان ديشب در حساب گردش آسمان نگاه مي: گفت

  ).2/1565:همان(» ها را بسيار آشفته ديدمكند و آندم كه چندين كار ميچنان دي.كندآمد و كاري ناهموار مي

  عناصرعيني - 3- 4

  هارنگ - 1- 3- 4
 ةگيـرد، جلـو  اي كه مورد توجه قرار ميپيكار، شايد نخستين نكته هاي صحنةويژگيبا نگاهي عيني به
هـا پيونـد   رنگ ي نامحسوسنيروبا  هموارهگامي آن با توصيفات نبرد است، زيرا انسان آشكار رنگ و هم

اي خاص، نسبت به اين پديده، واكنش  شيوههر فردي، بهو  دهآنها بو تأثير  و آگاهانه يا ناآگاهانه تحت داشته
وخو عبارت بهتر، رنگ بازتابي از احساسات انسان و كالمي گويا براي بازگو كردن خُلقبه. نشان داده است
. كنـد رنگ، بدون واسطه، مفاهيم عميق درون ما را بيان مي. د استساختار شخصيتي هر فرو كليد ورود به

شود، در حقيقت روايت شخصيت و حاالت روحـي فـرد   ها ترجيح داده ميزماني كه رنگي بر ديگر رنگ
هـا و سرشـت او گنجانـده     باشد كه در آن خواستهاحساس يك فرد مي ةزيرا رنگ، شناسنام ،گرددبيان مي

از ، انسـان ذهـن و رفتـار    بـر   نآاثـر   ها و نفوذ رنگ. اي داردچنين ويژگي عيار سمكشده است، رنگ در 
ياد شده كـه  » ها اي از نادانسته مجموعه«عنوان شناسي يونگ از رنگ به در روان. ده استثابت شطريق علم 

. سـت دان چون جريان فعالي در زندگي مي گوته، رنگ را هم .انسان ذخيره شده است در آن دانش و تجربة
ـنايي و  ها به رنگ بر اهميت تجربه كردن رنگة او با ايجاد چرخ عنوان احساسي پويا و اثر متقابل ميان روش

همراه مشاهدات تحليلي نيوتن، ها و تأثير آن بر ما به ديدگاه گوته در تشريح انرژي رنگ. تاريكي تأكيد كرد
در ميان اين ). 49 - 53: 1379سان، ؛ 12 - 24: 1376فلمار، (دهد  ها را تشكيل مي معاصر رنگ ةاساس نظري

  :هايي داراي بسامد باالتري استرنگ ،عيارسمك  وشاهنامه ها در رنگ
ـا   عيارسمك وشاهنامه در ميان رنگ هاي متداول در : سرخ ، رنگ سرخ بسامد بااليي دارد و در مقايسـه ب
ساختار جنگ، تنها يك رنـگ اسـت    در بررسي عناصر عيني. اي برخوردار استها از انرژي عمدهساير رنگ

ـاخته و آن رنـگ سـرخ اسـت    شاهنامه و عيارسمك خوبي در كه ماهيت جنگ را به ايـن رنـگ،   . ، متبلور س
شود و مي روي است كه موجب ترقيپيش ةبه عمل، گرمي، هيجان و روحيابتكار و اشتياق گر قدرت نمايان
ـتاخي  .اين رنگ اسـت  هاي خاص از ويژگي نياستقامت و نيروي جسما، قدرت، پشتكار ادبـي و  بـي  وگس



 چهارم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                    70 

 .)60: 1379،سان(هاي احتمالي اين رنگ است خطر، پيامد هاي جسماني و ايجادرفتار، خشونت لجاجت در
موضـوع بـه روي   با توجه بـه . روي گجستگي - 2خجستگي؛ روي - 1: روي دارددو  شاهنامهرنگ سرخ در 
- خونين رزمهاي ها، شمشيركشت وكشتار آوردگاه. پيوسته استسرخ با خون دررنگ . پردازيمگجستگي مي

تر همراه با ايـن   توس از اين رنگ، بيشدانشور سخن حكيم بالغت . آوران، اين رنگ ارمغاني جز مرگ ندارد
ـا رنـگ   گيرد، فردوسـي  خون، زمين و بستر آوردگاه را فرامي كه درياي جانظير است، خصوص آنبي وجه ب

  :پردازدها مينگارگري صحنهپوشاند و با توشه و توان عاطفي خود بهجا را ميسرخ همه
  ونــخكردار دريايد بهـــن شـــگون         زميـــنيلهوا گشت چون چادر

  )                             1640،ب5/332: 1373فردوسي،(  
  

ش ـاه        بـــاسلو ياگر به ـف   اه  ـاك آوردگـــد خــون لعل شـــزخ سـي
  )1390،ب6/304 :همان(   

كه خون از آن ةنشانرسم و راهي بوده است در سوگ و اندوه، سوگواران به ،رنگ سرخبستن زناري به
ناكند، يا از آن روي كه نشان بدهند خون آن كسي كه كشته شده خسته و اندوهبارند و سخت جگرديده مي

رنگ بر ميان اند همواره تازه خواهد بود و خواسته خواهد شد، كمربندي خونوي نشستهاست و در سوگ 
  .)1/474: 1385كزازي، ( اندبستهمي

  اندر سراي نشستخونين ببست        فگند آتشميان را به زنار
  )452، ب1/106:همان( 

ـانــن ببسـخونـيگودرزيان        به زنار  همه كوه پر خون   ته مـي
  )82، ب4/121:انـمه(

ا رنگ سرخ گره خوردهكه، زندگي جالب اين     ـتم نيز ـب ي چـون رس ـتن  او بـا شـكا  زايش : پهلواـن ف
از شادنوشـان  مازندران كه با خون همراه است، او يكي ديو و ديوان اژدها، نبرد با اكوانپهلوي مادر، كشتن 

  . ست و بورابرش ا وشاسب سرخ ةفام و دارندشراب سرخ
رنگ سرخ در ميدان جنگ عالوه بر توصيف خون، در نام تني چنـد از جنگـاوران    ،عيارسمك در     

تـرين  علم و پرچم بزرگ ،هايي با رنگهاي گوناگون وجود دارددر جريان پيكارها علم ؛شودنيز مشاهده مي
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را خوانـده   عيارمك سبراي مخاطبي كه يك بار . روز نيز سرخ استترين دشمن جادوگر فرخو خطرناك
ـاك و  عيـار او . چيـز اسـت  سرخ كافر مردي بي«. شناسد بازمي» سرخ كافر«باشد، رنگ سرخ را با نام  ي ناپ

دو گـرز در دسـت    ةاي بردر دكاني نشسته و كاردي بـه انـداز  سرخ كافر را ديد كه مانند مناره... شبروست
توانم بكنم؟اگر دستش به من بخرد چه كار مي با اين:به تماشاي سرخ كافر پرداخت وبه خود گفت... گرفته

ـير پيـدا      ناگهـان علمـي سـرخ   «). 1:1388/248،249أرجاني،(» ...كندمرا نقش زمين مي رنـگ بـا نقـش ش
در لشـكر  «). 1/321:همـان (» آمدنـد هزار سوار ميهفت ةجواني در زير علم بود و در اطرافش به انداز.شد

- ديوانـه مـي  هفت پسر داشت و هر هفت پسـرش را هـم سـرخ    ديوانه بود كهقاطوس مردي به نام سرخ

ـتاد          «). 2/1128:همـان (» خواندند ـادوگري اس جـوان گفـت از خـود محافظـت كـن؛ چراكـه تيغـو در ج
» رنـگ هـم در دسـت داشـت    كردند كه تيغو به ميدان آمد؛ علمي كوچـك سـرخ  طور نگاه ميهمان.است

ابـر را دريـد و چشـمش را    انداخت و بعد پيراهن سياه اش را بر زمينجالد آمد و كنده«). 2/1519:همان(
ـته بـود  و دستاري سرخ. دژخيم پوالد دل لباس پوالد پوشيده بود...بست ). 1/384:همـان (» رنگ بر سر بس

ـتورش را در آهـن    ...سواري از لشكر خورشيدشاه به ميدان تاخت نامش سنجام بود« از فرق سر تا سـم س
  ).1/110:همان(» بود سرخ بود پوشانده بود و نيز هرچه پوشيده

ـاي     عيارسمك رنگ سرخ در      ـيف  از چنان بسامدي برخـوردار اسـت كـه در ج ـاي توص هـا و  ج
هـاي  گيـرد؛ خيمـه  هـا را مـي  نماياند و پويايي و جنبش ديگر رنـگ جزءجزء اسباب و ادوات نبرد رخ مي

  .ي از كاركرد آن در اين اثر استتنها بخش... هاي آنان وها، نام جنگاوران، رنگ پوششآوردگاه، علم
ـيش  هاي لفظي و رجزها به، اين رنگ در فرجام پيكار يا كشمكششاهنامهدر : زرد تـر در   كار رفتـه و ب
و پهلوانان به رخ نشسته؛ كه از روي خشم، تـرس و انـدوه    جنگاوران، سالطين صورت و حركات، چهره

- تر در محور تشبيه به اند بوده است، اين رنگ بيششدهكه كشته بوده است يا رنگ صورت آنان به هنگامي

  .كار رفته تا ذكر صريح لفظ رنگ زرد مواد و اشياء زردرنگ به
گ     رمود  با خشم جـن ز   يكي نامه ـف ـادرـن ة ـارـو رخس زبان تـي   گـب

  )982، ب3/64:همان(
ق    رـزرـيگشته همچـو سـركشان رخ  و سه تير     به يك سو بر ازمنجنـي

  )129، ب5/312:همان( 
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  رگــزرد بچونرخسارهكسري ز مرگ       شد آن لعل پرانديشه شد جان
  )408، ب8/292:همان( 

تشبيه حفظ  ةاما با بسامد كمتر در زمين شاهنامهنيز اين رنگ همان كاركرد خود را در  عيارسمك در     
  :هايي از آننمونه. كرده است
ـاد و مـرد    خود شد و قوت از دستكلسوار زرد از خود بي« ـاي او برفـت وافت : 1388أرجـاني،  (» وپ

ـتش  اما تير از سپر گذشت و به زره رسيد و درآن هم قرار نگرفت و به سينه«). 1/181 اش خورد و از پش
ـبي زرد   «). 1/222:همان(» عيدان زرد شد و از پا درآمد. بيرون رفت و به زمين رسيد آن روز قطران بـر اس

اسب با برگستوان زردرنـگ و زيـن   ... ه بود كه هيبت ديو داشت و بسيار تنومند و قدرتمند بودسوار شد
ن ةقطـران باالي هم. زرين و لگام طال بود ياـي ـيده بـود   كه خـود زره ها نشسته بود، در حاـل اي زرد پوش

ـ  خـودي معمولي ولي با زر و گوهر آراسته بر سرش گذاشته و پارچـهوكاله ـته   اي زرد بـه پ اي خـود بس
اش را در چون ستوني بود، سر نيـزه اي زرد كه همزينش فروبرده و نيزه ةگرزي گران در جلوي كوه...بود

  ).1/110:همان(» كشيددست گرفته بود و ته نيزه را بر زمين مي
ت ندك اسـ اة با جلوكاربردي گسترده يافته است اما در پيوند موضوع گفتار ما رنگي شاهنامه در :  سبز

        :كار برده استهم در وصف انبوهي سپاهيان و جنگــاوران بهو تنها حكيم توس شــش بار، آن
  گشتخيرهاندروسبز دشت       كه دريايازمداين بهگذشتسپاهي

  )4139، ب8/295:همان(
اي                       ز اندرآمدبچودرياي سـ زـپ ــي ـش  ت دارد دم  آـت    زجـاي       ـن

  )624، ب2/218:همان(
ـبز    پيكار به ةرنگ سبز بسيار كم در زمين عيارسمك در      كار رفته است، تنها در چند مـورد رنـگ س

  :آورده شده است
ـا سـوار شـده بـود      . كوه اسبش را به ميدان جهانيداز لشكر خورشيدشاه، ديلم«   ـبزِ بادپ ـبي س » او بر اس

ـا را بـر صـورت    آورد و يكـي از آن . نـوع دارو سـاخته بـود   ند چسمك با استادي تمام «). 1/503:همان( ه
  ).   1/511:همان(» روزافزون ماليد صورت او همچون نوجوان سبز شد

سـمك  كاربردها و وظايف فراواني يافته است، اما در اين جستار و در ارتبـاط بـا    شاهنامهرنگ در     
دريافتيم كه فردوسي . بيقي اين دو اثر ارتباط داردهايي را بررسيديم كه با موضوع بررسي تط، تنها رنگعيار
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- ها و دادن رنگ و لعاب افـزون وزرور ساختن و نماياندن باورها، آرخوبي از مفهوم و كاركرد رنگ در بابه

تر حماسي به كار خود آگاه بوده اسـت و از ايـن امكـان و فرصـت در      بيش ةها و دادن جلوتري به اغراق
هاي جنگ و حسي و ملمـوس كـردن آن در   صحنهي و عمق و ژرف دادن بهزيباسازي تصويرهاي حماس
ـتردگي و   دستي و تنوق خارج از تصوري نشان داده است؛ حال آنپيش چشم خواننده چرب كه ايـن گس

، كمتر است و نمود عيني رنگ مورد توجه اسـت، نـه نمـود ذهنـي و بالغـي و      عيارسمك بسامد باال در 
  . تصويري آن

 فزارهاارزم -2- 3- 4

گرزشان پرآوازه و نامبردارند، هرچـه گـرز   آنان به. ابزار آييني و بنيادي پهلوانان ايراني استجنگ: گرز
گرشاسپ كه سر دودمان پهلوانان ايراني است گرزي دارد كـه بـا   . تر استتر و يلتر باشد پهلوان تهمگران

خواهد بر اين پتيـاره دسـت يابـد،    گاه كه ميآن آورد؛ فريدون نيزميآن، در پايان جهان، دهاك را از پاي در
گرزي نهصد منـي دارد كـه تنهـا بـا      شاهنامهپيكر از آهن براي او بسازند، سام در فرمايد كه گرزي گاومي
ابزار گزيدة رستم نيز، گرز نامند جنگزخم ميازين روي او را سام يك ،آوراي دشمن را از پاي در ميكوبه
- يران را از پاي در مينخجير خود رفت، با گرز شگاه كه بهگور نيز آنبهرام .)1/258: 1385كزازي، ( است

  ). 37، 31، 30ب: 1/37: 1373فردوسي، (آورد 
  : كندروز از گرز فراوان نام كسب مينيز شاهزاده فرخ عيارسمك در 

دخـت بـه آن   مردان. اختندگرز او را آوردند و جلوي او اند. گرز مرا بياوريد: روز فرياد برآورد كهفرخ«
تو خود مرا زن خطاب كردي و با گرز جنگيدن كار زنان ! اي شاهزاده: گرز نگاه كرد و تحسين كرد و گفت

مانند سر يك شير و يك گاو ساخته . گرز مردان دخت را بياوردند.بياوريد گرز مرا من زن نيز هستم. نيست
روز فرخ. وزنش صدوده من بود. م گاو نشانده بودنددو ياقوت در چشم شير و دو زمرد در چش.شده بودند

اورا دفع كرد،طوري كه  ةدخت با گرز خود ضرباما مردان ،اي به سوي آو آوردروز حملهفرخ. آن را بپسنديد
ستود؛ چراكه هيچ كس در مقابل گرز او چنـان پايـداري    اروز او رآسيبي به او نرسيد اما دستش لرزيد، فرخ

روز هم با گـرز  ان دخت به سوي او حمله كرد و گرزش را به سوي او فرود آورد كه فرخبعد مرد. نداشت
ـيدند او را گرفت؛ طوري كه هردو لشكر از گرز آن ةصدوشصت مني خود ضرب ـاني ، (» ها ترس : 1388أرج

2/1173   .(  
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ـا  شاهنامهافزار در سراسر يكي از نكات جالب در مورد اين جنگ: كمند ن همـواره  اين است كه پهلوان
آغازين با كمند حريف  ةگاه در مرحلبندند و هيچكشند و يا مياز مقلوب ساختن حريف، وي را يا ميپس

  .       دهندرا شكست نمي
د  ش به  خم   كمـن د  بر  خاك  چون  گـوسپند       ببندند دسـت   بخوابـن

  )                    2747ب: 3/18: 1373فردوسي،(
د گـي چـي ـراز  يال     وـبپـي د و   ك     سراـف   ردش  دوالـكمند اندر افگـن

  )3354ب: 3/220: 1373فردوسي،( 
ك ز   كاخ  ب د       لند ـبرآمد   يكاـي   به چنگ اندرون شست بازي كمـن

  ) 924ب: 86/ 1: 1373فردوسي ،(
كنـد،  آيند اسير ميمي سوي ويكه بهرا كمند تمام پهلواناني  ةوسيلدخت بهمردان عيارسمك اما در     

آيد، براي نشان دادن ميدان ميتوان دريافت كه، هرگاه پهلواني با چنان برز و يال بهاز اين رفتار وي چنان مي
اند، و مهارت خود در كمنداندازي و خوار كردن دشمن و نشان دادن اين مطلب كه اينان در برابر وي هيچ

پـس نيـزه را   . از مردانگي نـدارد دخت فهميد كه هيچمردان«. ددشمن حساب كار خود را طوري ديگر ببين
انداخت و ناگهان حمله كرد و كمربند آسمانه را گرفت و او را از زين برداشت و بر سر دست بلند كـرد و  

ـنم  طور اسير ميكشم و همينروز آورد و گفت اي شاه امروز به اقبال تو هيچ كس را نمياو را پيش فرخ ك
بلكه از پشت زين  ،كشتآمد او را نميهركس به ميدان  مي. دخت به ميدان برگشت و مرد طلبيدمردان... و

: 1388أرجـاني،  (» و هشت مرد را افكند و بردآورد تا در مدت كمي چهلروز ميكرد و پيش فرخبلند مي
بزرگ با كمند براي آورد بستن دست جادوگران  اي ديگر در باب استفاده از كمند در ميداننكته). 2/1347

ـادو مـي  است خنثي كردن قدرت وي ـته از   . كننـد ، چراكه جادوگران همواره با دستان خود ج كمنـد گذش
ـال روي است، بهي نيز همواره جزءالينفك ابزار شبعياركاركرد در ميدان جنگ، در  بـراي بـاال   : عنوان مث

هاي مرتفع، خالصه گره بسياري از باالي مكان هاي بلند، فرود آوردن كاالها و زنان و ياران ازرفتن از قلعه
درست از ايـن   ةاستفاد .مد بااليي برخوردار استشود و از بسااين افزار باز مي بامشكالت در متن داستان 

زور را است چنان كه سمك بارها روزافزون و حتي استاد خود شغال پيل عياروسيله نشان از مهارت باالي 
كند تنها كسي كه در طول كل داستان اين وسيله را از خود دور نمي. گيردسخره ميدر خطا انداختن آن به 
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افروز هميشه كمند بر عالم«. دور خود پيچيده استاست، او همواره كمندي دراز را در زير لباس به» سمك«
بسـت و بـه    كمند را از كمرش باز كرد و كارد را به سر آن....ساز و برگ نبودوقت بياو هيچ. كمند داشت

وآمـد  كمندي ديگر با خود داشت؛ چراكه او هميشه با دو كمنـد رفـت  . پايين فرستاد؛ كمند به زمين نرسيد
  ).1/723:همان(» كردمي

كمتـر   شـاهنامه است كـه، در   اين اما نكتة مهم. ة آشكاري داردافزار در هر دو اثر جلواين رزم: شمشير
ـيف   تر در تصويرسازي به فزار بيشاشود و اين رزمجنگ با شمشير مشاهده مي كار رفته است تـا در توص

ـال آن را در ميـدان     ةعيني پيكار و فردوسي تنها از درخشش نور در تيغه آن بهر ـين ح زيادي برده و در ع
ها نخست با نيـزه  جنگ% 80نزديك به  عيارسمك جنگ نيز دخيل داده و تكرار تصوير كمتر است، اما در 

: افزار را با صفاتي از اين دست همـراه سـاخته اسـت    شده و راوي همواره اين رزم و سپس با شمشير آغاز
ـيرهاي مـردافكن  / افشان هاي خونخوار، شمشيرهاي خونتيغ  ةزهرآلـود و ايـن نهايـت جلـو    / ريز، شمش

دست به شمشيرها برده و سپرها به سر كشيدند و با شمشير آنقدر بر فـرق  «است شمشير در ميدان جنگ 
ـتاق  گردد بهاين تصوير بارها تكرار مي). 1/181:همان(» زدنديكديگر  طوري كه خواننده درآغاز جنگ مش

% 20پايـان آن دارد، آن زده شده و چشم به، نسبت بدان دلمحض شنيدن اين جمالتي تكرارياما به ،است
ـاني ماننـد   كـه جنـگ بـا پهلو   ديگر نيز جنگ با جادوگران است، كه ديگر كار با شمشير نيسـت يـا ايـن    ان

با گرز  روزبا عمود چوبين و يا فرخ» چوبگرانعيار«در تيراندازي يا » خردك«اندازي ودر نيزه» هرمزكيل«
  .كندابزار استفاده مياست كه هماورد مقابل آنان نيز از همان نوع جنگ گران خود

خود را ايفا كرده است؛ خوبي نقش تصوير به ةدر عرص ههموارشاهنامه افزار در اين جنگ:  تيرو كمان
گيرد و آن چندبار نيز تصويري جاودان  كار مياوج رويدادها آن را به ةولي حكيم فردوسي چند بار در نقط

ونده برجاي مـي ار ، رستم و ا. گذارددر ذهن شـن ـندـي ان رستم و اسف شكبوس بـه اوج  اين گزاره در داسـت
                                                                                         :رسدخود مي

ـد   زود      ـدر كمان  راـن ود  تهمتن گز اـن مرغ فرمـوده  ـب   برآن سـان كه سـي
  )1387،ب6/304: 1373فردوسي ،(

ـي به ـاـن ازو  در كم ـند سـخت   ـب ـاخ درخت       افگ ر بر  سان شـ   يكـــي تـي
  )1274،ب4/195:همان(    
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  بخاست چاچي  چرخ از خمخروش     كردراست   خم كرد وچپراستستون
  )1300،ب4/196:همان(     

انداز حاذق يك اصل پايدار تا فرجام هر نبرد وجود دارد و آن وجود يك يا چند تير عيارسمك در     
ـيچ  ،رهانددر ميدان جنگ است كه همواره پهلوانان را گاه از خطر مرگ مي ـا، بالغـت   از آن يـك ولي ه ه

ها معمول است و با كشته را ندارد و همواره عنصر تكرار در اين تيراندازي شاهنامههاي مشابه تصوير نمونه
آيين . تير انداختن و توصيفي تكراري ةشود با همان شيوداري ديگر وارد ميدان ميشدن يك تيرانداز، كمان

نيست كه دو پهلوان هنگامي كه تنها با يكديگر  شاهنامهن چوهم عيارسمك پهلواني در آوردها و پيكارهاي 
ـپاه       نبرد مي كنند، ديگران در جنگ مداخله نكنند و نظاره باشند، بلكه گـاه يـك تيرانـداز كـه هميشـه از س

ـته و جنـگ را       خورشيدشاه يا فرخ ـپاه دشـمن را كش ـپاه، پهلـوان س روز است با تيراندازي خود از ميان س
  .دهدسپاه خود، خاتمه مي ناجوانمردانه به سود

را تيري در كمان گذاشت و بدون آنكه كسي خبر داشته باشـد،آن » كيليچپ«ناگهان پهلواني به نام «    
ملك برآمد چراكه كلسوار خروش از از لشكر قزل... چنان برپهلوي كلسوار زد كه از پهلوي ديگرش درآمد

ـتان   ) 1:1388/181أرجاني، (» پهلواني بزرگ و خويش شاه بود » خـردك «اما سرور تيراندازان در ايـن داس
  :است و بس
فيروز كمربندي مرصع و كالهخودي گوهرنگار برسر گذاشته بود وقتي لشكريان كاوه و فيروز اورا «    

آنهـا بـه او   . اين پسرك براي چه به ميدان آمده؟شايد كه براي تماشاي اين گوهرها آمده است: ديدند، گفتند
ـاز كـرده      وقتي. طلبيدروز را ميزد و  فرخد و فيروز همچنان فرياد ميكردننگاه مي كـه فيـروز دهـانش را ب

تا فيروز به خود حركتي بدهد، از اسب بـرزمين  . بود،خردك تيري به طرف دهانش نشانه گرفت و رها كرد
  ).2/917:همان(» و تا ده مرد بدين گونه بر زمين افكند... افتاد

  اسب  -3- 3- 4

هـاي شـهرياران و   تركيـب نـام  . نيكي ياد شده اسـت تون اوستايي و ادبيات باستاني از اسب بهدر م    
اسب گوياي اين حقيقت است كه ايرانيان از روزگار بسيار كهن با ايـن   ةداران ايراني، با كلمپادشاهان و نام
هـاي  اسب بـراي خانـدان  . اندزيستي داشتهاند و با آن همدادهپرورش آن اهميت مياند و بهچارپا آشنا بوده
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كـه   شـاهنامه همين دليل در پهلواني و جنگاوران هند و اروپايي از ارزش توتمي ديرپايي برخوردار بوده، به
رين نمادين وري را به ةاثري حماسي است، پرتكرارـت با توجه بـه  ). 1: 1388قائمي،(وجود آورده است جاـن

ـاي پهلـواني و دالوري  هاي حماسي خانـدان ، داستانهشاهنامهاي اي از داستانكه بخش عمدهاين هـاي  ه
اسب است  شاهنامهها با اسب قرين بوده، پركاربردترين حيوان نمادين در جنگجوياني است كه زندگي آن

كه او را در نبردها يـاري  چنين ياور و همراه و مكمل شخصيت پهلوان است، آن چناناسب هم). 5:همان(
ـتقلي    شـاهنامه هاي اساطيري اغلب اسب. گويدخن ميدهد و حتي با وي سمي ـيت مس ، صـاحب شخص

- ترين نمونه براي شخصيت مهم. ها فرافكني شده استوجود آنپنهان ضمير پهلوان، در  ةهستند كه از نيم

ـيت اول حماسـي     ةهاي مكمل فرافكني شده در چهر اسب قهرمان، رخش، مركب و يار و همـدم شخص
ـتا بهتر. ، رستم استشاهنامه ـياوش و  ين نمود نقش اسب در جنگ، و هماهنگي با سوارش را در داس ن س
  . هاي اول، سوم و پنجم اسب نقش بارزي دارددر خوان. بينيمخان رستم ميهفت

ـياه  زرسـب، خردسـپ  (شود نيز اسب در تركيب نام افراد مشاهده مـي عيارسمك در  ـيو، س اسـب،  ش
توان براي اسب شخصيتي قايل شد، چراكه مبحث اسب گفتيم نمي چه در آغازآن ةاما بر پاي...) ميالسب و

ولي در اين ميان تنها گلگـون،   ،كنندبارزتري پيدا مي ةها، چهرهم بعضي اسبهاي جنگ آنتنها در صحنه
 ةدرميان هم. ورزدروز همانند رستم به او مهر ميمستقل دارد و فرخ روز است كه شخصيتي نيمهاسب فرخ

اسـب دبـور   » رخـش « - 1: شود، سه گونه حايز اهميت اسـت ها ياد ميه در اين روايت از آنهايي كاسب
  .  روزاسب فرخ» گلگون« - 3اسب عرب نژاد؛  - 2ديوگير؛ 

ـال  روز او را ستود و در آغوشش كشيد و برچشمفرخ«   واحـوال او را  هاي اسبش گلگون بوسـه زد و ح
ـيد و   گير از بس ميل به جنگ داشت، دستدبور ديو«). 2/821: 1388أرجاني، ( »پرسيد از خوردن شـراب كش

آرزويـت  : شاه گفت«). 1/389:همان(» آمدنام رخش داشت، سوار رخش شد و به طاليهاو اسبي به... برخاست
شاه امر كند تا من برپشت رخش سوار شوم و بـه  . اسبي نيست كه طاقت مرا داشته باشد: چيست؟ فتاح گفت

ـيار قـوي    . گندمك با اسب به ميدان آمد«). 1/513:همان( »ميدان بروم او آن روز سوار بر اسبي شده بود كـه بس
ـان  زاد، از نژاد عربي، همچون كشتي، بادپا مانند برق، با غرش رعد و بيابانپيكر، كوههيكل، كوه ـا  پـرور و بياب پيم

ـا   «). 854:همان(» او اسبي ابلق از نژادعربي و بسيار خوب داشت«). 2/927:همان(».بود اسب از نژاد عربي بـود ب
- هايش مانند يوزهايي همچون گوزن، پهلويي همچون آهو، چشممنش، ساقشير، پلنگ ةگوش كوچك و سين

  ).2/1518:همان(» پلنگ، با جراءت شير، با زور كرگدن،گردني همچون زرافه، ببررو، پاهاي فيلي
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  كنش رفتاري- 4- 4

  رجزخواني - 1- 4- 4
در واقـع  . انـد لم جنگ بوده و دو مبارز ناگزير از پرداختن به آن قبل ازنبرد بودهرجزخواني از آداب مس

از ديـدگاه روان  . دشمن اسـت  ةرجزخواني بخشي از تاكتيك رزمي جنگاوران براي درهم شكستن روحي
توان غرور گوينده و اطمينان او از شكست دادن حريـف را مـدنظر   شناختي، در رجزخواني از يك سو مي

و از سوي ديگر دلهره و ترس پنهاني گوينده را از شكست خوردن در وراي سخنان او دريافـت   داشت و
، جنگـاوران  عيـار سـمك  در ) 2: 1385فالح،(ترس دانست رجزخواني را پوششي براي پنهان ماندن اين 

ـپس رجـز    دهنـد و سـوار بـر اسـب هنرنمـايي مـي      شوند، اول جوالن ميوقتي وارد ميدان مي كننـد و س
ـاورد  «و به اين رفتار ) ناورد(كنند طلبند و جنگ ميآورد ميو هم) طريد يا طريت(خواندند  مي » طريـد و ن
در نگاهي فراگير، يك داستان بزرگ و منسجم اسـت كـه از پيونـد     شاهنامه). 81: 1387شميسا،(گويند مي

ـتاني، گفتگـو اسـت كـه     يكي از عناصر مهم دا. ، حماسه و تاريخ پديد آمده استهنري اسطوره، افسانه س
تر در روند ماجراها و  ها و در نتيجه ايجاد هيجان بيشپردازي، گسترش تعليق داستانفردوسي در شخصيت

، از آن بهره برده و شاهكار خـود را مشـحون از گفتگوهـاي رسـا و زيبـا سـاخته اسـت        شاهنامهحوادث 
  :ردهايي مشابه دارد، كه عبارتند ازها و كاركرجزخواني، جلوه عيارسمك شاهنامه و در ). 2:همان(

  بركشيدن پهلوانان خودي - 1

ـــرد رزم ـــايخروشـــيد كـــاي مـ  آمـ
 كشـــاني بخنديـــدو خيــــره بمانــــد 

ــدوگفت ــدانب ــهخن ـامك ــتنـ  توچيس
ـين داد پاســخ كــه نــام     ـتن چنـ  تهمـ
ـــرد    ــو ك ــرگ ت ـام م ــ ـــادرم ن ــرا م  م

ــي    ــت ب ـــدو گف ـاني ب ـــيكشـ ـارگ  ب
 تهــــمتن چنـــين داد پاســـخ بـــدوي

ــ ـــاده نديـ ـــگ آوردپيـ ــه جنـ  دي كـ

ــم   ـاي  ه ــ ــاز ج ـــو ب ــد مش  آوردت آم
 كـــردو اورا بخوانــــدرا گــــرانعنـــان
ــيتــن  خواهــد گريســترا كــهســرتب
ــو كــامنبينــي كــزين پــسپرســيچــه  ت

ـــرد    ــو  ك ــرگ ت ـــك ت ـــرا پت ــه م  زمان
ــارگي   ــه  يكب ــر ب ــي س ـتن ده ــه كشـ  ب
 كـــه اي بيهـــده مـــرد  پرخاشجــــوي

ـان  ــ ــــگ آورســـر سركشـ  زيـــر سـن
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ــگ    ــگ وپلن ـير و نهن ــهرتو شـ ــه ش  ب

  ج

 جنـــگه ســوار انــدر آينــد هــر ســه  بــ
  

  )1275،1284،ب4/195: 1373فردوسي ،(    
ـاد رود بـه خصـوص كـه خـور     «  ـاهي سـواره اسـت و    جاي تأسف خواهد بود اگر جنگجوي بر ب چ

همچنين  .توان او را از پاي درآوردكه مردي كامل استبا حيله نمي: جنگجوي با خود گفت... جنگجوي پياده
پياده آمدي تا سبت هم همراه خـودت نميرد،جنگجـوي   : خورچاهي به وي گفت. سوار است و من پياده او

آنگاه شمشيرش را كشيد و به جنگجوي حمله كـرد  ... يابند،مرا صد سوار چون تو درنمياي چونپياده:گفت
ـبش    و خـودش را زيـر  ... و شمشيرش را پايين آورد تا به او بزند كه جنگجوي سرش را دزديـد  شـكم اس

ـان   جنگجوي حمله... انداخت و كارد برشكم اسب خورچاهي زد و شكمش را دريد ـارد را چن اي كرد و ك
  ). 1/531: 1388أرجاني، (» وي زد كه از پشتش درآمد ةبرسين

  آوردتحقير هم - 2

ـته و اجـل در    ةهركس پيمان:  خواندوگفتدبورديوگير رجز مي« عمرش پر شده و بخت از او برگش
اين همه : هرمزكيل به ميدان تاخت و گفت... او نشسته به ميدان بيايد تا بفهمد مردان چگونه هستند كمين

امـا   ،فرياد غوغا و خود را ستايش كردن و متكبر شدن به قد دراز خود چيست؟ شتر هم بلند قـد اسـت  
  ).1/392:همان(» ناتوان بياور ببينم از مردانگي چه داري؟

براي مثال آن زمان  ؛است عيارسمك هاي مشابه تر و هموارتر از نمونهحقير نرمشواهد ت شاهنامهدر     
گويند خوانند و نام ونسب خويش را ميشود، دو پهلوان رجز ميكه تژاو داماد افراسياب با گيو رويارو مي

  :            گويدتژاو ميتحقير به ةنشانو گيو به
  كه تيره شود زين سخن آبرويگفتي مگوي        كهبدو گفت گيو اين

  )1066، ب76: 1373فردوسي ،(      

  تهديد دشمن - 3

اي كوهيار به مردانگي خود : نيكو با اسب به ميدان تاخت و نزد كوهيار آمد و بانگ براو زد و گفت«    
ايد؟ پنداري كه در جهان مرد نمانده است؟ اين چه كاري است كه شما پيش گرفتهمي! ايبسيار مغرور شده

: 1388أرجاني، (» كنيمي افكني و بر پادشاه خودعصيانا پنجه ميزنيد و با اژدهمشت خود را بر درفش مي
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حريف خود هومان را بشكند و تهديدي نيز كرده باشـد،   كه روحيةنيز توس براي اين شاهنامهدر ). 1/325
  :كندنگ دالور توراني مفاخره ميژبه كشتن ار

ــه ــت ا ب ـان چنــين گف  ي شوربـــختهومـ
ـــگ  يــك دســت  ــه  ارژن  بـــردنمـــودم ب

ــدي   ــه كيـــن  آم ـا بـ ــ ـان ــون هم ــو اكنـ  ت
ـاه    ــ ــران سپ ـاه ايـ ــ ـــر ش ـان و س ــ ــه ج  ب
ـان  پلنــگ   ــو آيـــم بـــه ســ ــه جنـــگ ت  ب

  ج

ـامد درخــــت    ز پـــاليز  بـــين كيــــن  نيـــ
 كـــه  بـــود از شـــما  نامبــــردار  و گــــرد

ــن     ــر پشــت زي ـا خشــت  ب ــه بـ ــديك  آم
ــي  ــه ب ــرز و ر ك ــن  و گ ــي جوش ــاله  وم ك

ــگ    ــر  چن ــه  نخچي ــد  ب ـــوه  ياب ــه از ك  ك
  

  )188،192،ب4/127: 1373فردوسي ،(     

  واستنتاج نهايي نتيجه

محور . جنگ است ةمايتا حد زيادي در گرو شناخت بن عيارسمك درك محتوا و مفهوم حماسي  - 1
دليل حجم گسترده ي است كه بهاي و زيربناياي از عوامل سازهتنيدهدرهم ةو شبك جنگ نيز خود مجموعه

يافته تـا حـد   پژوهش انجام .جاي اثر مورد بررسي، نيازمند بازشناسي استو پراكندگي اين عناصر در جاي
ـاي سـاختار انسـاني،    مايهها و بنها و پيوستگي و اتصال هر يك از مضمونممكن، بسياري از اين سازه ه

جا كه از آن. نماياند اي دارند، ل دادن محور جنگ نقش عمدهآييني، عيني و رفتاري را كه در پروردن و شك
نشـده   عيارسمك در جريان پژوهشي ادب فارسي تاكنون توجهي به جايگاه و ارزش حماسي موجود در 

از ميـراث   حماسي اين اثر و پيـروي آن  ةاي براي معرفي چهرتوان تمهيد و مقدمهاست، اين جستار را مي
ـباهت  . دانست شاهنامهه از جا ماندادب حماسي به از ديگر دستاوردهاي پژوهش حاضر، آشكار ساختن ش

است كه تنوع و  شاهنامهاي جنگ و اثرپذيري روشن اين اثر از عناصر سازه ةدر زمين عيارسمك ساختاري 
ـاربرد  هاي كـم اي از يك سو و توجه دقيق راوي و كاتب اين اثر به نمونهشاهنامهبسامد زياد تلميحات  و ك

ـتي توجـه داشـت كـه     شاهنامهناياب اشارات داستاني  ؛ گواهي بر اين مدعاست، البته به اين مسأله نيز بايس
اساطيري موجود در زبان فارسي در چهـار بخـش    ـحماسي ةخوبي و آگاهانه از سرمايبه عيارسمك راوي 

جاويـداني   ، از آثـار اهنامهشـ  . اسـت  كار گرفتهجاي اثر خود بهو آن را در جاي ساختاري جنگ بهره برده
تأثير آن بر ادبيات منظوم و  ةاي، بستر و زميناسطوره - حماسيةاست كه افزون بر جايگاه واالي آن در عرص

اي و موضوعات در پيونـد بـا آن   اسطوره - هاي حماسي پهناوري درون مايه. منثور نيز در خورتوجه است
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ملـي ايـران، بـه     ةشناختي در حماسـ باور شناختي و جامعههاي رفتاري، عناصر آييني و مفاهيم مانند كنش
نظر اي است كه بر بسياري از آثار پسين تأثيرگذار بوده است؛ اين تأثير بر آثار منظوم آشكار و بديهي به گونه
پهلـواني منثـور،   - آثـار حماسـي   ةهايي پيرامون آن صورت گرفته اسـت، امـا در حـوز   رسد و پژوهشمي

عناصر انساني و آيينـي و مفـاهيم عينـي  و رفتـاري      ةاين تأثير در زمين. اندرا برتابيده پژوهشگران، كمتر آن
نگـري و مفـاهيم عينـي و    و پيمـان، آينـده  واني، جادوگري، رجزخواني، سوگند جنگاوري و پهل. پيداست

تاري ميراث حماسي و منشـور سـاخ   ةافزارها از اين شمار است كه همه در سايملموس ديگري  مانند رزم
  . اندشاهنامه شكل گرفته و عينيت يافته

ـاي  مايـه شناختگي جايگاه و ارزش حقيقي هر اثري، نخست در گرو نماياندن و آشكار ساختن بـن  - 2 ه
ـال  برانگيختگي و انگيزندگي خواننـده را نيـز بـه    ،هايي كه، گذشته  از بسامد باالموجود در آن است، گزاره دنب
ـبب عـدم   پهلواني منثور فارسي نيز، گذشته از ناشناختگي - هاي حماسيدارند و جريان ادبي داستان شان به س

ـاملي در جهـت      ةپژوهش در اين زمينه، حجمي باال و ساختاري از گون روايت در روايت دارند كـه خـود، ع
ـام ياف  . انـد هاي اين آثار پراكندههايي است كه در سراسر بخشمايهناپيدايي و گنگ ماندن بن تـه،  گـزارش انج

ـته اسـت    عيارسمك هاي فراوان موجود در تصويري است كوتاه از گزاره . كه تنها محتوا را پيش چشـم داش
ـيچ پژوهشـي بـه    ترين اصلي است، كه تا ها، مهممايهبندي بنداشتن طرح و الگوي جامع براي تقسيم كنون ه

ـا همـ    نگارندگان جسته جا كهتا آن. اي نداشته استگونه آثار، بدان اشارهسبب فراخي بستر اين ة انـد، حتـي ب
ـيچ   فردوسي ةشاهنامو فراواني كه در مورد  ها و توجهات پردامنهها، توصيفپژوهش انجام شده است نيز، ه

ـامع    ةاين نام... هاي حماسي، غنايي ومايهطرح و الگويي براي بن ارجمند، ارايه نشده است، داشتن الگـويي ج
هاي موجود در آن را نشان دهد، ضرورتي است بسيار حياتي، چـرا؟  مايهنقش ةماي كه هگونهبراي هر اثر، به

تصويري جامع از  ةشناختي هر اثري ابتدا با ارايبه اين دليل كه كليت و چارچوب محتوايي، ساختاري و شكل
توان در مي ي، بهترعياريقين با در نظر داشتن چنين ماش خواهد شد و بهادبي ةساز آشكار شدن چهرآن، زمينه

ـتان   طبقه ـته اسـت، داس ـا بندي و تعيين نوع ادبي آثار تالش كرد؛ فقر پژوهشي در همين زمينه، سبب گش ي ه
ـاگون و مختلفـي معرفـي گردنـد و     كنون از سوي محققان با عنوانپهلواني منثور فارسي، تا- حماسي هاي گون

شناسي نثر نوشته شده است، خود گـواه  ريانتاريخ ادبيات فارسي و ج ةهايي كه در زمينتورقي كوتاه در كتاب
پهلواني - هاي حماسينخستين اثر از جريان ادبي داستان عيارسمك . و شاهدي آشكار بر اين مدعا خواهد بود

ـاري جنـگ در   منثور است و در اين تحقيق بدون هيچ اين هماني و تشبيهي، عناصر انساني، آييني، عيني و رفت
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هايي خام و تقليدي مايهسنجيديم، تا نشان دهيم كه اين اثر محتوا و بن شاهنامهماسي هاي حاين اثر را با نمونه
ـا هرگـز فخامـت و    لحاظ سبك حماسي و بالغت تصوير، اين نمونـه وام گرفته و هرچند به شاهنامهرا، از  ه

ـبغ  را ندارد، ولي ارتباط ساختاري بسيار نزديكي با اين اثر برقرار كرده است،  شاهنامهجزالت  ايرانـي،   ةكـه ص
 ةاند در حـوز جا كه نگارندگان جستههاي حماسي موجود در آن، تا آناي و گزارهشاهنامه ةتلميحات چهارگان

  .هاي حماسي منثور هرگز مثل و مانندي نداردداستان
پهلـواني منثـور بـدان     - توجهي كه نگارندگان در پي بازخواني آثار حماسي از دستاوردهاي جالب - 3

اي است كه كمتر، در بستر آثار منظوم نمود يافتـه  اند اشارات و گاه تلميحات بسيار ناياب و تازه افتهدست ي
توان، منشوري  اي كه ميگونه نماياند؛ به ها نيز پيش چشم، رخ مياست و از آن گذشته گوناگوني و تنوع آن
ـتي ديگـر را برمـي   دست داد، كه البته انجـام آ از كاربردهاي متنوع اين نوع تلميحات به تابـد و نيـز    ن فرص
  .باشد مند اين حوزه ميپيشنهادي پژوهشي براي محققان عالقه

  ها يادداشت
، در يك زمان خاص به سبب عيارسمك غالمحسين يوسفي نيز اين فرض را مطرح كرده است كه روايت   - 1

 ). 221/ 1: 1355(شهرتي كه پيدا كرده بود از نثر به نظم درآمد 

آميز پهلوانان و قهرمانان واقعي و تاريخي يا خيـالي را بـه   هايي كه سراسر نبرد اغراقداستان: وانيپهل ةافسان« - 2
- ابومسلم، اسكندرنامه، عيارسمك ، شاهنامهاند؛ مثل  ها ميان اسطوره و واقعيت معلقاين نوع افسانه. كشندتصوير مي

  ).37: 1388ذوالفقاري، (» .يحيدر ةحمل و نامهحمزه، شبستري كردحسين، اميرارسالن، نامه

  كتابنامه
 . آگاه: تهران. چاپ سوم. جلد5. خانلريتصحيح پرويز ناتل. عيارسمك ). 1366. (أرجاني، فرامرز ابن خداداد

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .صداي معاصر: تهران. چاپ چهارم. جلد2. با مقدمة محمد روشن. عيارسمك ). 1388.(ــ

 .41- 19صص. 12- 11شمارة. فصلنامة كتاب پاژ. »گوسان يا مهربان«). 1372.(جيحوني، مصطفي

- 37صص. 11شماره. 6سال. پژوهشنامة ادب غنايي. »تحليل گونه پيمان و سوگند در شاهنامه«). 1387.(پور، سعيدحسام
66. 

. 158شماره. 40الس. مجله ادبيات و علوم انساني مشهد. »اسطوره يا حماسه. عيارسمك  «). 1386.(آبادي، محمودحسن
 .56- 38صص

 .هيرمند: تهران. چاپ اول. شعر و موسيقي در ايران). 1366.(ذكاء، يحيي
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- 205صص. 12- 11شماره. 3سال. نامة نقد ادبيفصل ؛»نامهحمزههاي مايهساختارشناسي بن«). 1389.(ذوالفقاري، حسن

232. 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شناسـي  شناسـي و گونـه  شـكل . نقـد و بررسـي  ( رسـي هاي سنتي فاداستان/بندي قصهطبقه«). 1388.(ـ
ـتارهاي ادبـي    ،دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشـهد . »)هاي فارسي داستان ـال . مجلـة جس . 42س
 .45- 23صص. 3شماره

 . سمت: تهران. چاپ اول. انواع نثر فارسي). 1380.(رستگارفسايي، منصور

 .گوتنبرگ: تهران. چاپ اول. ترجمة كريم كشاورز. دبيات ايرانتاريخ ا). 1370.(ريپكا، يان و ديگران

 . اساطير :تهران. چاپ اول. ترجمة نغمه صفاريان. زندگي با رنگ). 1379.(سان، هواردو دورتي

 . علمي و فرهنگي: تهران. چاپ چهارم. از رنگ گل تا رنج خار). 1383.(سرامي، قدمعلي

  . آگاه: تهران. چاپ يازدهم. ل در شعر فارسيصور خيا). 1386.(كدكني، محمدرضاشفيعي
  . فردوس: تهران. هشتمچاپ . جلد5. ايران در ادبياتتاريخ). 1366.(اهللاصفا، ذبيح

ـ  ــ ــ ــ ــ ــ   . اميركبير: تهران. چاپ هفتم. سرايي در ايرانحماسه). 1384. (ـ
ــ  ــ ــ ــ ــ ـال . شناسـي مجلـة ايـران  . »گزاران تا دوران صفويگزاري و داستاناي كوتاه به داستاناشاره« ).1368.(ــ . 1س
 .471- 463صص. 3شماره

ـ  ــ ــ ــ ــ ــ   . تهراندانشگاه  :تهران. هفتمچاپ . جلد7. سخن گنجينة). 1366. (ـ
  .  قطره: تهران. جلد4). چاپ مسكو(به كوشش سعيد حميديان. شاهنامه). 1373.(فردوسي، ابوالقاسم
  . اميركبير: تهران. چاپ اول. دوجلد. ونقد ادبيدربارة ادبيات). 1363.(فرشيدورد، خسرو
سال . مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران. »رجزخواني در شاهنامه«). 1385.(فالح، غالمعلي

 .130- 108صص. 55 - 54شماره . 14

  .ققنوس: تهران. ة شهناز آذرنيوشترجم. ها ها و طبيعت شفابخش آن رنگ). 1376.(دكالوس برن ،فلمار
ـان  پرتكرارترين نمادگونة جانوري در شاهنامه و نقش آن در تكامل كهـن  ،اسب« ). 1388.( قائمي، فرزاد  .»الگـوي قهرم

 .26- 9صص). 42(13 شماره. 2سال. فصلنامة زبان و ادب فارسي

. ه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريزنشري .»يعيارتأثير شاهنامة فردوسي برادبيات «). 1386.(قبادي، حسينعلي
 . 96- 63صص. 201شماره . 50سال

 . سمت: پنجم تهران چاپ). جلدي9دورة( نامة باستان). 1385.(الدينكزازي، ميرجالل

ـ ). ها و آداب و رسوم مردم ايرانمجموعه مقاالت دربارة افسانه( ادبيات عاميانة ايران). 1382.(محجوب، محمدجعفر - هب
 .چشمه: تهران. چاپ اول. كوشش حسن ذوالفقاري
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 .فكر روز: تهران. چاپ اول. فرهنگ اصطالحات نقد ادبي). 1378.(مقدادي، بهرام 

ـتوي  «). 1386.(پور، مرضيهيحيي ـلح تولس ـنام  .»بررسي تطبيقي زنان در شاهنامه فردوسي و جنگ و ص - علـوم  ةپژوهش

 .  462- 443صص. 53شماره. 8سال. انساني

      . دانشگاه فردوسي: مشهد. چاپ اول. ج2. ديداري با اهل قلم. »در آرزوي جوانمردي«). 1355.(، غالمحسينيوسفي
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