
JSPPP, (14)63: 119-133, August 2021 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
The Study and Analysis of Characters’ Dialogues in Samak-E Ayyār 

T. Hassani, M.A. Davoodabadi Farahani*, M.R. Ghari 
Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Samak-E-Ayyār is one of the most famous 
Persian folktale which has flourished in 6th century and it is known as 
romance. dialogue is one of the critical elements of fiction which has got the 
effective role in identifying the characters. Study and analysis of dialogue 
element are the main topic of this research. In this paper the researcher tries 
to analyze the dialogue function and role in Samak-E-Ayyār.
METHODOLOGY: The present research is organized based on library resources 
and descriptive- analytical method. basically, this paper has studied Samak-E-
Ayyār corrected by Parviz Natel Khanlari and published by Agah Press.
FINDINGS: Following narration in Samak-E-Ayyār, there are direct and indirect 
dialogues. Most dialogues are short and reflex the pure classic prose of sixth 
century. In this work characters haven’t got distinct representation.
CONCLUSION:  The function and role of dialogue in Samak-E-Ayyār have been 
demonstrated as argument, discussion and conflict. To reason the discourse, 
the mild language and errant’ reasoning, ministers and scholars are realized. 
Some facts, judgments and views are narrated by characters as well as 
narrator and it leads to democratic discourse. Love, suppliant and prayer are 
the reasons of emotional and sentient dialogue, characters’ performances 
make the audiences know them and bring along identification with the 
heroes. Dialogues are going to show as followings: They reflex events and 
adventures which help the narrative progress. Happy and sad settings are 
created by dreaming and astrology. Descriptions in dialogue deal to further 
introduction or recognition. Story’s climax and anticlimax, complication and 
denouement are appeared superiorly. Besides dialogues help the time 
acceleration of in Samak-E-Ayyār.
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 مقاله پژوهشی
 بررسی و تحلیل گفتگوی شخصیتها در سمک عیار

 
 ، محمدرضا قاری*طاهره حسنی، محمدعلی داودآبادی فراهانی

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران.
 
 

 
 چکیده:

سمک عیار معروفترین اثر داستانی عامیانۀ فارسی است كه در قرن ششم پدید  زمینه و هدف:

بندیهای ادب داستانی در ذیل رمانس قرار میگیرد. گفتگو یکی از مهمترین آمده و در دسته

عناصر داستانی آن است كه نق  بسزایی در شناساندن شخصیتهای داستان دارد. بررسی و 

این پژوه  است. در این مقاله سعی بر آنست كه كاركرد و تحلیل عنصر گفتگو موضوع اصلی 

 نق  گفتگو در سمک عیار مورد واكاوی قرار گیرد.

ای و روش توصیفی ای نظری است كه به شیوۀ كتابخانهرو مطالعه پژوه  پی  روش مطالعه:

ل ه تحلیلی انجام شده است. محدوده و جامعۀ موردمطالعه، سمک عیار به تصحیح پرویز نات

 خانلری بوده، كه توسط نشر آگاه منتشر شده است.

آیند و به دو صورت، مستقیم و غیرمستقیم گفتگوها در سمک عیار بدنبال روایت می ها:یافته 

نمود دارند. بیشتر گفتگوها كوتاه هستند و سالمت نثر كالسیک قرن ششم را نشان میدهند. 

 شخصیتها در این اثر صدای متمایزی ندارند.

كاركرد و نق  گفتگو در سمک عیار بصورت مناظره كردن، مجادلهه و كشهمک     گیری:جهنتی

بین شخصیتها نمود پیدا كرده است. مستدل كردن كهالم، بها زبهان مالیهم و اسهتدالل عیهاران،       

وزیران و عالمان تحقق یافته است. بعضی حقایق، قضاوتها و دیدگاهها از زبهان شخصهیتها بیهان    

از دید راوی نبیند و به دموكراتیک كردن كالم منجر شده اسهت. عشهق،   شده كه مخاطب فقط 

استغاثه و مناجات، گفتگو را عاطفی و احساسی كرده اسهت، كهن  شخصهیتها باعهث شهناخت      

پنداری با قهرمانان را به همراه داشته است. در گفتگوهها بهه   مخاطب از آنها شده است و همذات

آلود با به پیشبرد روایت كمک میکنند. فضاسازی شاد یا غموقایع و ماجراهایی اشاره میشود كه 

دیدن خوابی یا گرفتن طالعی در گفتگو بوجود آمده اسهت. توصهیف در گفتگهو بهه معرفهی یها       

گشایی بهتر افکنی و گرهگیری داستان، گرهشناخت بیشتر منجر شده است. با گفتگو فرود و اوج

 رمانس سمک عیار كمک كرده است. جلوه كرده است. گفتگو به سیر شتاب زمانی

 

  

 4344خرداد  67 :دریافت تاریخ   

 4344 تیر 35:  داوری تاریخ   

 4344 مرداد 45: اصالح تاریخ   

 4344 هریورش 35: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 رمانس، سمک عیار، عناصر داستان، 

 گفتگو، شخصیت.
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 مقدمه
ترین حوزه در ادبیات است كه مخاطبان بسیار دارد. جمال میرصادقی در تعریف ادبیات داستانی امروزه گسترده

ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی كه خصلت »ادبیات داستانی و انواع آن ابراز میدارد كه 

جنبۀ تاریخی و واقعی  غلبه كند، گفته میشود؛ ازاینرو ظاهراً باید همۀ انواع خالقۀ آثار ساختگی و ابداعی آن بر 

ادبی را دربر بگیرد چه نثر و چه نظم. اما در عرف نقد امروز به آثار روایتی خالقۀ منثور، ادبیات داستانی میگویند. 

نویسی، نامۀ هنر داستان)واژه« ه به آنهاستادبیات داستانی شامل قصه، رمانس، رمان، داستان كوتاه و آثار وابست

 (.44میرصادقی و میرصادقی: ص 

بندی ادبیات داستانی جزو رمانسها قرار میگیرد. سمک عیار از آثار منثور قرن ششم، بخاطر ویژگیهای  در دسته

های بلند عامیانۀ قصهدر بحث  های عامیانه بودند و بعد از اسطوره و قبل از رمان بوجود آمدند.منشأ رمانسها قصه

رمانس »نامۀ جانسون (. طبق واژه4347فارسی )رمانس عام( به قدمت رمانسها اشاره شده است )عباسی، 

انگیز عشق و شهسواری. ازنظر او، رمانس دنیای ای رزمی از قرون وسطاست حکایتی از ماجراهای اعجابافسانه

« پیروی كرده و تنها دورادور به دنیای واقعی مربوط میشود خودجهتداری را ارائه میدهد كه از قوانین خاص خود

ها مجال خودنمایی داده، البته رمانس واقعگراتر از خیالرردازیست و (. دنیای رمانس به اندیشه73)رمانس، بیر: ص

های  را دربارۀ جهان عرضه بیشتر اندیشه»نویس داستانی پرماجرا خلق میکند. اسکولز معتقد است كه رمانس

ای دورتر دیده میشود، و شکل و رنگ آن عمداً با عدسیها و میدارد تا تأثرات  را از آن جهان متعارف از فاصله

نویسی (. طبق نظر محققان داستان45)عناصر داستان، اسکولز: ص« فیلترهای فلسفه و خیال تغییر كرده است

مانندی، درونمایه، گ، شخصیت، حقیقتداستانها از عناصر مهمی تشکیل شدند كه عبارتند از: طرح و پیرن

 موضوع، زاویۀ دید، صحنه، گفتگو، سبک، لحن، فضا و رنگ و نماد و نمادگرایی هستند. 

شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است كه »در این مقاله به بررسی شخصیت و گفتگو پرداخته میشود.    

ید و میکند، وجود داشته باشد. خلق چنین شخصیتهایی را كه كیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و آنچه میگو

)عناصر داستان، « پردازی میخوانندبرای خواننده در حوزۀ داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه میکنند، شخصیت

 (.91میرصادقی: ص

یاد تئاتر را پی گفتگو بن»باره میگوید: گفتگو نق  مهمی در پیشبرد داستان و تئاتر دارد، میرصادقی دراین

میریزد اما در داستان نیز یکی از عناصر مهم است، پیرنگ را گسترش میدهد و درونمایه را به نمای  میگذارد و 

(. صحبتی را كه میان شخصیتها یا 143)همان: ص« شخصیتها را معرفی میکند و عمل داستانی را به پی  میبرد

تنها گفتگو نه»ادبی، صورت میگیرد را گفتگو میگویند.  بشکل وسیعتر، در افکار شخصیت واحدی در هر اثر

های اعمال و گرایشهای نهانی ذهن را بنمای  میگذارد، بلکه مضامین زیربنایی رمان نیز از طریق آن انگیزه

(. گفتگو به داستان حركت میدهد؛ گفتگوی 541نویسان، الوت: ص )رمان به روایت رمان« تبلورو تجسم مییابد

ای برای براین گفتگو وسیلهعالوه»ها به معرفی آنها كمک میکند تا مخاطب فقط از دید راوی نبیند. بین شخصیت

روانکاوی مادی اشخاص و توصیفی موجز از ویژگیهای روحی شخصیت است. هر جملۀ گفتگو باید شخصیت 

خاطب از وضعیت (. گفتگو باعث آگاه كردن م345نویسی، سلیمانی: ص)فن داستان« گوینده را توصیف كند

 روحی و روانی شخصیتها میشود.

های مختلف مورد توجه هدف این پژوه  تحلیل گفتگوی شخصیتها در سمک عیار است. سمک عیار در زمینه

منتقدان و نویسندگان قرار گرفته است. گفتگوی شخصیتها در سمک عیار تاكنون مورد توجه پژوهشگران نبوده 
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كه عنصر گفتگو در سمک عیار مورد نقد و تحلیل قرار بگیرد. سؤاالتی در این  است. در این پژوه  تالش میشود

گیری پاسخی كامل برای آنها بدست بیایید، به این شرح زمینه مطرح میشود و سعی بر این است كه در نتیجه

 است:

 ند؟كاركرد و نق  گفتگوها در سمک عیار كدامند؟ گفتگوها در سمک عیار به چند صورت مشاهده میشو

بررسی و تحلیل گفتگوی شخصیتها در سمک عیار باعث شناخت بیشتر و جذب مخاطبان به رمانس سمک عیار 

 میشود؛ تحلیل كاركرد و نق  گفتگوها در این اثر نتایجی را به همراه دارد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

 سابقۀ پژوهش
( 4344پور )اند. از جمله حسامورد بررسی قرار دادهچندین پژوه  از زوایای مختلف رمانس سمک عیار را م

را به نگارش درآورده است. در « گویی در سمک عیار و مقایسۀ آن با سه داستان عامۀ عیاریشیوۀ قصه»مقالۀ 

گویی پرداخته شده است. جاللی پنداری و حسینی این مقاله فقط به جلد اول سمک عیار درمورد شیوۀ قصه

( مقالۀ 4394آبادی )اند. حسنرا مورد واكاوی قرار داده« رسی ترفندهای قدیمی در سمک عیاربر»( مقالۀ 4344)

و  هیتجز»( مقالۀ 4394) نیگنجیضیف را تألیف كرده است. خائفی و« سمک عیار افسانه است یا حماسه؟»

با سمک عیار اشاره را نوشته و به تطابق نظریۀ پراپ « پپرا ریمیوالد یۀاساس نظررب اریسمک ع ۀقص لیتحل

 اند.كرده

 

 بحث و بررسی

 شخصیتها

ترین روشها، یکی از ساده»ای در داستان جلوه كنند. گفتگو باعث میشود شخصیتهای داستانی، بصورت برجسته

خلق شخصیت از طریق گفتگو و مکالمه است. در این شیوۀ كارآمد بسیاری از شخصیتهای داستانی چون همۀ 

هایی از شخصیت پیچیدۀ خود را برای خواننده هویدا میسازند. راه دیگر بیان ذهنیت آنها وشهانسانها ناخواسته گ

ای از حیات با خود واگویه میکنند. و ذهنیت خود را برای خواننده آشکار است. شخصیتها معموالً در مرحله

در سمک عیار فراوانند و به (. در ادامه به شخصیتها اشاره میشود. شخصیتها 454: 4379نژاد، )پارسی« میکنند

 چند دسته تقسیم میشوند:

 

 شخصیتهای اصلی
 پادشاهان، وزیران، پسران شاهان، زنان و دختران پادشاهان و درباریان، اسفهسالران و عیاران.

 ها، جادوگران، پریان.شخصیتهای فرعی پررنگ: پهلوانان، پیامبران، دایه

قلمها، زندانبانها، مرغان حاجبها، پیکها، جاسوسها، صاحبشخصیتهای فرعی كمرنگ: خدمتکاران، تجار، 

 روی.آدمی

 گویی صورت میگیرد.گفتگوها در سمک عیار بین شخصیتها با هم یا تک

 

 انواع گفتگو در سمک عیار
به نقل از جمال میرصادقی: نویسندگان از دو نوع گفتگو در اثر خود استفاده میکنند: مستقیم یا غیرمستقیم.  



 463/ بررسی و تحلیل گفتگوی شخصیتها در سمک عیار

 

بطور كلی »میتواند با خود و یا غیر خود باشد )مونولوگ، دیالوگ(. تودوروف درمورد انواع گفتگو میگوید:  گفتگو

نویسندگان معموالً به دو شکل از عنصر گفتگو در داستانهای خود استفاده میکنند. گفتگویی كه مستقیماً فکر و 

گفتگویی كه بصورت غیرمستقیم، خواننده را در  اندیشۀ شخصیتهای نویسنده را در اختیار خواننده قرار میدهد و

(. گفتگو 179: ص 4374)تودوروف، « وضعیتی قرار میدهد كه بتواند منظور گوینده را طی گفتگو كشف كند

های گویی درونی نامیده میشود؛ اندیشهامکان دارد در ذهن یک شخصیت تبلور پیدا كند؛ در این صورت تک

ی  داده میشوند و افکار بصورت غیرمستقیم نقل میشوند و اینگونه زوایای پنهان درونی شخصیت با این شیوه نما

گویی نمایشی؛ ج: حدیث گویی درونی؛ ب: تکگویی انواع مختلف دارد: الف: تکشخصیت مشاهده میشوند. تک

د به ژرفای نویسنده به حدیث نفسی كه مردم با خود دارند دسترس دارد و از آن مقام میتوان»نفس یا خودگویی. 

 (.444: ص 4344)مورگان فورستر، « نیمۀ خودآگاه دریابد

حرف زدن با خود )منولوگ( و مخاطب قرار دادن خود، ویژگیهای روحی و روانی شخصیت را نمایان میکند،؛ به 

گویی، شخصیت از اتفاق یا وضعیتی حرف میزند و مخاطب اطالعات میدهد و داستان را پی  میبرد؛ در تک

 قیم مخاطب را در جریان احساسات خود قرار میدهد.غیرمست

در بخشهای بعدی پژوه  ابتدا گفتگوها با توجه به كاركرد و نق  آنها مورد بررسی قرار گرفته و سعی میشود با 

 بندی انجام شود.هایی از این گفتگوها در عناوین مختلف دستهآوردن نمونه

 

 كاركرد و نقش گفتگو در سمک عیار

 گفتگو در مناظرهنقش 
گفتگو شامل همه نوع صحبت و ارتباط كالمی بین شخصیتهاست كه ممکن است بصورت مناظره نمود پیدا كند. 

در مناظره طرفین نظر خود را درمورد موضوع بیان میکنند. گاهی گفتگو بشکل جدل درمییاید كه صورت دعوا و 

ان از مواضع خود كوتاه نمیآیند و به توهین و تحقیر درگیری میگیرد و طرفین علیرغم درستی یا نادرستی نظرش

سمک گویی(  فرد با خود درگیر است. در هم مینجامد. گاهی كشمک  انسان با خود است و در منولوگ )تک
 هایی تحلیل میشود.مناظره و مجادله و كشمک  انسان با خود در گفتگوها مشاهده میشود كه نمونه عیار

  كوهی: مناظره كردنگفتگوی قراخان و غور 

قراخان گفت ای پهلوان، شاه جهان ارمنشاه سالم و دعا میرساند، و میگوید كه پهلوان آگاه است و هیچکس از »

این دره بوده است، و هیچکس از این دره  ]ما[وی بهتر نمیداند، كه از همه، جهان بی  دیده است، كه پدرپدران 

ر كوهی این سخن شنید گفت ای قراخان، سخن آنست كه هیچ ممکن اند ... چون غوبر پادشاه خود عاصی نشده

اند و شاه مرا میشناسد كه در زینهارداری جان بدهم، و زینهار ازدست نشود. ایشان به زینهار پی  من آمده

 ندهم. با من در این كار مناظره نباید كردن. قراخان گفت ای پهلوان، با شاه پنجه میفکن و فرمان شاه وقت بجای

)سمک « آور... غور كوهی گفت ای قراخان، با من سخن چنین درنگیرد و مرا به سخن و زر از راه نتوان بردن

(. گفتگوی بین قراخان و غور كوهی حالت مناظره به خود گرفته است. طرز صحبت غور كوهی 355: ص4عیار، ج

ان كه با وسوسۀ زر و زور از طرف ارمنشاه حکایت از جوانمردی او دارد؛ كسانی را كه به او پناه آوردند، به قراخ

آمده است تحویل نمیدهد. در این گفتگو یکی از ویژگیهای عیاران نمای  داده شده كه جان را فدای زینهاداری 

 میکنند.
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گفتگوها در سمک عیار بیشتر بصورت كوتاه مشاهده میشوند در بعضی مواقع كه گفتگوها حالت مناظره یا بحث 

 شند، طوالنی میشوند. گفتگوی غور كوهی و قراخان جز گفتگوهای طوالنی، سمک عیار است.و ... داشته با

 كیل و دبور: جدل كردنگفتگوی ارمنشاه و هرمز 

دار باشند ... ارمنشاه گفت چنین است. هرمزگیل گفت هرمزكیل گفت ای شاه من رسولم و رسوالن امانت»

كه غور كوهی به من فرستاد، شما به دست فروگرفتید. باید به من خورشیدشاه میگوید پنجاه هزار دینار و ... 

بازرسانید و اگر نه به یزدان داداركردگار كه به هر دیناری به زخم شمشیر هزار دینار بازستانم ... دبور گفت من 

ری مگو كه ام، باز ندهم تا بنگرم كه به زخم شمشیر چگونه باز خواهد ستد. هرمزكیل گفت ای پهلوان، تو باستده

(. 44: ص6)همان، ج« خون در پیشانی تو مانده است ]ش[زخم گرز ]از[زخم شمشیر از آن دست است كه هنوز 

هدایایی كه غور كوهی برای خورشیدشاه فرستاده بود را دبور از پهلوانان ارمنشاه مصادره كرده بود و هرمزكیل از 

ستند؛ در این گفتگو جدال بین هرمزكیل و دبور باال جانب خورشیدشاه پیغام آورده بود كه هدایا را پس بفر

زدن او به هرمزكیل میشود. این میگیرد تا جایی كه دبور از فرط خشم طیره میشود و شهران وزیر مانع آسیب 

به مقابلۀ شخصیتها یا نیروها با »جدال به تهدید و تحقیر انجامید. میرصادقی دربارۀ مجادلۀ شخصیتها میگوید: 

 (.645: ص4345)میرصادقی، « شمک  میگویندیکدیگر ك

 دخت: كشمک  درونیگفتگوی غیرمستقیم تاج 

همچنان به بالین گلبوی گلرخ آمد. در وی نگاه كرد و آن جمال وی دید و آن روی چون ماه. دودی به سر وی »

ن دیگر به دست برآمد. آت  در جان وی افتاد. با خود گفت: ای دریغا چنین روی و موی و صورت، كه در جها

اند؛ ایشان نیاید؛ اگر از اول به بالین وی آمده بودمی، مگر این خطا بر دست من نرفتی، كه ایشان با من چه كرده

هم از ایشان است؛ نه گناه ایشان كرده ] این[را نکشتمی، تا از این كار بر من چه آید؛ اما اكنون زنبورخانه آشفتم 

ن یکدیگراند، كار تمام كنم تا جواب سمک داده باشم، اگرچه كار ناكسان است؛ بودند و این بیگناه است؛ همه چو

جواب دادن سمک آن باشد كه با وی كاری  ] ؟[اند چون با سمک برنمیایم، با زنان عاجز كه ایشان خود كشته

 (.171: ص5)سمک عیار، ج« كنم؛ چاره نیست

دخت در حین ارتکاب جنایت بحدی و سنگدلی تاجدخت با خودست، شقاوت گویی درونی تاجدر این قسمت تک

روز را از حمام دخت كه قبالً هم زنان فرخگویی درونی( وامیدارد. تاجزیاد است كه او را به كشمک  درونی )تک

روز او را بخشیده بود، آنقدر خبیث است كه به ندای درون  هم پاسخ نمیدهد كه از قتل این ربوده بود و فرخ

 دخت است.بکشد. وقیعترین شخصیت در سمک عیار تاج بیگناهان دست

 نق  گفتگو در مستدل كردن كالم و زبان 

وقتی با دلیل و برهان موضوعی روشن شود كالم مستدل میشود، كالم مستدل چون پشتوانۀ منطقی دارد مورد 

الوه بر طرفین گفتگو بر پذیرش قرار میگیرد و از تأثیرگذارترین نوع گفتگو است؛ زبان مالیم و كالم مستدل ع

گیریها به روی مخاطبان هم بازخورد خوبی دارد. در سمک عیار عیاران، عالمان و وزیران با استدالل در تصمیم

 پادشاهان كمک میکردند و نتایج مثبتی به همراه داشتند.

 گفتگوی شهران وزیر و ارمنشاه: استدالل برخورد با رسول 

ا به گفت مهران وزیر هیچ كار نکنی كه به عاقبت پشیمان شوی. نام خود زشت شهران گفت ای شاه، زینهار ت»

بازفرست... اگر تو  ]كیل را[با خلعت بازفرست و هرمز  ]را[مگردان كه هیچ پادشاهی این نکند. همه بندیان 
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: 4ن، ج )هما« رسول آنجا شود به جان امان ندهند و كینه در دلها زیادت شود ]چون[رسوالن ایشان قهر كنی 

 (.659ص

شهران وزیر با استدالل ارمنشاه را متقاعد میکند كه رسوالن را نکشد چون بدنامی به دنبال دارد، پس باید 

 كار بود چون كدورت، خشونت بیشتر طرف مقابل را به همرا دارد.مالحظه

 گفتگوی طوطی شاه و خاقان وزیر: استدالل دوری از جنگ 

یر را گفت چه چاره باید كرد. خاقان گفت ای شاه. جنگیدن با اینان مصلحت پس شاه طیره شد و خاقان وز»

ها ببندند. این عده بی  از یکی دو هفته نتوانند پنهان ماندن و ناچار بیرون آیند، جنگ با نیست بفرمای تا درواز

ن به یاری ضعیف اینان شایستۀ نام تو نیست كه گویند با رعایای  جنگید و قتل و غارت كرد و چون دل مردما

گراید، باشد كه مملکت دو دسته شود و هر طرف كه شکست خورد شاه را زیان رسد. مصلحت این است كه با 

: 3)همان، ج« صبر و تدبیر كار نیک شود و امید است كه خود آنان از كردۀ خود پشیمان شوند و امان بخواهند

اری از زبان خاقان وزیر به مخاطب داده میشود، به (. در اینجا ضمن اطالعاتی كه در مورد اصول مملکتد444ص

نق  و تأثیر وزیران در حکومت اشاره میشود؛ شنیدن این مطالب از زبان وزیر تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد تا 

 كننده است.اینکه راوی بازگو كند. دوری از جنگ و تدبیر صلح با استدالل خاقان وزیر برجسته و اقناع

  دموكراتیک كردن كالمنق  گفتگو در 

اگر تمام قضاوتها و دیدگاهها از زبان راوی بیان شود دیکتاتوری بر متن حاكم میشود؛ گفتگوی بین شخصیتها 

میتواند به دموكراتیک كردن كالم بینجامد. در سمک عیار بعضی حقایق، قضاوتها و دیدگاهها از زبان شخصیتها 

 ورده است كه مخاطب فقط از دید راوی نگاه نکند.بیان شده و توازنی را در این اثر بوجود آ

 بینیگفتگوی شروان و ارمنشاه: واقع 

: ص 4)همان، ج« مرگ در پی  است ]را[شروان گفت ای شاه، از بهر جان غم نباید خوردن كه همه كس »

كه همه مرگ (. شروان از سراه خورشیدشاه در دست ارمنشاه اسیر بود. وقتی تهدید به مرگ شد، پاسخ داد 397

را پیشرو خواهند داشت؛ شنیدن این جمله كه حرف حقی است از زبان شروان، گفتگو را دموكراتیک كرده است. 

 اگر از زبان راوی گفته میشد و فقط نظر راوی بیان میشد دیگر دموكراتیک نبود.

 گفتگوی هامان و خورشیدشاه: رحم و شفقت 

خلقی هالک شوند و خون خلقان ریختن مصلحت نیست كه ایشان هامان وزیر گفت ای شاهزاده، نشاید كه »

« اندازه دوست از دشمن ناپدیداند. و سراه بیهمچون ما جان دارند و جان عزیز است و به فراوان سال بمرد شده

(. هامان میگوید خون خلقان ریختن مصلحت نیست. شنیدن این جمله از زبان هامان و با 54: ص3)همان: ج 

دیدگاه او كالم را دموكراتیک كرده است؛ چون از زبان راوی بیان نشده است. انصاف و مروت، در جملۀ قضاوت و 

مشاهده میشود؛ اگر همۀ قضاوتها را راوی انجام میداد، دیکتاتوری به داستان « قتل عام مردم درست نیست»

ود و اینگونه گفتگو به حاكم میشد. ولی در جای جای سمک عیار قضاوتها از زبان اشخاص هم بیان میش

بینی و دیدگاه شخصیتها اشاره دموكراتیک كردن كالم كمک كرده است. میخاییل باختین به ایدئولوژی، جهان

 (.4397كرده است كه كالم را دموكراتیک میکنند )باختین، 

 نق  گفتگو در عاطفی و احساسی بودن 

پنداری مخاطب با شخصیتها عیار همذاتگفتگو در عاطفی و احساسی كردن كالم بسیار مهم است. در سمک 

)قهرمانان( ازطریق گفتگو صورت میگیرد؛ گفتگو اوج احساسات و عاطفه بین عشاق، وابستگان، نزدیکان و گاهی 
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 آورد.شخصیتها با پروردگار را بوجود می

 اشقانهپری: عگفتگوی خورشیدشاه و مه

شاهزاده گفت ای دالرام و دلبند، ترا در میان مصاف بردن مصلحت نیست، و دیگر با پدرت چنین افتاده است »

كه ترا به قلعۀ شاهک فرستم. دختر گفت من نمیخواهم كه از تو جدا شوم. چون دل تو نیز چنین میخواهد 

فتند و برخاستند و یکدیگر را در كنار گرفتند و فرمان تراست. بگفتار تو میروم و اگر نه مرا مراد نیست. این بگ

پری (. نق  عشق در خلق گفتگو را با این گفتگوی بین خورشیدشاه و مه45: ص 4)سمک عیار، ج« بگریستند

 پری با این گفتگو حالت شورانگیزی به داستان میدهد. مشاهده میکنیم. عاطفه و احساس  بین خورشیدشاه و مه

 ز )سمک(: مناجات و استغاثهافروگویی عالمتک 

ای چارۀ بیچارگان، و ای دستگیر دردمندان، و ای فریادرس بیکسان، و ای خدای آسمان و زمین، و ای دانندۀ »

دهندۀ همۀ دردمندان، و رسان همۀ جانوران، و ای راحتآشکارا و پنهان، و ای آفرینندۀ همۀ خلقان، و ای روزی

رازها، و ای نیوشندۀ آوازها، قادری كه به فریاد بیچارگان رسی كه طاقت این بال ای دارندۀ افتادگان و ای دانندۀ 

و رنج ندارم و بجز تو كسی این رنج از من باز نتواند داشتن، به عزت تو كه از قدرت خوی  اثری بنمایی كه من 

و به تو آمدم و تو بیچاره از این محنت راحت یابم؛ و اگر اجل من به آخر آمده است بر من خوش گردان. از ت

در این گفتگو طلب كمک را میرساند و نوعی درد و رنج « ای(. »456: ص 1)همان، ج« توانی كه توانایی و قادری

 ی( دریافت میشود. -نیز از مصوتهای )ا

نق  روانشناسی دعا و مناجات در سمک عیار نمود قوی دارد. قهرمانان در سمک عیار هر وقت در گذرگاههای 

میگیرند با استمداد از خداوند نجات مییابند؛ ستای  و راز و نیاز با پروردگار از برجستگیهای این اثر  سخت قرار

افروز )سمک( در بارگاه جام شاه از شکنجۀ زیاد در حال مرگ بود و درد و رنج میکشید، با است. زمانی كه عالم

افروز باالتر از صدای ر این قسمت صدای عالمنیای  و استغاثه به درگاه خدا، با مدد حضرت خضر نجات یافت. د

 راوی قرار گرفته است.

 نق  گفتگو در كن  شخصیتها 

افکار و اعمال شخصیتها با گفتگوی بین آنها مشخص میشود، در سمک عیار كن  شخصیتها باعث شناخت 

صیتها با گفتگو به پنداری با قهرمانان منجر میشود؛ كن  شخمخاطب از آنها میشود و در داستان به همذات

 وجوش میدهد.داستان جنب

 گفتگوی سمک و صیحانه: نفوذ كردن 

افروز كرد. گفت ای آزادمرد، نام تو چیست؟ گفت افزون. صیحانه گفت ای افزون، تو سمک را دیدی روی به عالم»

ه هر ساعت به شکلی كه این همه فریاد از وی میکنند؟ گفت ای ملکه، من او را دیدم و چنان جادوست از بهر آنک

 (.674:ص  6)همان، ج« برآید

افروز )سمک( و صیحانۀ جادوگر، كیاست سمک بر جادوگری صیحانه میچربد و خود را در این گفتگوی بین عالم

آورد. كن  افزون معرفی میکند و با زیركی در صیحانه نفود میکند و مقدمات نابودی جادوگران را فراهم می

افروز در جادوگران در این گفتگو بنمای  درآمده است؛ جنگیدن با دشمنان با عالم شخصیت، با نفوذ كردن

 های مختلف از كنشهای مهم در این اثر است.هشیو

 ماه: عشق ورزیدنگفتگوی دایه و چگل 

 روز نباشد كه پادشاهزاده است و سزواراز این جانب دایه گفت شادباش ای ملکۀ جهان، كه شوهر بهتر از فرخ»
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ماه گفت ای روز را پی  تو بیاورم. برخاست كه برود كه چگلچون تویی. اندیشه در دل راه مده تا من بروم و فرخ

ها معموالً رازدار و یاریگر بودند. (. دایه334: ص 3)همان: ج« دایه، صبر باید كردن كه تا بهتر از این چاره كنیم

اندیشی تۀ او شد، با دایه در این مورد درددل میکند و به چارهروز شیفماه كه در میدان جنگ و نبرد با فرخچگل

روز در این گفتگو بتصویر كشیده شده ماه به فرخ، عشق ورزیدن چگلمیفتد. با گفتگوی آنها كن  شخصیت

است. است. جدایی و وصال از كنشهای شخصیتها در سمک عیار است كه برای قهرمانان بارها اتفاق افتاد ه

نشان دادن شخصیت داستانی ازطریق گفتگو و كن  نتیجۀ بهتری دارد تا اینکه نویسنده از زبان راوی معموالً »

 (.455نژاد: ص )ساختار و عناصر داستان، پارسی« همه چیز را تعریف كند

 روز: گذشت كردنگفتگوی سیماب با فرخ 

شیطان بود، مرا بفریفتند. نادانی بر من غالب  زاده، كارروز افتاد. گفت: ای بزرگوار شاه و شهسیماب در پای فرخ»

شد. عقل از من دور گشت، بخت بد مرا دریافت، فعل بد در نهاد من به جوش آمد، ناكسی از وجود من پیدا شد، 

بخت و دولت بر روی من طرانچه زد، اقبال مرا از پی  خور براند، محنت و خواری در من آویختند، چشم بد مرا 

روز ام بر گناه خوی  مقر، بر هر عقوبتی كه فرمایی سزاوارم. ... فرخرا بدین آورد؛ اكنون بندهدربست، دیوكین م

گفت: این همه چرا میگویی چون شما را آزاد كردم آنچه بود رفت. سیماب سوگند خورد به یزدان دادار كردگار 

مالت در نثر كالسیک و نق  (. كوتاه بودن ج47: ص1)سمک عیار، ج« كه بعد از این پادشاهی تخت بایستاد

های فرعی زیادی وجود دارد. كوتاهی جمالت در سالمت نثر در این گفتگو هویدا است. در سمک عیار قصه

 (.197)از اشارتهای دریا، توكلی: ص « های فرعی همواره از درون گفتگو میجوشندقصه»

اه را دارد و شهامت مبارزه با او ندارد. اراده و ترسوست، حکومت  حالت مستعمرۀ جام شسیماب كه پادشاهی بی

تنه به دفاع از سیماب شاه و مردم  اقدام میکند، سیماب شاه ترسو، به تحریک روز جوان و شجاع یکوقتی فرخ

روز با زهر میکنند. وقتی رسوا میشوند، سیماب شاه شروع به یک جاسوس و وزیرش جهاد، مبادرت به قتل فرخ

روز با بخش  آنها اصالت و   او شخصیت ضعیف  را نمای  میدهد. درعوض فرخالبه و زاری میکند و كن

روز را به مخاطب مینمایاند كه همیشه با شجاعت خود را نشان میدهد. این گفتگو من  سیماب شاه و فرخ

 پردازی در اینجا بخوبی صورت گرفته است. مردانگی میجنگد و از پشت ضربه نمیزند. شخصیت

  در پیشبرد روایتنق  گفتگو 

در گفتگوی بین شخصیتها به وقایع و حوادثی اشاره میشود كه به پیشبرد روایت كمک میکنند، در سمک عیار 

گفتگوها نق  بسزایی در پیشبرد روایت دارند؛ ضمن گفتگو، مخاطب به مسائلی پی میبرد كه  روایت حركت رو 

 به جلو دارد.

 ت سمکگفتگوی سمک و فغفورشاه: شجاعت و غیر 

سمک برخاست و گفت ای بزرگوار شاه، دختر از آن خورشیدشاه است كه به مردی و عیاری بدست آورده است. »

هیچکس در وی نگاه نتوان كردن. چرا باید كه مهران اینچنین سخن گوید كه شاه دختر كرا خواهد بود و به كرا 

زور و سمک پری به شغال پیلال مه(. وقتی خورشیدشاه برای وص14: ص 4)سمک عیار، ج« خواهد دادن؟

متوسل میشود، سمک جان بر كف مینهد و جریانهای خطرناكی را از سر میگذراند: از حضور در بارگاه فغفور شاه 

پری متعلق به خورشیدشاه است. در این گفتگو چال  جدیدی بوجود آمده تا بحث با او و مهران وزیر، كه مه

 و ضمن گفتگو پیشبرد روایت هم اتفاق است.است كه پیرنگ گسترش پیدا كرده 
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 دختدخت: جسور بودن مردانگفتگوی عدنان و مردان 

دخت گفت ایهاالوزیر، اگر شاه میخواستی كه من در خدمت بودمی دشمن بر من اختیار نکردی. اكنون مردان»

دره روم، یا چون زنان در پس ه سیاهروز بروم، یا بشاه را با من سه كار باید كردن: یا رها كند كه از دنبالۀ فرخ

پرده نشینم كه بی  از این خدمت چون مردان نخواهم كردن. عدنان وزیر گفت ای ملکه، این سخن با ما نیست. 

دخت گفت همچنین كه میگویم با شاه بگوی. آخر این قدر مرا حرمت پی  تو هست ترا با شاه باید گفتن. مردان

ی و نیز شاه آخر ترا به كاری فرستاده است. من نمیآیم. عدنان گفت ترا باید آمدن كه از من پیغامی به شاه رسان

و سخن خود بگفتن كه آنچه تو بگویی نه چنان باشد كه من بگویم. و اگر شاه چیزی گوید جواب آن در حال تو 

: 5)همان، ج« و بودباز دهی كه من آن معنی ندانم و اگر بگویم چنان نباشد و اگر بگویم چنان نباشد كه رضای ت

روز است، زنی بااراده و قدرت است. زمانی كه خورشیدشاه دخت كه از زنان پهلوان و همسر فرخ(. مردان413ص

دخت بوده، ... این مسئله باعث خشم پهلوان قمقام فرستادۀ جام شاه را میرذیرد، قمقام كه قبالً خواستگار مردان

ن صالبت گفتارش مشخص است ولی نمیخواهد بخاطر عظمت دخت میشود كه در گفتگوی با عدنامردان

دخت را قانع میکند. در سمک خورشیدشاه مستقیم با او صحبت كند. عدنان وزیر باتدبیر و كاردان است و مردان

عیار هر شخصیت صدای متمایزی ندارد، گفتگوها متناسب با شخصیت نیست؛ پادشاهان، وزیران، پهلوانان و زنان 

ی ندارند، همه به یک گونه صحبت میکنند. با وجودی كه گفتگوها در در سمک عیار جزو روایت صدای متمایز

قصه هستند و بصورت مستقل نشان داده نمیشوند، همین گفتگوها كه در بین روایتها وجود دارند از حضور راوی 

وایی است، گفتگوها پردازی كمک میکنند. سمک عیار چون یک اثر رمیکاهند و به پیشبرد داستان و شخصیت

 بدنبال روایت مییایند.

 نق  گفتگو در فضاسازی داستان 

آورد. یکی از كاركردهای گفتگوی شخصیتها فضاسازی در داستان است كه فضای شاد یا غمگینی را بوجود می

.. بعضی گفتگوها در سمک عیار به فضاسازی منجر شدند به این صورت كه با دیدن خوابی یا گرفتن طالع و .

 فضاسازی اتفاق افتاده است.

 روز و خورشیدشاه: خواب شوم دیدنگفتگوی فرخ 

روز گفت ای برادر عزیز و ای فخرشاهان. بگوی تا چه دیدی؟ گفت ای برادر، به خواب دیدم كه من در فرخ»

بیرون آوردی. هر دو گردابی افتاده بودم با اسب؛ و اسب مرا میگردانید. تو بیامدی و عنان اسب من بگرفتی و مرا 

ایستاده بودیم. با هم سخن میگفتیم كه ناگاه عقابی بیامد و كاله از سر تو برگرفت و بر هوا شد. از این میترسم. 

روز گفت ای شاه. این نشان فراق است كه تو میدهی و من پی  مرگ باز میشوم. یا مرا بکشند یا بیرون فرخ

روز و خورشیدشاه مشاهده میشود. خوابی كه ر گفتگوی بین فرخ(. فضاسازی د344: ص 4همان، ج« ) آورند

خورشیدشاه دیده و تعبیرش جدایی بین دو برادر است، فضا را غمگین كرده است و مخاطب را آماده میکند كه 

 حادثۀ تلخی به وقوع خواهد پیوست.

 روز: طالع سعدافروز و فرخگفتگوی عدنان و عالم 

افروز اگر منجمان عالم گرد آمدندی تا چنین ساعتی بدست آورند نتوانستندی؛ المعدنان وزیر ... گفت ای ع»

سخت عظیم مبارک ساعتی است؛ بسیار كارها دیدم كه بر سر وی بگذرد و خرمیها بیند بدلیل كه هم اكنون 

گفت ای شاه،  باشد كه او را مژدگانه آورند به خرمی ... خادم گفت ... پسری چون پدر ظاهر گشت ... عدنان وزیر

(. در این گفتگو فضاسازی بسیار زیبا نمای  داده شده 655: ص 5)همان، ج« مباركی ساعت است كه فرزند آمد



 464/ بررسی و تحلیل گفتگوی شخصیتها در سمک عیار

 

روز و گلبوی، با استفاده از علم نجوم است. عدنان وزیر كه علم نجوم میدانست قبل از تولد مرزبانشاه فرزند فرخ

ند؛ فضاسازی شادی با پیشگویی تولد مرزبانشاه از زبان عدنان نوید تولد پسری را به میدهد و فضا را شاد میک

 وزیر صورت گرفته است.

  نق  گفتگو در توصیف 

بیشتر توصیفها در داستان توسط راوی صورت میگیرد، در بعضی از گفتگوهای سمک عیار هم توصیف صورت 

 ه توصیف شده است مینجامد.گرفته است كه گاهی به معرفی یا شناخت بیشتر مخاطب از شخصیت یا چیزی ك

 گفتگوی سمک و هرمزكیل: توصیف زر 

سمک گفت ... زر به خرج كردن بسیار، تا زر خرج نکنی مراد تو حاصل نشود. كه تو كار بسازی، و هرچه، بر »

همۀ بند همه، مردان عالم برنتوانند آورد به زر برآید چنانکه پسندیده باشد، كه زر پیشرو همۀ كارهاست. زر زبان

غمازان و مفسدان است. اگر نه زر بودی كی در میان چندین دشمن چگونه توانستی آمدن؟ اگر من ساختمی به 

(. در این گفتگو 354: ص 4)همان، ج« هزار چون من برنیامدی، این زر به خرج كردن تمامت كارها ساخته است

یف زر و قدرت آن نشان میدهد كه كه هرمزكیل از سمک میررسد چرا این همه زر خرج میکنی، سمک با توص

باید از وسایلی برای رسیدن به هدف استفاده كرد؛ سخاوت و كیاست سمک با توصیف زر كه چگونه آن را در 

 خدمت بگیرد نمایان شده است.

 گفتگوی فتاح و دبوردیوگیر: توصیف قدرت خورشیدشاه 

مایی ای دبور، درآی؛ تا ترا دیوگیری بیاموزم ... فتاح نعره میزد و گفت ای آزادمردان، كجایید؟ اگر مردی مین»

در میدان خوانی؟  ]را[دبور از گفتار سیاه برآشفت ... و گفت ای فرومایۀ خاكسار كار تو بدان رسید كه چون منی 

« من با خورشیدشاه برابری میکنم ... فتاح گفت این همه نام خورشیدشاه مبر، كه چون تو صدهزار بنده دارد

(. رجزخوانی در میدان جنگ از دیرباز مرسوم بوده است و در شاهنامه و دیگر آثار 675: ص 6، ج)سمک عیار

حماسی نمود دارد. در سمک عیار پهلوانان با هماورد طلبیدن و رجزخوانی در میدان جنگ سعی در تضعیف 

را با تحقیر مورد خطاب روحیۀ حریف و تقویت روحیۀ لشکریان خود دارند. زمانی كه فتاح حریف میطلبید و دبور 

قرار میداد، دبور آنچنان خشمگین شد كه پاسخ تلخی به فتاح داد و فتاح او را تا حد بندۀ خورشید تنزل میدهد 

و به قدرت خورشیدشاه افتخار میکند. در این گفتگو قدرت خورشیدشاه توصیف میشود. گفتگوی پهلوانان در 

 میدان رزم معموالً كوتاه هستند.

 گیری و فرود داستانتگو در اوجنق  گف 

هر چقدر راوی تالش كند مخاطب را دچار هیجان كند، به اندازۀ گفتگوی شخصیتها نمیتواند تأثیرگذار باشد. 

ای دارد؛ شرایط شخصیتها با العادهگیری و فرود داستان نق  فوقگفتگوی شخصیتها در سمک عیار در اوج

گشایی )فراز و فرود( با افکنی و گرهیکند و بعد تعلیق اتفاق میفتد. گرهگفتگوی آنها، مخاطب را متوجه بحران م

 گفتگو  بهتر جلوه میکند؛ سمک عیار چون طوالنیست فراز و فرودهای زیادی دارد.

 افکنیگفتگوی هامان و شیرافکن: گره 

اند؟ گفت نه از جهت مهران وزیر روی به شیرافکن كرد و گفت ای پهلوان، از آن جماعت هیچکس به مرگ آمده»

: 4)همان، ج« روز مصاف كرد، امروز خورشید میکند. و كسی پی  ایشان نمیتوان رفتنآنکه راه تنگست. دی فرخ

ای خود را در ای كه مهران وزیر ترتیب میدهد، عیاران قتل عام میشوند و سمک مانند مرده(. در توطئه45ص 

دوباره گروهی از عیاران شکل میگیرد و به همراه خورشیدشاه و میان كشتگان میندازد تا جان بدر ببرد؛ بعد 
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عشق پرماجرای خورشیدشاه به دختر فغفور چین و فراز و  پری میجنگند.روز با مهران وزیر برای تصاحب مهفرخ

پری و افکنی( عشق خورشیدشاه به مهفرودهای آن در بستر فرهنگ عیاری جانمایۀ اصلی این اثر است. )گره

گیری این داستان است. پس از جنگها و درگیریهای بسیار با مدد سمک، خورشیدشاه ت و چالشها با او، اوجمخالف

پری به وصال میرسند و داستان فرود پیدا میکند؛ در ادامه با ماجراهای عشق فرخ روز به گلبوی دوباره و مه

 داستان اوج میگیرد.

 ییگشاافروز و الیاس پیغمبر: گرهگفتگوی عالم 

افروز پی  آن شخص. گفت با این قوم چه كنم؟ آن شخص گفت از ایشان هیچ نیاید. سمک معروف به عالم»

مرزبانشاه از وی بازگرفت. آن شخص گفت آن درج بر زمین زن تا خرد شود كه این طلسم جادوان است نباید كه 

زمین زد و بشکست. پس گفت ای افروز آن درج بر به دست دیگران افتد و از آن رنجی به كسی رسد. عالم

آزادمرد، به حق یزدان كه ترا از این منزلت داد بگوی تا تو كیستی؟ آن شخص گفت من الیاس پیغمبرم. یزدان 

(. در سمک عیار اتفاقات عجیبی رخ میدهد. 594: ص 5)همان، ج« مرا فرستاد كه شما را از این دره بیرون آورم

درمانده میشوند به دعا متوسل میشوند. سمک كه برای نجات مرزبانشاه  در بعضی حوادث كه قهرمانان عاجز و

روز و گلبوی از دست تیغوی جادوگر به درۀ جادوگران رفته بود از طلسم آنها عاجز میشود و به دعا روی پسر فرخ

غلبه آورد. در گفتگوی بین الیاس پیغمبر و سمک مالحظه میشود كه دعای سمک اجابت شده و الیاس برای می

 گشایی )فرود( داستان اتفاق افتاده است.بر جادوگران به یاری او آمده است. در این گفتگو گره

  سیر شتاب زمانی رمانس با تأكید بر گفتگو 

گفتگو در رمانس باعث سیر شتاب زمانی میشود. اگر قرار باشد راوی تمام ویژگیهای شخصیتها را توصیف كند و 

به مخاطبان آگاهی بدهد خیلی طول میکشد. گفتگوی شخصیتها عالوه بر شناخت از گذشته و حال و آینده 

مخاطب از ویژگیهای روحی، خلقی و جسمانی آنها، درمورد وقایع قبل و حال و بعد با سرعت بیشتری مخاطب 

وی در جریان امور قرار میگیرد. رمانسها طوالنی هستند و حوادث بیشماری در آنها به وقوع میریوندد. گفتگ

 ای دارد و به رمانس شتاب میدهند.شخصیتها حالت زنده

مستقیم در متن مقاله ذكر هایی از گفتگوهای مستقیم و غیربعلت حجم باالی گفتگوها در سمک عیار،  نمونه

شد. بیشتر گفتگوها بصورت مستقیم هستند كه بین دو یا چند شخصیت صورت میگیرند و مقدار كمتری 

ر این اثر مشاهده شد؛ گفتگوها بیشتر بصورت كوتاه هستند. با بررسی و تحلیل گفتگوها، مستقیم دگفتگوی غیر

كاركرد آنها در این اثر نیز شناخته شد. سمک عیار كه بوسیلۀ راوی دانای كل نامحدود روایت میشود، با این 

 گفتگوها از یکنواختی درآمده است.

 

 گیرینتیجه
ها و نتایج رسیدیم: گفتگوها در سمک عیار به با بررسی و تحلیل گفتگوی شخصیتها در سمک عیار به این یافته

اند. گفتگوها در سمک دو صورت مستقیم و غیرمستقیم مشاهده شدند كه به رمانس پویایی و تحرک بخشیده

 شتر گفتگوها در سمک عیار كوتاهعیار متناسب با شخصیتها نیست، یعنی شخصیتها صدای متمایزی ندارند. بی

 هستند؛ كوتاه بودن جمالت در گفتگوها، از سالمت نثر كهن قرن ششم حکایت دارد. 

كاركرد و نق  عنصر گفتگو در سمک عیار بصورت مناظره )مناظره، جدل، كشمک  درونی( نمود قوی دارد. 

برهان صحبت كردن، شخصیتها به این اثر مستدل كردن كالم با گفتگو باعث مقبولیت آن شده؛ با استدالل و 
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اعتبار بخشیده است. دموكراتیک كردن كالم با گفتگو، انعطاف نویسنده را به همراه داشته كه همه جا با دید 

راوی نگریسته و قضاوت نشود. با عاطفی و احساسی بودن گفتگو، اوج انتقال احساسات و عاطفۀ عشاق در سمک 

ی استغاثه، درد و رنج شخصیتها به مخاطب القا شده است.  -ستفاده از مصوتهای اعیار نمای  داده شده، با ا

افکار و اعمال شخصیتها با گفتگو مشخص میشود، در سمک عیار كن  شخصیتها باعث شناخت مخاطب از آنها 

صه پنداری با قهرمانان منجر میشود. با وجودی كه گفتگوها در سمک عیار جزو روایت قمیشود و به همذات

هستند و بصورت مستقل نشان داده نمیشوند، همین گفتگوها كه در بین روایتها وجود دارند حضور راوی را 

پردازی كمک میکنند. فضاسازی غمگین و شاد با كمرنگ و به پیشبرد داستان، گسترش پیرنگ و شخصیت

در گفتگوها مخاطب مستقیم در بینی در گفتگوها اتفاق افتاده است. با توصیف خواب دیدن، پیشگوییها و طالع

جریان قرار میگیرد و همۀ توصیفها از دید راوی صورت نمیگیرد، اینگونه برای خواننده جذابیت بیشتری دارد. 

هرچقدر راوی تالش كند مخاطب را دچار هیجان كند، به اندازۀ گفتگوی شخصیتها نمیتواند تأثیرگذار باشد. 

گشایی )فراز و فرود( بهتر جلوه میکند؛ افکنی و گرهن میکند و گرهگفتگوی شخصیتها مخاطب را متوجه بحرا

گیری و فرود زیادی دارد. گفتگو در رمانس باعث سیر شتاب زمانی رمانس سمک عیار چون طوالنیست، اوج

میشود، اگر قرار باشد راوی تمام اطالعات از گذشته و حال و آینده را به مخاطبان بدهد خیلی زمانبر است، 

گوی شخصیتها درمورد وقایع با سرعت بیشتری مخاطب در جریان امور قرار داده و شتاب زمانی به رمانس گفت

 اند.سمک عیار داده

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 بر را نامهپایان این راهنمایی محمدعلی داودآبادی فراهانیآقای دكتر . است شده استخراج اراکاسالمی واحد 

 در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم طاهره حسنی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

 تحلیل و تجزیه به كمک با نیزآقای دكتر محمدرضا قاری . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و اراکدانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق
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 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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