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به استناد نامه ی شماره ی 87/472197 مورخ 90/12/18 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی و بر اساس 
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجالت  تأیید  و  بررسی  کمیسیون  جلسه ی  چهارمین  و  هشتاد  و  سومین  و  هشتاد  رأی 
علمی پژوهشی  ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا حائز رتبه ی  تاریخ 1390/11/10،  مجله ی زبان و 
گردید. هم چنین این مجله در پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )SID(  نمایه سازی شده است. تتتتتتتتت

مجله در رد یا پذیرش مقاله ها و ویرایش آن ها آزاد است.
مقاالت رسیده برگردانده نمی شود.

مسئولیت مطالب مقاله بر عهده ی نویسنده است.

نشانی: فسا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، دفتر فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی
تلفن:7-    071-53335225
نمابر:  071-53334300

iau.fasa@yahoo.com :پست الکترونیکی
adabiatmagazine.iaufasa.ac.ir :پایگاه اینترنتی

واحد فسا





شرایط پذیرش مقاله

تحقیق  گسترش  منظور  به  فسا  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  فصل نامه ی 
نتایج  از  ایران زمین  در زمینه ی »زبان و ادب فارسی« و آگاهی عالقه مندان به ادب و فرهنگ 

پژوهش های محققان و صاحب نظران منتشر می شود.
الف( شرایط کلی و اولیه: 

1- مقاله باید تحت برنامه Word 2003 به بعد و با قلم نازنین فونت 13 به پایگاه اینترنتی مجله 
فرستاده شود.

2- مقاالت مستخرج از پایان نامه باید تأیید استاد راهنما را هم  راه داشته باشد و نام وی نیز در 
مقاله ذکر شود.

3- نویسنده باید تعهد نماید که مقاله را هم زمان برای هیچ مجله ی دیگری ارسال نکرده و تا زمانی 
که پذیرش آن در مجله ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا مشخص نشده 

است، آن را برای مجالت دیگر ارسال نکند.
4- مقاله نباید قباًل در هیچ نشریه ای چاپ شده باشد.

5- نویسنده باید نشانی، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در برگ 
ضمیمه ارسال نماید.

6- مقاله باید نتیجه ی کاوش ها و پژوهش های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
7- مقاله دارای اصالت و ایده ی تازه باشد.

8- در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد.
9- مقاالت باید از نوع تحلیلی و نقد علمی باشد، بنابراین مقوالتی مانند ترجمه و گردآوری در 

حوزه ی کار این مجله قرار نمی گیرد.
توضیح: مقاله پس از دریافت، ابتدا در هیأت تحریریه بررسی و در صورت داشتن شرایط الزم، برای 
داوری ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه های داوران، نتایج آن در هیأت تحریریه مطرح می شود 

و در صورت کسب امتیازات کافی، پذیرش چاپ می گیرد.
ب( شرایط نگارش:

1- ترتیب تنظیم مقاله:
1-1- عنوان که باید کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه 

نوشته شود.
1-2- نام مؤلف یا مؤلفان هم راه با درجه ی علمی.

1-3- چکیده ی فارسی که دربردارنده ی مضامین اصلی مقاله است )حداکثر 150 کلمه(.
1-4- کلید واژه ی فارسی از 4 تا 8 کلمه.

1-5- مقدمه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق است و خواننده را برای ورود به بحث 
اصلی آماده می سازد.

1-6-  متن اصلی شامل بحث و بررسی. 
1-7- نتیجه گیری.

1-8- پانوشت )در صورت لزوم و بنابر مقتضای متن(.



1-9- منابع.
1-10- چکیده ی انگلیسی که ترجمه ی چکیده ی فارسی است و در صفحه ای جداگانه نوشته و به 
ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده،  مرتبه ی علمی وی، متن چکیده و کلید 

واژه های متن می شود.
2- ارجاع نویسی:

2-1- ارجاعات درون متن: پس از متن ارجاعی و داخل پرانتز موارد زیر ذکر می شود: نام خانوادگی 
نویسنده، صفحه و سال. مانند: )زرین کوب،26:1370(. در مورد منابع اینترنتی ذکر نام خانوادگی و 

تاریخ به روز شدن مقاله کافی است. مانند: )موحد، 1389/2/18(
2-2- ارجاعات منابع:

الف: ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. نام کتاب )با حروف 
پررنگ(، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.

پرانتز(. عنوان مقاله )داخل  انتشار )داخل  نویسنده. سال  نام  نام خانوادگی،  به مجله:  ارجاع  ب: 
گیومه(، نام نشریه )با حروف پررنگ(، دوره / سال، جلد، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.

ج: ارجاع به مجموعه مقاالت: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. عنوان مقاله 
)داخل گیومه(، نام مجموعه مقاالت )با حروف پررنگ(، نام و نام خانوادگی گردآورنده، شهر محل 

نشر: ناشر، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.
به روز شدن )داخل  تاریخ  نویسنده. آخرین  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  به سایت های  ارجاع  د: 
پرانتز(. عنوان موضوع )داخل گیومه(، ذکر واژه ی »منبع«، نشانه ی دونقطه، نشانی پایگاه اینترنتی 

با حروف التین از سمت چپ. مانند:                              
http://www.fararu.com :موحد، ضیاء. )89/2/18(. »از روی تئوری نمی توان شعر گفت«، منبع

ه: در مورد منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی و از چپ به راست با حروف التین عمل 
می شود.

3- مقاله باید حداکثر در بیست صفحه تنظیم شود و هر صفحه حداکثر دربردارنده ی بیست و سه 
سطر باشد.

4- اسامی خاص و اصطالحات التین بالفاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز و در متن مقاله آورده 
شود. 

5- در نگارش مقاله اصل جدانویسی و در مورد  واژگان با ساخت واحد استفاده از نیم فاصله رعایت 
شود، مانند: آنچه ← آن چه،

همراه ← هم راه، بهتر ← به تر، می خواهم ← می خواهم.
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بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی
علیرضا ابراهیمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران
دکتر مجید رضا خزاعی وفا )نویسنده ی مسئول(
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران
دکتر محمود فیروزی مقدم
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت حیدریه، ایران

چکیده
جریان سمبولیسم اجتماعی، جریانی نو ظهور در شعر معاصر فارسی است. در بدو امر شاید 
چنین به نظر رسد که این جریان، با مکتب سمبولیسم که اواخر قرن هیجدهم در فرانسه ظهور 
اشعار  به  بیشتر  این جریان  بسیار کمرنگ است.  این نسبت  واقع آن که  اما  دارد.  کرد، نسبتی 
تمثیلی و نمادین در شعر سنتی نزدیک است. دو ویژگی بارز این جریان، اول نماد پردازی و دوم 
جامعه گرایی است. نگارندگان در مقاله ی حاضر کوشیده اند این دو ویژگی جریان سمبولیسم 
اجتماعی را در مجموعه شعر "دعای زنی در راه" از سید علی صالحی، شاعر معاصر ایران، مطالعه 
و بررسی کنند. در بخش نمادپردازی، چند نماد )سمبل( مهم در شعر صالحی مطالعه و تحلیل 
شده است. این نماد ها شامل کودک، پروانه، شب و صبح، باد، مسافر، و پیراهن می باشد. در باب 
اند سیری در  ویژگی دوم جریان سمبولیسم اجتماعی یعنی جامعه گرایی، نگارندگان کوشیده 
شعر متعهد و جامعه گرای صالحی داشته باشند و این ویژگی را در مجموعه ی دعای زنی در راه، 
تحلیل و توصیف کنند. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است؛ نگارندگان ابتدا 
داده های مورد نظر خود را از منابع کتابخانه ای فراهم آورده اند و پس از آن به تحلیل و توصیف 

داده ها و شواهد در مجموعه دعای زنی در راه )تاریخ نخستین انتشار 1379( پرداخته اند. 
کلید واژه : سمبولیسم اجتماعی، شعر متعهد، سید علی صالحی

تاریخ دریافت مقاله: 1400/07/۲۹
تاریخ پذیرش مقاله: 1400/11/1۹
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فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی12/

1- مقدمه
با معانی متعددی آمده است. معانی ای چون: عالمت،  یا نماد در فرهنگ ها  سمبل 
مظهر، هر نشانه ی قراردادی و اختصاری و ... )معین، 1378: 1918(، و سمبولیسم، نیز به 
مکتبی از مکاتب ادبی تعریف شده است که به ویژه با تمثیل سنتی، ارتباطی تنگاتنگ دارد. 

بیان مسئله و فرضیه های پژوهش 
سمبولیسم اجتماعی، جریانی نوظهور در شعر معاصر است. این جریان به ویژه با روی 
آوردن شعر معاصر به جامعه، پس از کودتای 28 مرداد، به جریانی جدی در شعر معاصر 
تبدیل شد. پژوهشگران آغازگر سمبولیسم اجتماعی را نیما یوشیج می دانند: »نیما آغازگر 
)لنگرودی،  به کمال رساند«  را  اخوان آن  بود و  فارسی  نو  سمبولیسم اجتماعی در شعر 

.)295 :1377
اما مراد از سمبولیسم اجتماعی چیست؟ ویژگی های این جریان شعری کدام اند؟ و 
آیا این ویژگی ها در مجموعه ی دعای زنی در راه از سید علی صالحی تبلور یافته اند؟ این 
پرسش ها، پرسش های اصلی این پژوهش است و نگارندگان می کوشند به این پرسش ها 

پاسخ دهند.
اهداف و ضرورت های تحقیق

هدف این پژوهش، تحلیل ویژگی های بارز سمبولیسم اجتماعی در یکی از مجموعه های 
شعر سید علی صالحی است. هدف از انتخاب این مجموعه ) دعای زنی در راه ( بر بنیان 
این فرضیه بوده است که این شاعر معاصر، در آن مجموعه شعر، گرایش بیشتری به سوی 
جامعه گرایی داشته است. از سویی زبان شعر صالحی به دلیل نمادین بودن گاه درک آن را 
دشوار می کند. اما در  این مجموعه، شاعر، سعی می کند نمادهای شعری اش را به گونه ای 
در شعر بیاورد که شعر همچنان برای اقشار گوناگون مردم، قابل درک و فهم باشد. ضرورت 
وضوح  به  شعری  معاصر  های  جریان  بودن  نوظهور  دلیل  به  هایی  تحقیق  چنین  انجام 
احساس می شود. معرفی، تحلیل و بررسی شواهدی از شعر های این جریان های نوظهور، 
مانند جریان سمبولیسم اجتماعی، هم برای جریان شناسی شعر معاصر مفید است و هم 
نقاط مبهم و زوایای تاریک نوع شناسی اشعار معاصر را تا حدودی واضح و روشن می سازد.

پیشینه ی تحقیق 
نگارندگان این اصطالح را اولین بار در تاریخ تحلیلی شعر نو از لنگرودی، دیدند. شفیعی 
کدکنی، در ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت از آن با عنوان شعر اجتماعی 
رمزگرا یاد کرده است که چندان تفاوتی با اصطالح سمبولیسم اجتماعی ندارد. حسین پور 
چافی بخشی از کتاب جریان های شعر معاصر از کودتا تا انقالب اسالمی را به سمبولیسم 
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اجتماعی اختصاص داده است. سرانجام شمیسا، در مکتب های ادبی ذیل مکتب سمبولیسم، 
به طور بسیار مجمل به توضیح و تبیین این اصطالح پرداخته است. از این منابع که بگذریم 
در باب این اصطالح و شواهد آن در شعر معاصر ایران، مقاالت اندکی نیز نوشته شده است:

1- شمیسا، سیروس و حسین پور،  علی. )1380(، جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر 
معاصر ایران، نشریه ی مدرس علوم انسانی.

در  اجتماعی  سمبولیسم  بررسی   ،)1394( فرشاد.  مرادی،  و  احمد.  سید  پارسا،   -2
سروده های مهدی اخوان ثالث، مجله مطالعات و تحقیقات ادبی.

3- سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر فارسی ) بررسی نمادهای اجتماعی در شعر 
شاعران دهه های سی و چهل (، فریده آرمیده، نسرین بیگدلی و مسعود هوشیار، همایش 

بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی علیگر هند، دوره 2، 1395.
گردهمایی  طینت،  پاک  اهلل  یوشیج، حشمت  نیما  شعر  در  اجتماعی  سمبولیسم   -4

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دوره 11. 1395.
چنان که از این پیشینه ی مطالعاتی پیداست تاکنون هیچ پژوهشی در شعر سید علی 
صالحی از منظر سمبولیسم اجتماعی صورت نگرفته است. این پژوهش یکی از جدیدترین 

پژوهش هایی است که در این حوزه انجام می شود.
روش تحقیق

این پژوهش با گردآوری اطالعات از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی آغاز شد. نگارندگان 
پس از مطالعه ی تمام مجموعه شعرهای سید علی صالحی، نشانه هایی از جریان سمبولیسم 
اجتماعی را در مجموعه شعر دعای زنی در راه به شکلی آشکارتر یافتند. الزم به ذکر است 
که صالحی، در دیگر مجموعه شعرهایش نیز گاه اشعاری با صبغه ی سمبولیسم اجتماعی 
دارد اما این مجموعه بنا به دالیلی که در متن مقاله آمده است در مجموعه ی دعای زنی در 
راه پررنگ تر و محسوس تر است. نگارندگان، با توجه به اطالعات گردآوری شده با روشی 
تحلیلی – توصیفی به بررسی ویژگی های سمبولیسم اجتماعی در شعر سید علی صالحی 

پرداخته اند.

2- بحث و بررسی
2-1- سمبل، سمبولیسم  و ویژگی های تصویر سمبولیستی     

در فرهنگ فارسی ذیل واژه ی سمبل می خوانیم: »شیء یا موجودی که معّرف موجودی 
مجّرد و اسم معنی است. نشانه، عالمت، مظهر و نشانه ی قراردادی اختصاری. همچنین 
به معنای کنایه، نمایش به وسیله ی عالئم رمزی نیز آمده است« )معین، 1378: 1918(.

بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی
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سیما داد در فرهنگ اصطالحات ادبی، نظری عمیق تر به این اصطالح داشته است؛ او 
سعی کرده است این اصطالح را در پیوند با زبان ادبی مطالعه کند.  در این فرهنگ، ذیل 
این اصطالح چنین آمده است: »سمبل یا نماد به چیزی یا عملی گویند که هم خودش 
باشد و هم مظهر مفاهیمی فراتر از وجود عینی خودش. تفاوت آن با نشانه در آن است که 
هر نشانه مفهوم ساده و واحدی را در بر دارد مانند چراغ راهنمایی، اما نماد، مظهر مفاهیمی 
پیچیده تر از نشانه یا عالمت است. مانند برگ زیتون با مفهوم صلح که از قدیم االیام مانده 
است. یا تندیس دست بریده در مذهب شیعه، این گونه نماد ها، بیانگر زمینه ی وسیعی  از 
افکار و دیدگاه ها هستند و البته در شرایط متفاوت، مفاهیم متفاوتی را می رسانند« )داد، 

.)284 :1378
با این توضیحات، یکی از مؤلفه های اساسی مکتب سمبولیسم بر ما آشکار می گردد 
شاعر  است.  شعری  جریان  این  در  اشعار  بودن  معنا  چند  و  پذیری  تأویل  آن خصلت  و 
سمبولیست یا نماد پرداز، به گاه سرودن شعر، فقط به معنای صوری واژگان توجه ندارد او 
عالوه بر آن معنای اولیه، معنا یا معانی دیگری را نیز مد نظر دارد. کشف این نماد ها بسان 

کشف راز و رمز یک اثر هنری، هم لذت بخش و هم شگفتی آفرین است.
از آن جا که مرز سمبل و اسطوره به دلیل نزدیکی به یکدیگر گاه مبهم می شود تعریفی 
از این دو اصطالح پر کاربرد، از کتاب "طال در مس"، و نیز از کتاب "رؤیا اسطوره حماسه"، 

اینجا ارائه می شود: 
»سمبل، عالمت یک شیء، یا عالمت دنیای خاصی از اشیاء و یا عالمت و حالت ویژه ای 

از حاالت انسانی در میان اشیاء و حیوان هاست ....« )براهنی، 1347: 81(.
»اسطوره، استحاله ی انسان است در شیء طبیعی و در واقع برداشتی است با بینشی 
بدوی از اشیاء طبیعت. اسطوره سازی، انتقال روح آدمی است به محیط و دادن خصوصیات 

بشر ذی روح است به اشیاء غیر ذی روح« )براهنی، 1347: 81(.
کزازی هم در کتاب "رؤیا، حماسه، اسطوره"، این اصطالح را این گونه توضیح داده 

است:
»نماد، نمونه ی برترین است، در آن چه آن را به شیوه ای رمزی باز می تاباند و باز 
می نماید. از این روی، نماد به ناگزیر در سرشت از گونه ای همه سویگی و همه رویگی 
برخوردار است. به سخنی دیگر می توان گفت که نماد به گونه )جنس( می ماند که به 
شیوه ای رازآمیز و جادوانه همه ی فرد ها را در بر می گیرد. نماد گویای همه ی فردهاست، 

بی آن که یکی از آن ها به تنهایی باشد« )کزازی، 1372: 162(.
بنابراین تعاریف و تعاریف دیگری که در منابع مربوط به نظریه های ادبی آمده است 
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می توان چنین ادعا کرد که اسطوره و سمبل هر دو در حوزه ی نقد روان شناختی  مطالعه 
فروید  زیگموند  های  اندیشه  روانکاوانه،  نقد  ی  دانیم سرچشمه  می  که  چنان  می شوند. 
)1852-939( است. پس از فروید، شاگرد او کارل گوستاو یونگ، راه استاد را ادامه داد، اما 

تفاوت های آشکاری بین روان شناسی فروید و روان شناسی یونگ وجود دارد:
»فروید نماد ها را در افراد و بافت فرهنگی آنها جسـت و جو می کرد اما یونگ در آنها 
دستکاری کرد و به نماد های جهانی و همگانی روی آورد. یونگ در این باره که ای بسا 
پندارهایی در نهانگاه آدمی پنهان می ماند و خواب و رؤیا و آثار ادبی با نماد ها و نشانه های 
خود زمینه ی کشف این پندارها می گردد با فروید هم نواست. اما یونگ این پندارها را 

سحرآمیز، جهانی و همگانی می داند« )تسلیمی، 1398: 121(.
آن چه در نقد روانکاوی، از اهمیت به سزایی برخوردار است مفهوم لذت است و آنچه بر 
ارزش معنوی شعر سمبولیستی می افزاید تالش خواننده است در کشف رمزها و نمادهایی 
که شاعـر با چیره دسـتی کنار هم چیده اســت. تری ایگلتون در کتـاب "نظریه ی ادبی" 
در فصلی مربوط به نقد روانکاوی بر این باور است که: »دلیل این که اکثریت عظیمی از 
مردم شعر، رمان و نمایشنامه می خوانند آن است که این عمل را لذت بخش می یابند« پس 
شعر سمبولیستی، به خواننده  لذتی دو چندان عطا می کند؛ لذت اول به محض خواندن 
شعر نصیب خواننده می شود و لذت در مرتبه ی دوم، پس از کشف نمادها و رمزهایی که 

شاعر با مهارت، در شعر قرار داده است )ایگلتون، 1398: 262(.
البته در مطالعه ی سمبل یا نماد باید به خاستگاه نماد نیز توجه داشت. فتوحی در 
بالغت تصویر، خاستگاه های طبیعی، اسطوره ای و دینی برای سمبل بر شمرده است. یعنی 
نماد یا از دل طبیعت می آید یا از دل اسطوره ها و یا این که ریشه در روایات و متون دینی 

دارد.
از منظر مکتب های ادبی، تبار مکتب سمـــبولیسم یا نماد پردازی به رمانتیـسم باز 
می گردد » اما در زبان مورخان ادبیات، اصطالح مکتب نماد پردازی به طور خاص به معنی 
گروهی از نویسندگان فرانسوی است که نخستین آن ها )هامبورگر، 1396: 149( بود، و 
شعرای پس از او عبارت بودند از آرتور رمبو، پل ورلن، استفن ماالرمه و پل والری )ایبرمز 

و گالت هرفم ، 1387: 122(.
شعر معاصر فارسی، که بسیار تحت تأثیر مکاتب ادبی جهان بوده است از افق هایی که 
این مکاتب پیش روی اش گشوده اند سود جسته است اما نه به صورت کامل. توضیح این 
مطلب در ادامه خواهد آمد. چارلز چدویک سمبولیسم را مکتبی از مکاتب ادبی معرفی کرده 
است که تاریخ پیدایش آن از قرن نوزدهم و پس از مکاتبی چون کالسیسیم، رمانتیسم، 

بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی
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رئالیسم و ناتورالیسم است. از دید او »این مکتب بر اساس بر مال شدن وصف حال از طریق 
یک سلسله رمز گشایی و تأویل بنا شده است« )چدویک، 1375: 10(.

در ادامه به منش تأویل گرایی در شعر سمبولیستی اشاره خواهد شد. تأویل گرایی یکی 
از مهمترین ویژگی های تصویر سمبولیستی است. به نظر می رسد بهتر است به طور ویژه 

در باب تصویر سمبولیستی توضیحاتی ارائه شود.
دارای  بودنش  تصویر  به صرف  سمبولیستی  تصویر  شعر،  در  آفرینی  تصویر  منظر  از 
ویژگی هایی است؛ این بدان معناست که در بحث از تصویر سمبولیستی، به سمبولیسم 
اجتماعی یا سمبولیسم عرفانی و... در شعر توجهی نداریم بلکه فقط ویژگی های تصویر 
سمبولیستی را بما هو تصویر در نگر داریم. فتوحی در بالغت تصویر از این نظرگاه، به تصویر 

سمبولیستی نگریسته و ویژگی های ششگانه ای برای آن برشمرده که در ادامه می آید. 
او ابتدا سمبل را در پیوند با کنایه، مجاز و استعاره چنین تعریف کرده است: »به طور 
معمول هر تصویری شامل دو نیمه است: رسانه ) مشّبه و مشّبه به یا مستعار له و مستعار 
منه ( و دیگری غرض. نماد همان رسانه است که صورت مرئی آن در متن ادبی می آید و 
غرض آن، ایده ی نامرئی و پنهان است که به طور واضح اشاره ای به آن نمی شود. تفاوت 
اساسی نماد با دیگر تصویرهای مجازی در همین جاست. در مجاز مرسل، استعاره و کنایه 
یک قرینه هست که به نیمه ی پنهان و محذوف تصویر اشاره می کند؛ اما نماد ادبی فاقد 
این قرینه است. فرق نماد ادبی با نماد های آیینی، ملّی و نشانه های قراردادی نیز در آن 
است که نماد ادبی یک پدیده ی زبانی است و در واژه های زبان شکل می گیرد« )فتوحی، 

.)154 :1385
و در ادامه ویژگی های ششگانه ای برای این نوع از تصویر برشمرده و هر یک را توضیح 

داده است:
1- گنگی ذاتی: ما با الفاظ و نشانه های معنادار زبان انس گرفته ایم و عادت کرده ایم که 
هر واژه ای معنای خاص و مصداق و مدلول قاطع و روشنی داشته باشد. وقتی با نماد ادبی 
مواجه می شویم می بینیم که قرینه ای که داللت بر معنای روشن و معّینی در آن بکند 
وجود ندارد، مدلول و مفهوم آن در دسترس نیست و ذهن را به عالم تجرید و دنیای مرموز 
ناشناخته ها می برد. علّت عمده ی ابهام نماد ادبی همین محتوای پنهان و ناشناخته ای 

است که آن را ذاتاً گنگ و مبهم می نماید.
2- اتحاد تجربه و تصویر: تصویر نمادین دو سویه دارد: صورت و ایده. صورت، تنها امر 
ملموس و شناخته شده ی نماد است که محتوا چنان در آن پنهان شده که در بافت سخن 
نمی توان آن را از صورت جدا کرد. محتوای درونی نماد بدون صورت نمادین قابل تصور 
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نیست. به بیان دیگر، نماد صورت مادی تجربه ی باطنی شاعر است و ما از تجربه ی شاعر 
چیزی جز همین تصویر در دست نداریم. بنابراین نماد فی نفسه خود تصویر است و من 

حیث تصویر، سرچشمه ی مفاهیم و اندیشه هاست.
3- چند معنایی یا بی معنایی: مراد از معناداری واژه، آن است که مصداق و مدلول 
معّین و قراردادی داشته باشد. هر نشانه ی زبانی برای همه ی اعضای جامعه ی زبان معنای 
یکسانی دارد. اما نماد ادبی که صورتی دیگر از نشانه ی زبانی است، معنای شناخته شده ای 
ندارد، بلکه نشانه ی پاره ای از احساسات و تجارب آدمی است و حامل امری است مبهم 
و دریافتی شخصی شده. نماد یک داّل گشوده و باز است؛ زیرا به یک معنی واحد منتهی 

نمی شود، حتی معانی متناقض را نیز در بر دارد.
و  شهودی  معرفت  رهاورد  نمادین،  تصویر  باطنی:  و  شهودی  معرفت  بر  اشتمال   -4
دریافت باطنی است. سویه ی دوم تصویر های نمادین، عوالم ناشناخته و غیر محسوس 
است. ورود به جهان ناشناخته ها تنها از طریق شهود و مکاشفه ممکن است و این امر غالباً 

حالتی است غیر ارادی و بی اختیار. 
5- تناقض: زبان کاربردی و واژه های معمول از آن جهت داللت روشن و مستقیم دارند 
که بیانگر دریافت های متعارف و معمول روزمّره اند. اما نماد محتوایی نا متعارف و نامعمول 
دارد، منطقی و عقلی نیست. نماد، حامل یک تجربه ی شخصی است ولی زبان ابزار انتقال 
تجربه های همگانی است. هنگامی که یک عنصر زبانی، بار تجربه ی نمادین و شخصی بر 
دوش بگیرد، با منطق قراردادی زبان همخوان نیست و در سلسله ی زنجیره ی ارتباطی 

زبان در نمی آید؛ از این رو آن عنصر زبانی تناقض آلود می نماید.
و  باشد  معنایی  و چند  متناقض  مبهم،  و  تصویر، گنگ  یک  وقتی  پذیری:  تأویل   -6
پنجره ای به روی بیکرانگی باز کند هر خواننده ای از آن درک و دریافتی خاص خواهد 
داشت. نماد، قابلیت تفسیر و تأویل های مختلف را داراست؛ زیرا معنای معینی ندارند، بلکه 
القا کننده ی یک احساس است و از انجا که احساس در فرد فرد انسان ها متفاوت است، 

هر کس به نسبت احساس و درک خود در نماد چیزی می بیند )فتوحی، 1385: 154(.
2-2- سمبولیسم اجتماعی

اگر بخواهیم شعر معاصر فارسي را به جریانهاي مشخص و متمایز از هم تقسیم کنیم، 
یکي از مهمترین ِ این جریانها، جریان سمبولیسم اجتماعي خواهد بود. جریان سمبولیسم 
اجتماعی یکی از جریان های مهم در شعر معاصر فارسی است که به تصریح صاحب نظران  
و  بنیانگذار  یوشیج،  نیما  است  آن  اساسی  های  ویژگی  از  گرایی  نماد  و  گرایی  »جامعه 
نماینده واقعي این جریان شعري است و شعر "ققنوس" او نخستین تجربه از این دست در 

بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی
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شعر معاصر فارسي است. پس از نیما باید از شاعراني چون شاملو، اخوان، فروغ، کسرایي، 
شاهرودي، آتشي، آزاد، خویي و شفیعي کدکني یاد کرد که در دهه هاي سي و چهل از 
قرن حاضر این جریان را به اوج خود رساندند. جامعه گرایي و نمادگرایي دو ویژگي اساسي 
بردار، مسایل  تأویل  و  زباني سمبلیک  با  این جریان  است. شاعران  این جریان  اشعار در 
سیاسي- اجتماعي زمانه خویش را در شعر منعکس مي کنند. شعر در این جریان، شعري 
است متعهدانه و ملتزم. همچنین ویژگي مهم دیگر این جریان، متفکرانه و اندیشمندانه 
بودن اشعار است؛ چرا که در این جریان، در کنار دو عنصر عاطفه و تخیل، بر اندیشه و تفکر 

نیز تأکید بسیار مي شود« )شمیسا و حسین پور، 1380: 27(.
در بحث از سمبل و سمبولیسم از منظر مکاتب ادبی چنین آمد که تأثیر این مکتب بر 
شعر ایران یک تأثیر کامل نبوده است. شاعران ایران با توجه به سنت دیرپای شعر فارسی، 
اغلب در چهارچوب این سنت، از مکاتب ادبی سود جستند؛ توضیح آن که سمبولیسم در 
شعر معاصر و به ویژه سمبولیسم اجتماعی ریشه در سمبل و تمثیل سنتی شعر فارسی دارد. 
شمیسا و حسین پور در "مکتب های ادبی" ذیل مبحث سمبولیسم اجتماعی نوشته است:

»در نقد شعر نو، به اشعار نیما یوشیج و برخی دیگر از شاعران بزرگ معاصر که به مسائل 
سیاسی و اجتماعی توجه داشتند سمبولیسم اجتماعی می گویند. از آن جا که در شرح 
حال نیما نوشته اند که با ادبیات فرانسه آشنا بود و مخصوصاً ماالرمه می خواند ممکن است 
این سوء تفاهم ایجاد شود که سمبولیسم او از نوع سمبولیسم فرانسوی است. حال آن که 
چنین نیست و سمبل و تمثیل او از نوع سمبل و تمثیل سنتی شعر فارسی است که در 

کتب بالغی تبیین شده است« )شمیسا و حسین پور، 1380: 27(.
این نکته نیز گفتنی است که خاستگاه های نماد چنان که گذشت متفاوت است. این 
خاستگاه های شامل زندگی شخصی شاعر، طبیعت، اسطوره و دین می گردد. بنابراین وقتی 
در شعر صالحی، با "ری را" مواجه می شویم باید توجه داشته باشیم که این اسم خاص 
یک نماد شخصی در شعر او است. نگارندگان می کوشند در این مقاله ویژگی های جریان 
سمبولیسم اجتماعی را با توجه به آن چه در باب تصویر سمبولیستی آمد و نیز با نگاهی 

به خاستگاه نماد، در مجموعه ی "دعای زنی در راه" از سید علی صالحی مطالعه کنند. 
2-3- معرفی مجموعه ی دعای زنی در راه

این  منتشر شد.  و  در سال 1379 چاپ  بار  نخستین  راه  در  زنی  دعای  مجموعه ی 
مجموعه، در برگیرنده ی 28 عنوان شعر است. در واقع شاعر کلمات هفتگانه ی یک جمله 
را عنوان شعر کرده است. این جمله ی هفت کلمه ای این گونه است: "بخواه! شبی شاید 
بار به صورت کلمه به کلمه در سراسر  بیاید." این جمله چهار  آن نجات دهنده ی بینا 
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مجموعه ی دعای زنی در راه آمده است؛ بر این اساس اولین شعر از این مجموعه "بخواه" 
نام دارد و دومین شعر "شبی" و... طرز قرار گیری عناوین شعری در این مجموعه خود 
بیانی سمبولیک و تأویل گرا است. سمبولیسم اجتماعی در شعر  گویای تمایل شاعر به 
سید علی صالحی، عالوه بر آن چه آمده است، ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال 
شمیسا و حسین پور در مقاله ی "جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایران" بر 
بیان حماسی در این جریان صحه گذاشته اند که خواننده ی شعر صالحی دست کم در 
این مجموعه ی شعر او شاهد این نوع از بیان نیست. اما تعهد و التزام در شعر، چه در این 
مجموعه و چه در دیگر مجموعه های شعر صالحی، دیده می شود. بنابراین نگارندگان با 
بهره گیری از پژوهش های سابق، این دو ویژگی غالب و مهم سمبولیسم اجتماعی یعنی 
نمادپردازی و جامعه گرایی را نقطه ی عزیمت این پژوهش قرار داده اند. سپس می کوشند 
هر یک از شواهد شعری را با توجه به ویژگیهای ششگانه ی تصویر سمبولیستی، تحلیل و 
توصیف کنند. این نکته نیز شایان ذکر است که وقتی از جامعه گرایی در شعر حرف می زنیم 
منطقی آن است که با واقع گرایی سر و کار داشته باشیم به عبارتی می توان گفت هر متن 
جامعه گرا می تواند یک متن رئالیستی باشد اما باید توجه داشت که اوالً این جا با تحلیل 
یک متن شعری رو به رو هستیم و چنان که می دانیم شعر، برای یافتن زبان و جوهره ی 
شعری خود ناگزیر از واقعیت فاصله می گیرد و ثانیاً این که حتی اگر شاعر اراده کند که 
صرفاً واقعیت را بیان کند باز هم قادر به توصیف عینی آن نیست چرا که کلمات در شعر 
با اغراض و اهدافی ورای معانی ظاهری چیده می شوند. از طرفی چنان که گفته شد اینجا 
با سمبولیسم اجتماعی مواجه هستیم جریانی که از زبانی نمادین برای گفتن از مسائل 

اجتماعی و سیاسی سود می جوید.
2-4- بررسی ویژگی های سمبولیسم اجتماعی در شعر سید علی صالحی

2-4-1- نماد پردازی
نمادهای به کار رفته در مجموعه دعای زنی در راه اغلب خاستگاهی طبیعی دارند. البته 
صالحی، در این مجموعه از یک اسم خاص هم به شکل یک نماد شخصی سود جسته است 
این اسم خاص، "مولیا" است که شاعر آن را برای جلب توجه بیشتر با حروف برجسته 
نوشته است. برای مطالعه ی دقیق تر، چند نماد، که به طور مشخص در اغلب شعرهای 
این مجموعه تکرار شده است تحلیل می شود. این نماد ها شامل کودک، پروانه، باد، شب، 

مسافر و پیراهن است.
2-4-2- کودک

امروز/ سحرگاه جمعه ی آخرین هفته های پاییز است/ کودک/ کنار جدول شکسته ی 

بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی
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کوچه/ بند کفش کهنه اش را سفت گره می زند/ از پی دو زن، سه مرد و یک پلیس پیر 
می دود/ کفش های کهنه اش بزرگ اند/ باد پشت پای پروانه را می زند... حاال کودک از 

عرض خیابان انقالب می گذرد/ می رود سمت میدان آزادی ... )صالحی، 1396: 776(.
کودک در این شعر می تواند نماد آینده باشد؛ آینده ای سرشار از افق های روشن و پر 
امید. ویژگی تأویل پذیری در این تصویر نمادین، آشکار است. شاعر با غرق شدن در زمان 
حال و گذشته، سعی کرده است این نماد را با بیان اشاراتی، محسوس تر سازد مثاًل در شعر 

دیگری از همین مجموعه چنین می گوید:
ما/ همیشه سمت چپ  راست  راست شماست/ سمت  ما/ همیشه سمت  سمت چپ 
شماست/ من بر می گردم جمله ی خودم را تکرار می کنم:/ دارا انار دارد/ سارا انار دارد/ 
آن مرد با اسب آمد/ آن مرد در باران آمد/ اما هیچ آبی از آب تکان نخورده، تکان نخواهد 
خورد/ حاال مشق های عقب مانده ی ما را/ چند چراغ شکسته خواهند نوشت؟ )صالحی، 

.)785 :1396
شاعر، با ارجاع ذهن مخاطب به مشق های عقب مانده ی یک کودک، خصلت نمادین و 
چند معنایی کودک را بیشتر آشکار می کند. از طرفی شاعر به چراغ شکسته اشاره می کند؛ 
نور، صبح و چراغ هم به نوعی با همان ویژگی های نمادین خود در شعر صالحی آمده اند. 

2-4-3- پروانه
تو غفلت پروانه را/ در باد های بی هنگام پاییزی ندیده ای/ که بدانی آذر ماه/ از آواز کدام 
پرنده ی تنهاست/ این همه زمستان است/ بیرون خانه یک عده آدمی ایستاده اند/ سردشان 
است/ می گویند/ هر کسی از راه شب آمده/ آمده آینه را به خاطر صبح بشکند/ چه غبار 

غفلتی گرفته این خواب ناتمام... )صالحی، 1396: 778(.
پروانه، از نمادهای پر کاربرد شعر صالحی است. این نماد که خاستگاهی طبیعی دارد 
گاه نماد یکی از دوستان یا آشنایان شاعر است. شخصی است که از نظر روحی و معنوی، 
پیوند عمیقی با شاعر دارد و احتماالً در هیاهو های سیاسی کشته شده است. چنان که در 

شعر دیگری از تعبیر شکوفه ُکشان پروانه استفاده کرده است:
بازآ/ باز آمدن سنگپاره به خواب کوه/ شرط ساده ای دارد/ یکی بگوید/ این برف بی هزاره 
از شکوفه ُکشان پروانه/ کی... کی خسته/ خسته کی خواهد شد؟! )صالحی، 1396: 800(.

شاعر برای تصویر قتل یک دوست یا هم فکر جوان، نماد طبیعی مورد عالقه اش یعنی 
پروانه را در ترکیب با شکوفه ُکشان، قرار داده است. آن چه این تأویل را تا حدودی تصدیق 
اشاره  پروانه  پروردگار  به  آن  در  شاعر  که  است  مجموعه  همین  از  دیگری  شعر  می کند 

می کند:
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من می شناختم اش/ همیشه انگار نگران سنبله های ستاره بود/ از وزیدن شب ناخوش 
خزانی می ترسید/ خواب دیده بود/ غیبت غروب چهارشنبه های بی پایان/ تکرار خواهد شد/ 
خواب دیده بود/ باز پروردگاِر پروانه را/ در سردخانه های بی نشان گمشدگان/ باز خواهد 

یافت ... )صالحی، 1396: 787(.
2-4-4- شب و صبح

از دیگر نمادهای پر کاربرد در شعر صالحی، سمبل یا نماد شب و در مقابل آن صبح 
است. می توان این دو  را از نماد های متداول شعر فارسی دانست؛ برای مثال حافظ شب 

را در تقابل با صبح این گونه در قالبی نمادین آورده است:
صحبت حّکام ظلمت شب یلداست       نور ز خورشید جوی بو که برآید

از شاعران معاصر، اخوان، بار ها از تمثیل تاریکی در بیان معانی مکنون مورد نظرش 
سود جسته است. پارسا و مرادی در مقاله ای با عنوان سمبولیسم اجتماعی در سروده های 
مهدی اخوان ثالث معانی متفاتی برای نماد تاریکی در شعر اخوان بر شمرده اند؛ که از آن 
جمله است: »آشفتگی اوضاع اقتصادی و اجتماعی، ظلم و ستم حاکم و تاریکی و سیاهی 

ظاهری و حقیقی« )پارسا و مرادی، 1394: 41(.
چنان که این دو پژوهشگر به درستی اشاره کرده اند، نماد تاریکی از نماد های رایج 
شعر فارسی بوده است چنان که نماد شب اما طرز بیان شاعر و برخورد هنرمندانه ی او با 
او نماد، آن را از حالت تکراری خارج می کند و به آن پویایی و تحرک می بخشد. صالحی 
نماد شب را با رویکردی تقابلی در مواجهه با صبح آورده است. از طرفی برای تصویر بهتر 
این نماد گاه برای شب، صفت های هنری آورده است. صفت هنری »در نقد ادبی، به معنی 
صفت یا عبارتی توصیفی است که برای تعریف یک ویژگی برجسته از یک فرد یا شیء به 
کار می رود« )ایبرمز و گالت هرفم ، 1387: 122(، برای مثال به تعبیر "شب ترس خورده" 
در شعر زیر بنگرید. شاعر برای تشّخص بیشتر بخشیدن  به این نماد، آن را با صفت هنری 

"ترس خورده" همراه کرده است:
با این همه اما من/ باز از شب ترس خورده ی همین خیابان خاموش/ خواهم گذشت/ 
من فقط در خواب بی چراغ همین خانه.... روشن ام/ حرف دیگری اگر هم هست، بسم اهلل! 

)صالحی، 1396: 776(.
امنیت  و  اقتصادی  ثبات  روزهای خوش،  از  نمادی  که  نماد صبح  با  نماد شب  تقابل 

اجتماعی و سیاسی است در شعر صالحی این گونه آمده است:
دارد صبح می شود/ من سنجاقک شب گردی/ همین گوشه کنار بوته ها دیدم/ این 
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عالمت خوبی از آب و آواز آدمی است. )صالحی، 1396: 791(.
برجستگی و تشّخصی که صالحی از طریق صفت های هنری  به شب می بخشد در 
سطرهای شعر دیگری از او مشهود است. در این شعر، شاعر، شب را با صفت "ناماندگار" 
همراه کرده است؛ این شگرد شاعر، گذشته از بخشیدن صبغه ی تأویل پذیری، چند معنایی 
و معرفتی شهودی و باطنی به تصویر نمادین، اتحاد تصویر شعری و تجربه ی شاعرانه را نیز 
به نمایش گذاشته است؛ به عبارتی در این شعر »نماد صورت مادی تجربه ی باطنی شاعر 
است و ما از تجربه ی شاعر چیزی جز همین تصویر در دست نداریم. بنابراین نماد فی 
نفسه خود تصویر است و من حیث تصویر، سرچشمه ی مفاهیم و اندیشه هاست« )فتوحی، 

.)154 :1385
برویم سر پیاله ی اول!/ عاقبت همه ی میهمانان ناخوانده همین است/ که نان از سفره ی 

ستاره می خورند و/ مرثیه از شب ناماندگار گریه می گویند! )صالحی، 1396: 796(.
این  آخر  های  در شعر  است. شاعر  تناقض  نمادین  تصویر  های  ویژگی  از  دیگر  یکی 
و  است  بوده  بینا"  دهنده ی  نجات  "آن  انتظار  در  بیهوده  که  برده  پی  گویی  مجموعه، 
سرانجام به این نتیجه می رسد که"پایان شب سیه سپید" نیست. به همین دلیل آرزو 
می کند که "کاش هرگز به صبح نرسیم". این تناقض، به همراه تقابلی که شاعر بین دو 
نماد صبح و شب ایجاد کرده است و اشاره به رذیلت اخالقی دروغ این سطرهای شعری را 

به یکی از تأثیر گذارترین سطور شعر در جریان سمبولیسم اجتماعی تبدیل کرده است:
کاش هرگز به صبح نرسیم/ دروغ است که دیوار ها را از شب و دشنام و دلهره شسته اند 

... )صالحی، 1396: 831(.
گفتم که تمام نمی شود این شب/ تمام نمی شود این باد/ تمام نمی شود این عذاب 
عجیب/ حاال تو زاده ی دور و نزدیک هر بوسه که باشی/ باز از شنیدن بی هنگام نام خویش/ 

خواهی ترسید! )صالحی، 1396: 833(.
در این سطور رد پای یکی دیگر از سمبل های پر کاربرد در شعر صالحی یعنی باد را 
نیز می بینیم. اگر بنا را بر تأویل شعر بگذاریم، می توانیم شب و باد را همان عذاب عجیب 
تأویل کنیم. اما چنان که می دانیم شعر سمبولیستی، گاه معانی بسیار در خود دارد و گاه 
به شدت معنا گریز است با این حال می توان شب را در این مجموعه شعر، رمزی از خفقان 
و باز نبودن فضای آزاد برای تحرک و کنشگری سیاسی و اجتماعی دانست. در پایان این 
شعر، شاعر در عمل از ترس و خواب می گذرد و خواننده را نیز به بی اعتنایی به باد و دلهره 

و شب و... دعوت می کند:
حتی بی اعتنا به باد، به دلهره، به نه، به نهیب/ به این شب خسته، این عذاب عجیب!/ 
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دیگر جای هیچ خوف و خوابی نیست/ تو زیر و بم این پرده ی پنهان را/ بهتر از بوی باران 
و طعم اردیبهشت می دانی/ این رد پای بی پایان بو/ پروردگار پروانه و سوسنَبر و ستاره 

است. )صالحی، 1396: 834(.
به عبارتی به رغم آن که شاعر، نگران فضای سیاسی و اجتماعی پس از ایام اختناق 
و دلهره و خفقان است با این حال سعی می کند شعله ی ُخردی از آگاهی و بینش را بر 
مخاطب بتاباند تا به یاری این اندک شراره، صبح زیبای آزادی را تصویر کند. در بحث از 

جامعه گرایی و شعر متعهد به این مهم بیشتر خواهیم پرداخت.
2-4-5- باد

بد گمان گم  باد های  بیشه ی  ما در  آید/  نی می  و  و کبوتر  بوی سوختن کتاب   ...
شده ایم... )صالحی، 1396: 780(.

در این سطور، باز هم شاعر با استفاده از صفت هنری، نماد باد را برجسته کرده است. 
باد در شعر صالحی، نماد انسان های خبر چین است؛ افرادی که خواسته یا نا خواسته به 
مردم پشت کرده اند و برای حطام چند روزه ی دنیا به خدمت نهاد قدرت درآمده اند. یا در 
شعر دیگری به این مطلب اشاره می کند که لزومی ندارد باد بفهمد به عبارتی شاعر تلویحاً 

می گوید لزومی ندارد خبر چین ها پی به ماجرا ببرند:
هنوز هم کاش می شد رفت یک طرفی/ ترانه ای محرمانه خواند/ خوابی خوش دید/ 
شعری تازه سرود/ لزومی ندارد باد بفهمد/ لزومی ندارد آدمی بفهمد/ سه دختر و سه پسر/ 
رفته اند باالی باالی کوه/ باد پر از میل بوسه و بلوغ کامل همآغوشی است )صالحی، 1396: 

.)806
در شعر دیگری، شاعر  از این که همه خود را پشت آدمهای خبر چین پنهان کرده اند، 
شکایت دارد اما در عین حال می گوید که در این میان انسان های متعهدی هم هستند که 
به رسالت خود وفادار مانده اند و از "تشنگی های دریا" خبر دارند. این سطور همه خصلتی 
سراسر سمبولیک و نمادین دارند. برای مثال "خواب گریه" و "تشنگی های دریا" خود 
جداگانه باید مورد تحلیل قرار گیرند و از طرف دیگر تکلیف آن شخص، آن انسان متعهد 
که از خواب گریه آمده و ... باید مشخص گردد. اما حجم مقاله امکان تحلیل بیشتر را از 

نگارنده دریغ می دارد:
همه رفته اند/ پشت پرده های باد پنهان شده اند/ فقط او که از خواب گریه باز آمده 

است/ خبر از تشنگی های دریا دارد... )صالحی، 1396: 832(.
یکی از ویژگی های بارز نماد، وجود تناقض در آن است. چنان که در سطر فوق مشاهده 
تصویر سمبولیستی  غنای  بر  دریا،  های  تشنگی  نمای  متناقض  ترکیب  با  می شود شاعر 
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افزوده است. از سویی در جریان سمبولیسم اجتماعی، گاه شاعر به شدت به رئالیسم نزدیک 
نمادینی  تصویر  هیچ  انگار  که  کند  می  خودمانی صحبت  و  طوری صمیمی  او  می شود. 
نیافریده است اما در واقع زبان مجازی شعر او را به سوی مجموعه ای از نمادها سوق می دهد 

که بدون آن ها کار شعر ناتمام بود:
نمی گذارم شب های ساکت پاییزی/ از هول و والی لرزان باد بترسی...!/ هر کجا که 
باشم/ باز کفن بر شانه از اشتباه مرگ می گذرم/ می آیم مشق های عقب مانده ی تو را 
می نویسم/ پتوی چهار خانه ی خودم را/ تا زیر چانه ات باال می کشم/ و بعد... یک طوری 
پرده را کنار می زنم/ که باد از شمارش مردگان بی گورش/ نفهمد یکی کم دارد! )صالحی، 

.)836 :1396
2-4-6- مسافر

مسافر، از جمله نمادهای مهم در شعر صالحی است. صالحی مجموعه شعری به نام سفر 
بخیر دارد که در آن به تفصیل از این نماد سود جسته است. در شعر زیر مسافر نه از افق های 
روشن و پر امید که از تیره ترین افق ها آمده است و خبر های خوبی برای منتظرانش ندارد:

بود/ می گفت معلوم نیست چه رخ خواهد داد/  افق آمده  تیره ترین  از  مسافری که 
قناری ها از خواندن جفت های خود می ترسند/ از آواز باد و رؤیای لیمو بُنان می ترسم/ 

دیگر کسی کلمات روشن هیچ ترانه ای را به یاد نمی آورد ... )صالحی، 1396: 780(.
مسافر، نماد شخصی است که تجربه و آگاهی بیشتری نسبت به بقیه دارد. در عین حال 
با معنی اصلی اش یعنی کسی که به سفر می رود نیز پیوند دارد. بر فرد آگاه فرض است 
که حقیقت را بگوید حتی اگر حقیقت تلخ و آزار دهنده باشد. مسافر، از تعلیق و نامعلومی 
حوادث آینده خبر می دهد و از ترسی می گوید که ترس بی سببی نیست. در شعر دیگر، 

مسافر نه از تیره ترین افق ها که "از سمت سرشارترین بوسه ها" آمده است:
حالی حوالی همین روزهای مثل هم/ برای دور افتاده ترین دختر دریاها/ از نشانی مه 
آلود مسافری بنویس/ که روزی از سمت سرشارترین بوسه ها خواهد آمد/ دستش را خواهد 
گرفت/ و او را با زورق پریان پرده پوش/ به خواب بی پایان گل سرخ و پروانه خواهد برد ... 

)صالحی، 1396: 781(.
شاعر، با وجود یأس و اضطراب، باز هم می کوشد امید و آرامش برای مخاطب خود به 
ارمغان آورد. او هر کبوتر را به عالمت آمدن مسافران بی نامه تأویل می کند. مسافرانی که 
عزا و اندوه را از دل همه می برند. این مسافران هم نماد انسان های آگاه است که بسیار 
سفر کرده اند و در سفر پخته شده اند. البته می توان مسافر یا مسافران را در تأویلی عرفانی، 
نماد عارفان واصلی دانست که سیر و سلوک معنوی خود را به انجام رسانده اند و در آخرین 
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مرحله از سفر یعنی در "سیر من الحق الی الخلق بالحق" می خواهند به وظیفه ی خود در 
آگاه کردن سالکان نو راه و نو سفر عمل کنند:

هر کبوتری که از باالی این دامنه بگذرد/ عالمت آمدن مسافران بی نامه ی ماست/ از 
چه در این گول بی گریه عزا گرفته ای؟/ ما خواب های خوش خواهیم دید/ به مقصد ماه و 

ستاره خواهیم رسید ... )صالحی، 1396: 816(.
در چند سطر بعد زبان شعر هر چه بیشتر به سوی نماد میل می کند. او از مسافر یا 
مسافران با رمز "ستاره ی سفر کرده" یاد می کند. این آن ویژگی شهودی و باطنی تصویر 

سمبولیک را بیشتر عیان می کند: 
حدس بزن در این هوای مه آلود/ چند ستاره ی سفر کرده به خانه ما باز می آیند/ اصاًل 

رخسار کدامشان آشنا تر است ... )صالحی، 1396: 817(.
کرده" سخن  سفر  بین  "آینه  از  اشاره  و  رمز  به  مجموعه  همین  از  دیگری  شعر  در 

می گوید:
از احتمال شکستن/ همین شکستن  آیینه بین سفر کرده ی ما می گوید/ اگر عبور 
ماست/ این اش که صحبت سنگ هست/ تحمل سکوت هست/ درد بی درمان درنگ هست/ 

دیگر چه راه، چه رفتن/ چه راز و چه رؤیایی....!؟ )صالحی، 1396: 829(.
2-4-7- پیراهن

سمبل پیراهن که مشخصاً مراد پیراهن حضرت یوسف )ع ( است،یکی از تمثیل های 
تنها در همین  است.  آمده  به طور مکرر  و در شعر صالحی  است  فارسی  قرآنی در شعر 
مجموعه ی 28 شعری این نماد، سه بار به کار رفته است. »در داستان یوسف، پیراهن در 
سه جا به صورت خاص مطرح می شود: یکی وقتی برادران، پیراهن خون آلود یوسف را برای 
پدر می آورند، دیگر وقتی زلیخا پیراهن یوسف را از پشت می درد و سوم آن گاه که برادران 
پیراهن را از یوسف، هدیه و نشانی برای پدر می آورند« )ایران زاده و ذبیحی ، 1389: 95(.

در دو مورد از شعر هایی که این نماد به کار رفته است شاعر در کنار نماد یا رمز، کلید 
کشف رمز را نیز می گذارد. مثاًل در شعر زیر کنعان، ما را به سمت معنای سمبولیک شعر 

سوق می دهد:  
باز آ/ باز آمدن آدمی به زاد رود کبوتر و کنعان/ شرط ساده ای دارد/ پیراهن باز مانده، 
مانده از عطر آینه می داند/ سنگپاره و سوسن، پرستو و آدمی نیز...! )صالحی، 1396: 801(.

یا در این شعر، صفت عزیز برای پیراهن هم زمان معنای نمادین پیراهن را بیشتر آشکار 
می کند:

شما خودتان بهتر از بوی باران و/ بغض این آینه می فهمید/ چند ستاره ی رعنا/ از این 
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خیابان خاموش ربوده اند/ چند چراغ روشن/ از خواب این خانه شکسته اند/ چند پیراهن 
عزیز/ از این یوسف خسته دریده اند... )صالحی، 1396: 818(.

اما در شعر زیر مخاطب تقریباً هیچ نشانه ای برای کشف رمز ندارد مگر کلمه ی عطر. 
این کلمه ناخودآگاه ذهن ما را به سوی شعر هایی می برد که در آن ها به بوی خوش 
این نکته نیز گفتنی است که در شعر صالحی، پیراهن  پیراهن یوسف اشاره شده است. 
یوسف، تنها در اشاره به بخش پایانی داستان حضرت یوسف در قرآن کریم آمده است. 
پیراهن خون آلود یوسف که برادران غیورش قبا کرده اند و پیراهنی که بر اثر هوای نفس 
زلیخا پاره شده است در شعر او چندان مورد توجه نیست بلکه پیراهنی است که یوسف 
به برادران می دهد و آنان، به پدر می رسانند و این چشمان نابینای پدر را شفا می دهد: 

»اُذهبوا بَِقمیصی هذا َفاَلقوُه علی وجه ابی یأِت بصیراً َوأتونی بِاَهلُِکم اَجَمعین: اکنون به 
کنعان روید پیراهن مرا به صورت پدرم یعقوب افکنید تا بینائی خویش باز یابد و آن گاه او 

را با تمام خاندان خود به مصر نزد من آورید« )قرآن کریم، 1385: 93(.
آنجا راه های بسیاری  به بابونه و/ نسترن می رسند،/ پشت هزار پیچ نیلوفران/ چینه های 

باران خورده ی بهاری/ پر از عطر پیراهن دریا و دوستان ماست... )صالحی، 1396: 828(.
2-5- جامعه گرایی 

از عصر مشروطه آغاز شد. مسائل اجتماعی و  می توان گفت جامعه گرایی در شعر، 
سیاسی زمان، مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی و نابسامانی های اقتصادی که گریبان 
هر ملتی را می گیرد، برای بیان خود زبانی گویا می طلبد؛ این وظیفه و بهتر است بگوییم 
رسالت شاعر متعهد است که این مسائل را به شعر درآورد و زبان گویای قوم و ملت خود 
گردد. در ادامه ویژگی تعهد و التزام در شعر صالحی، بیشتر توضیح داده خواهد شد اما 
در این بخش تبیین مفهوم جامعه گرایی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های جریان 
سمبولیسم اجتماعی خالی از فایده نیست؛ حسین پور چافی درباره ی مسئله ی جامعه 

گرایی و پیشینه ی آن در شعر فارسی چنین نظری دارد:
»مسئله ی جامعه گرایی که از ارکان اصلی سمبولیسم اجتماعی است، چیزی نیست 
که مسبوق به هیچ سابقه ای نباشد و یک باره ایجاد شده باشد. این مسئله در شعر فارسی 
بیداری چون  عصر  شاعران  که  هایی  تالش  اولین  به  و  دارد  ساله  صد  ای حدوداً  سابقه 
نسیم شمال، عشقی، فّرخی یزدی، دهخدا، ادیب الممالک و دیگر شعرای عصر مشروطه از 
پرداختن به مسائل اجتماعی و مفاهیمی از قبیل آزادی، انقالب، قانون، دولت، مردم، تعلیم 

و تربیت و... داشته اند باز می گردد« )حسین پور چافی، 1384: 200(. 
تعهد و التزام بیانگر وجه جامعه گرایانه در جریان سمبولیم اجتماعی است. مراد از شعر 
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یا هنر متعهد چیست؟ برای روشن شدن این مفهوم بهتر است از نسبت هنرمند ) شاعر ( 
با جامعه شروع کنیم. عزالدین اسماعیل این نسبت را چنین توصیف کرده است: »تعهد در 
ادبیات به میزان ارتباط ادیب با مسائل مردم در جامعه و ارائه ی راه حل برای آن مسائل و 

یا صرف توجه دادن به آنها تعیین و تعریف می گردد« )اسماعیل، 1391: 343(. 
این گفته بدان معناست که وقتی شاعری، سعی در آگاه کردن مردم دارد صرف همین 
عمل، او را به هنرمندی متعهد تبدیل می کند. نقل سخنانی از ژان پل سارتر در این باب 
گرچه شاید کمی متن را طوالنی کند اما برای روشن شدن بحث، ضروری به نظر می رسد:

»بیشتر مردم وقت خود را صرف کتمان تعهد خود می کنند. مفهوم این عبارت لزوماً 
این نیست که مردم می کوشند تا به دنیای دروغ یا به دنیای مخّدر یا به زندگانی خیالی 
بگریزند. همین قدر کافی است تا چشم بینش خود را ببندند، معلول را بدون علت یا علت را 
بدون معلول در نظر بگیرند، مسئولیت هدف را متقبل شوند ولی وسایل را به سکوت برگزار 
کنند، همبستگی با همنوعان خود را نپذیرند، به دامن ارزش های مقبول و مرسوم بیفتند و 
گریبان خود را از چنگ تردید و دلهره وارهانند... نویسندگان مانند سایر مردم می توانند به 
همه ی این وسایل متشّبث شوند... ]اما[ نویسنده هنگامی متعهد است که می کوشد تا از 
تعهد روشن ترین و کامل ترین آگاهی را حاصل کند، یعنی هنگامی که هم برای خود و هم 
برای دیگران، تعهد را از مرحله ی خود به خودی ِ بی واسطه به مرحله ی "تفکر انعکاسی" 
برساند. نویسنده بهترین واسطه است و تعهد او واسطه شدن است« )سارتر، 1396: 157(.

مسئله،  نفی  با  اما  بندد.  فرو  پیرامونش چشم  و مشکالت  مسائل  بر  تواند  می  انسان 
مسئله حل نمی شود. اینجاست که نویسنده، یا شاعر یا هنرمند متعهد، مسئولیت بیدار 
کردن مردم را می پذیرد. هستند نویسندگان و هنرمندانی که به تعبیر سارتر برای این که 
خوانندگان شان آسوده بخوابند برای آنان "زّرادخانه ای از نیرنگ" می سازند. اما کار هنر 
متعهد این نیست. کار هنر متعهد آگاه کردن است و آگاهی همواره با رنج و عذاب همراه 
است. از همین روست که عزالدین اسماعیل می گوید: »هنرمند هرگز انسان خوشبخت 
و خالی الذهن نیست بلکه او همیشه انسانی است که خود و دیگران را عذاب می دهد« 

)اسماعیل، 1391: 349(.
با این اوصاف مراد از شعر متعهد، شعری است که به مخاطب آگاهی می بخشد و او را 
از خواب غفلت بیدار می کند. شعری است که مسائل و مشکالت مردم، در مرکز توجه آن 
قرار گرفته است. آگاه کردن مردم، یعنی انتقال اندیشه و تفکر به آنان یعنی بیدار کردن 
ذهن آنان چنان که آمد، شمیسا و حسین پور در مقاله ی جریان سمبولیسم اجتماعی در 
شعر معاصر ایران، یکی از ویژگی های این جریان را وجود اندیشه و تفکر در این گونه اشعار 

بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی28/

قید کرده اند؛ از آنجا که هیچ شعر نابی بدون اندیشه، شعر ناب و خوبی نیست نگارندگان 
مقاله ی حاضر از دریچه ای دیگر به این مهم توجه کرده اند. بنا به باور آنان، اندیشه و تفکر، 
در شعر تنیده شده است. شاعر با بیان اندیشه و تفکر خود به ویژه در جریان سمبولیسم 
اجتماعی، می کوشد نسبت خود را با مردم، تعریف کند و توضیح دهد. به واقع شاعر متعهد، 
شاعری است که زبان گویای قوم و مردم و ملت خود می شود. داریوش آشوری این ویژگی 
شعر را در هم شعر سنتی و هم در شعر معاصر فارسی به خوبی توضیح می دهد: » ما در 
جهانی می زیستیم که در آن شاعر، به عنوان انسان و نماینده ی لنسانّیت ستم دیده، در 
برابر چرخ فلک می ایستاد و از ستمی که از گردش چرخ بر او می رفتشکوه می کرد. ما ستم 
دیدگان روزگار نیز زباِن حاِل درِد خود را در این شکوه و زارِی شاعرانهمی یافتیم. سپس 
زمانی رسید که شاعر به عنوان انسان و نماینده ی انسانّیِت ستم دیده، در برابر تاریخ و دولت 
و نظام اجتماعی ایستاد و از ستمی که بر او و بر انسان می رود شکوه سر داد. ما نیز در این 

شکوه، پژواِک صداِی دردآلوِد خود را می شنیدیم« )آشوری، 1395: 187(.
به عبارت دیگر و با توجه به کارکرد اندیشه در شعر می توان شعر متعهد را صدای مردم 
دانست. از شواهد این نوع شعر که درست زاییده ی خصلت جامعه گرایِی جریان سمبولیسم 

اجتماعی در شعر صالحی است می توان این شعر را مثال آورد:
از پرده پنهان نیست/ از این خلوت خسته پنهان نیست/ از این دل شکسته پنهان نیست/ 
از تو چه پنهان!/ حاال خیلی ها می دانند/ نام کوچک آن آخرین همسایه/ هرگز از حروف 
مرده ی روزنامه ها کمتر نبوده است،/ فقط سفره ی سردشان خالی ست/ چراغ خانه شان 
خاموش است/ خواب سنگین شان، بی لبخند...!/ این مردمان/ کم و کسرشان بسیار است/ 
مشکل دارند، گاهی می ترسند/ مثل من/ که از ایهام و استعاره می ترسم/ از سرودن شبیه 
بزرگان بی مورد می ترسم/از نگفتن بعضی حروف سه نقطه، به نقطه،/ که نقطه چیِن از بی 
چرا...!/ حاال یک شعری بخوان مولیا/ من به کوچه، به باد، به باران پناه برده ام/ من به عمد 
بر بعضی حروف ساده مکث می کنم/ خیلی ها از میان ما رفتند/ ما نتوانستیم طعم ولرم 
خاک و/ یک خواب تشنه را تحمل کنیم./ دیگر هیچ نیازی به واژگان آشنای آزردگی/ مرثیه، 
سکوت.../ چه می دانم/ همین باختن آسان بیداری نیست!/ از پرده پنهان نیست/ از این دل 
شکسته پنهان نیست/ از تو چه پنهان!/ من باید این پرده را کنار بزنم/ شما هم بیایید باالی 
کوه/ اسم تان را روی صخره های بلند بنویسید:/ خواب های ما بی لبخند است/ خانه های 
ما خاموش است/ سفره های ما خالی است/ این طور نمی شود که تا ابد/ از طعم ولرم خاک 

و/ این خواب تشنه و/ تحمل چیزی به اسم زندگی ترسید! )صالحی، 1396: 797(.
کلماتی مثل "مولیا، مرثیه و سکوت"، در متن اصلی مجموعه اشعار صالحی، با حروف 
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پررنگ و برجسته نوشته شده است این نشان می دهد که شاعر عمداً روی این واژه ها تأکید 
داشته است. اسم خاص مولیا، به عنوان یک سمبل شخصی بارها در شعر صالحی تکرار 
شده است. آن چه نشانگر جامعه گرایی این شعر است استفاده ی روشن و واضح صالحی 
از تعبیراتی است که بر فقر، ترس، مشکالت معیشتی، اوضاع نابسامان اقتصادی و... داللت 
دارند. از طرفی شاعر در مقام یک هنرمند متعهد، مخاطب را به بیداری و عبور از این اوضاع 
یا دست کم مبارزه برای تغییر این اوضاع و شرایط نابسامان فرا می خواند. او می گوید 
بیایید باالی کوه/ اسم تان را روی صخره های بلند بنویسید... این کوه این صخره های بلند 
می توانند رمز رسانه های اجتماعی باشند. جایی که یک شهروند آگاه، اعتراض مدنی خود 
را ثبت می کند. نکتهی مهم دیگر در رابطه با این شعر تعبیر "نقطه چیِن از بی چرا" است 
این تعبیر و تعابیری از این دست ضمن صحه نهادن بر منش سمبولیک اشعار سمبولیک، 

بیشتر ویژگی بی معنایی یا معناگریزی شعر سمبولیک را نشان می دهند.
شعر "بخواه" روایت یک روز بهاری است. مردم در این جمعه ی بهاری، برای گردش 
بیرون آمده اند اما همه جا نیرو های پلیس ) گشتی ها ( بر کار مردم نظارت دارند. شعر، 

صدای مردم می شود و فریاد اعتراض آنان را به این مسائل با بیانی نمادین بلند می کند:
نرسیده به راه/ اول سایه سار پل/ گشتی های خسته کنار هم/ نگران روسری ها، باد، 
خنده،/ دختران دریا و/ سحرگاه جمعه ی خردادند.../ ... یعنی می شود یک شب خوابید و/ 
صبح از رادیو شنید/ باد آزاد است از هر کجا که دلش خواست/ اگر خواست از جام خواب 
زن و عطر آینه بگذرد!؟/ چه کارمان دارند نمی گذارند با بوسه گفت و گو کنیم/ چه کارمان 
دارند نمی گذارند بپرسیم چه کارمان دارند/ رادیو دارد دروغ می گوید.../ راستی اسامی 
دوستان رفته از اینجا چه بود؟/ چند هزاره از گم شدن کلید و/ سوختن کبوتر و کلمات 
کشته می گذرد؟/ هنوز هم کاش می شد رفت یک طرفی/ ترانه ای محرمانه خواند/ خوابی 
خوش دید/ شعری تازه سرود/ لزومی ندارد باد بفهمد/ لزومی ندارد آدمی بفهمد/ سه دختر و 
سه پسر/ رفته اند باالی باالی کوه/ باد پر از میل بوسه و بلوغ کامل همآغوشی است./ چقدر 
روشن است اینجا/ چقدر من زنده ام امروز/ و چه پسینی.../ چه پسینی دارد این دره ی انار/ 

بید هم هست/ اقاقیا کمتر/ ماه آمده باال/ گشتی ها رفته اند! )صالحی، 1396: 806(.
از آدمی  ناخوشایند  باد گاه همان سمبل  این شعرها مشاهده می شود  چنان که در 
خبرچین است و گاه در معنای حقیقی خود به کار رفته است برای مثال در شعر فوق شاعر 
آرزو می کند که روزی برسد که در آن "باد از هر کجا که دلش خواست بوزد". اما چند 
سطر بعد می گوید "لزومی ندارد باد بفهمد". اینجا دیگر قطعاً معنای مجازی و به تعبیر 
بهتر معنای سمبولیک واژه مراد است. شاعر، در این شعر، به اوضاع اجتماعی زمان خود 
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اعتراض می کند؛ او به این که مردم زیر نظر گشتی ها به گردش می پردازند، به این که 
دختران و پسران در فضایی پر از ترس و دلهره و ممنوعیت عاشقی می کنند، به این که 
حداقل آزادی های اجتماعی از آنان سلب شده است انتقاد می کند. کامو، در مقاله ای با 
عنوان گواه آزادی، ضمن توصیف چگونگی تعهد در شعر و هنر، این نکته ی مهم را بیان 
می کند که: » مبارزه، نیست که ما را هنرمند می سازد، بلکه هنر است که ما را به مبارزه 

وا می دارد« )کامو، 1389: 311(.
این همان کنش بزرگ و حیاتی است که شاعر در روزگار معاصر و برای مردم انجام 
می دهد. او با هنر، مردم را برای مبارزه علیه اختناق، فساد و نابرابری های اجتماعی فرا 
می خواند. از سویی به تعبیر شفیعی کدکنی، در ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط 
سلطنت اساساً »انسان معاصر، بیش از آن که به خدا بیندیشد به آزادی می اندیشد و آزادی 
چیزی است که مفهوم آن در تاریخ زندگی بشری وقتی پیدا شد که بشر اندک اندک خود 

را یافت« )شفیعی کدکنی، 1387: 156(.
شعر صالحی، گاه با بهترین مناجات نامه ها در سنت ادب فارسی پهلو می زند اما وقتی 
سخن از آزادی و تعهد و مسئولیت است گفتن از خدا چندان منطقی به نظر نمی رسد. او 

سعی می کند زبان مردمی باشد که دیگر نگاهشان نه به آسمان که به زمین است.
خوابم نمی آید امشب!/ گرفتی از این چه باید بی راه/ چه می گویم؟/ آدم ها/ هر کسی 
بر  خانه  به  باز  هر کسی شبیه خودش/  ها  آدم  می شود./  در  به  خانه  از  شبیه خودش/ 
می گردد./ اینجا قباًل.../ پیش از این پسین غمگین/ اتفاق خاصی رخ داده است:/ پای پیاده.. 
یک نفر را برده اند/ از او حال و سراغ بید و پروانه و رؤیا را گرفته اند./ رؤیا و پروانه و بید 
را گرفته اند!/ گرفته اند... پرسیده اند/ تکلیف این ترانه با کدام شماست؟/ چرا این همه از 
خواب و گریه و دریا سخن می گویید؟/ نمی شود بهتر از این/ از باد بی آزار این کوچه، 
چراغی بگیرانید؟!/ بهتر از این نمی شود/ از شوق شب... به گرگ و میش سحری رسید؟/ ما 
که بد باران و خواب درخت و / خستگی های دریا را نخواسته ایم/ حیف نیست/ شیون دل 
نشین این نی شکسته را نشنوید/ بروید بگذارید هر چه چراغ هست: به راه منتظران؟/ یا هر 
چه می زنند این زخمه به شور: شما به راه رباب؟/ نه آقا، نه همشهری، اشتباه می کنید!/ 
من فقط از فهم دیوار و/ درک خواب آلود همین دقیقه ها خسته ام/ خوابم نمی آید امشب/ 
دارم با راز سر به مهر همین زنجیر زنگ زده/ آشنا می شوم/ در هر خانه ای همیشه کلیدی 
گم شده هست./ من دست هایم از دریا دورند/ زمستان است/ بیرون دارد باد می آید/ بیرون 
انار، آواز آدمی!/ اصاًل چیزی به لحظه ی عزیز آن  دارد الله می وزد/ از خواب آب، عطر 
آخرین بوسه/ باقی نمانده است/ این یکی دو روز مانده به امکان آینه/ نمی خواهم شکسته 
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از خواب خشت بگذرم/ نه آقا، همشهری، اشتباه می کنید/ من نمی دانم از کدام پسین و 
پروانه می پرسید/ بید ها هرگز اهل کناره ی این کوچه نبوده اند/ خیلی وقت است رؤیاهای 

ما را باد برده است! )صالحی، 1396: 806(.
تا اینجا مدام از آگاهی گفته شد و وظیفه ی هنرمند متعهد که همانا آگاه کردن مردم 

است. هامبورگر، آگاهی را در پیوند با موضوع آگاهی چنین تعریف می کند:
»آگاهی همواره به موضوع آگاهی پیوند خورده است زیرا آگاهی همان گشودگی ما 
نسبت به جهان است و این گشودگی ممکن است در هیئت ادراک، خاطره، خیال یا عمل 

تجربه و تکرار شود« )هامبورگر، 1396: 149(.
شاعر متعهد سعی می کند با پل زدن میان گذشته و حال و آینده، مدام مجموعه ای از 
خاطرات، آرمان ها، ارزش ها و رؤیاهای بر باد رفته را به یاد مخاطب آورد. شعر فوق گویای 
مکالمه ای بین یک شهروند با شهروندی دیگر است. اما چنان که به نظر می رسد این مکالمه 
بیشتر شکل یک بازجویی غیر رسمی را دارد. از آن جا که شعر سمبولیک است، شاعر برای 
بیان بسیاری از مفاهیم و حتی یاد بسیاری از افراد، از رمزهای ویژه استفاده می کند. او در 
همان سطور آغازین شعر به اشاره می گوید "گرفتی از این چه باید بی راه/ چه می گویم؟" 
شاعر با استفاده ی درست از اصطالح گرفتی به معنی "متوجه شدی، فهمیدی"، خواننده 
را با خود همراه می کند.  بعد در چند سطر آینده از بید و پروانه و رؤیا می گوید. پیش از 
این به خصلت سمبولیک پروانه در شعر صالحی اشاره شد. اما بید و رؤیا هم اینجا منشی 

سمبولیک دارند.

3- نتیجه گیری
جریان سمبولیسم اجتماعی که با شعر نیما یوشیج، و پس از کودتای 28 مرداد 1332 
بر پهنه ی شعر ایران ظهور کرد و با اشعار اخوان ثالث به کمال رسید، محصول عصر بیداری 
و تالش شاعران آزاده ای چون نسیم شمال، عشقی، فّرخی یزدی، عارف قزوینی و... است. 
این جریان، دو ویژگی بسیار اساسی دارد: 1- نماد پردازی، 2- جامعه گرایی. در مقاله ای 
که از نظر گذشت این دو ویژگی اساسی جریان سمبولیسم در مجموعه دعای زنی در راه از 
سید علی صالحی، تحلیل و مطالعه شد. مطالعات نشان داد که صالحی، اشعار این مجموعه 
را با نگرشی رمزی و نمادین در مجموعه چیده است. او یک جمله ی هفت کلمه ای را به 
هفت کلمه ی جداگانه بخش نموده و سپس هر کلمه را عنوان شعر خود قرار داده است. این 
جمله چنین است: "بخواه شبی شاید آن نجات دهنده ی بینا بیاید!" این دور، چهار بار در 
این مجموعه تکرار شده است و عدد اشعار این مجموعه را به 28 رسانده است. نتیجه آن 
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که شاعر حتی در چینش اشعار این مجموعه هم رویکردی نمادین داشته است. نمادهای 
برجسته ای که در این 28 عنوان شعر آمده است از این قرار است: کودک، پروانه، شب 
و صبح، باد، مسافر، پیراهن. ویژگی دیگر جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سید علی 
صالحی، با نگاهی به تعهد و التزام و تفکر و اندیشه مطالعه شد. شعر صالحی، شعری آگاهی 
بخش و بیدار کننده است. شعری است که مسائل و مشکالت مردم و نابسامانی های سیاسی 

و اجتماعی و اقتصادی را بازتاب می دهد. 
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چکیده
»تئوری توطئه« با سه رکن اساسی توطئه گر، توطئه باور و اصول و مفروضات توطئه از مسائلی 
قرار گرفته است.  این حوزه  اندیشمندان  است که در جامعه شناسی و علوم سیاسی مورد توجه 
می توان ریشه های این مسائل را در ادبیات حماسی و سیاسی کالسیک جهان و ایران هم مورد 
بررسی و تحلیل قرار داد. بررسی نقش زنان و بازتاب سیمای آنها در آثار کهن یکی از مباحثی است 
که همیشه مورد توجه و بحث صاحب نظران بوده است.  یکی از آثار حماسی که به نوعی انتحالی 
دانسته اند،  رازی  ناکوک  بن  عطاء  عمید  به خواجه  منسوب  را  آن  و  است  فردوسی  از شاهنامه 
منظومۀ »بیژن نامه« است که به داستان بیژن و منیژه که به نوعی داستانی حماسی- عشقی است، 
پرداخته است.  در این پژوهش تحلیلی- توصیفی سعی بر این است که سیمای »منیژه« به عنوان 
یکی از زنان که در شکل گیری ستیزی دیگر میان ایران و توران اثرگذار بوده و وقایع مهمی را 
در طی داستان رقم زده است، پرداخته شود. نقش منیژه در جنگ آفرینی و توطئه گری کنش و 
واکنش هایی را در طی داستان رقم زده که از ابعاد گوناگون قابل بررسی و تحلیل است. به نظر 
می رسد منیژه به عنوان بانویی حادثه ساز در این داستان دست به کودتایی علیه خانواده سلطنتی 
به عنوان  برون قبیله ای  ازدواج  تاثیر داشته است.  افراسیاب  زوال حکومت  و در  افراسیابی می زند 
کنش فعاالنه در این ستیز نقش بارزی دارد. نتایج پژوهش حاکی از این است که منیژه در دو 
توطئه از سه توطئه شکل گرفته در این منظومه نقش کلیدی داشته و بیشترین وقایع حاضر در 

این منظومه به سبب حضور منیژه شکل گرفته است.
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1- مقدمه
جنگ و جنگ آفرینی در همه ادوار تاریخی در سرزمین ایران مشاهده شده  است. این 
ستیزه ها، چه در بخش اساطیری تاریخ ایران و چه در ادوار پهلوانی، تاریخ را رقم زده است. 
نه تنها مردان به عنوان جنگاورانی به میدان ستیز و جدل وارد شدند، زن ها هم، چه درباری و 
چه غیردرباری، در این جنگ ها نقش آفرین بودند. در شاهنامه فردوسی این مساله به وضوح 
مشهود است. گردآفرید بانویی جنگاور است که خود به کارزار وارد می شود و منیژه بانویی 
دیگر که بر سر عشق به دالور ایرانی با پدر در می افتد و با کودتایی به برافتادن سلسله 

افراسیابی پدر یاری می رساند و با ایرانیان همراه می شود.
»توطئه« به عنوان یکی از مباحث اصلی در ستیزها و جنگ ها می تواند نقش کارسازی 
داشته باشد. مبحث »تئوری توطئه« نیز یکی از مسائلی است که در دنیای امروزی مابین 
قدرت های جهانی یکی از مباحث اصلی تلقی می شود که دارای مولفه ها و مفروضاتی است 
که در علوم اجتماعی و سیاسی مورد توجه است. این مساله به عنوان چهارچوب مفهومی 
اندیشه و نظریاتی را به خود اختصاص داده و از ابتدای خلقت بشر تاکنون در اشکال و ابعاد 
متنوع و گوناگون به عنوان ابزاری مخصوصا در حوزه سیاست مورد استفاده قرار گرفته است. 
در مساله توطئه گری، توطئه باوری و توطئه پذیری زنان و مردان نقش اصلی و گه گاه مکمل 
داشته اند. در جامعه داستانی نیز این نقش با زوایا و ابعاد مختلف شکل پذیرفته است. در 
ژانرهای حماسی، سیاسی و داستانی می توان شواهد و مصادیقی برای این مساله یافت. یکی 
از این انواع ادبیات حماسی است. در بخش های اسطوره ای، حماسی و تاریخی این نوع ادبی 
و در شکل گیری جنگ ها و جنگ آفرینی های داخلی و خارجی این مساله مشهود است.    

نقش زنان تورانی در حماسه های ایرانی و تورانی نکته ای گریزناپذیر است. در شاهنامه 
فردوسی هم از زنانی غیرایرانی سخن گفته می شود که در روابط میان ایران و توران، به ویژه 
در جنگ آفرینی تاثیر بسیار داشته اند. گاهی این بانوان به همراه پهلوانان تورانی به ستیز 
پرداخته اند و گاه نیز همچون منیژه در داستان حماسی عاشقانه »بیژن و منیژه« به سود 
ایرانیان ایستادگی کرده اند. منیژه، دخت افراسیاب و خواهر فرنگیس، مادر پادشاه ایرانی 
است که به عشق بیژن، فرزند گیو، یکی از پهلوانان ایرانی که مطابق با شواهدی نوه دختری 
رستم است، در برابر پدر می ایستد و به سود ایرانیان ستیزی را رقم می زند که عشق در آن 

جانمایه اصلی قلمداد می شود. 
در این پژوهش سعی بر این است به این پرسش ها پاسخ داده شود که منیژه به عنوان 
یک زن چگونه تاثیری در جنگ آفرینی داشته و ستیز میان ایران و توران تحت تاثیر نقش 
منیژه چگونه پیامدهایی داشته است؟ پرسش اصلی این است که با توجه به بحث »توطئه« 
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به صورت  پژوهش  روش  توطئه چیست؟  قدرت  هرم  در  منیژه  نقش  »توطئه آفرینی«  و 
تحلیلی- توصیفی صورت پذیرفته و گردآوری اطالعات براساس شیوه کتابخانه ای است. 
نمونه ها و مصادیق برای تحلیل از منظومه »بیژن نامه« است که در کتاب »هفت منظومه 
حماسی: بیژن نامه، کک کوه زادنامه، ببر بیان، پتیاره، تهمینه نامه کوتاه، تهمینه نامه بلند، 
رزم نامه شکاوند کوه« مندرج است که در سال 1394 به سعی و تالش رضا غفوری به چاپ 

رسیده است.   
پیشینه پژوهش

در تبیین پیشینه این پژوهش گفتنی است که منابع و مقاالتی به داستان بیژن و منیژه و 
تحلیل آن پرداخته اند که برخی از آنها به عنوان منبعی برای این مقاله تحلیلی و توصیفی قرار 
گرفته اند. از جمله مقاالتی که به این داستان از زوایا و ابعاد گونه گون پرداخته اند، می توان به 
مقاله »نشانه شناسی تقابل های ساختاری داستان بیژن و منیژه« )1396( و »منظورشناسی 
و تحلیل کارگفتار در گفتگوهای داستان بیژن و منیژه« )1397( به قلم صدیقه علی پور 
اشاره کرد. در این مقاالت علی پور به تقابل های ساختاری داستان بیژن و منیژه در شاهنامه 
پرداخته و مطابق با نظریه نشانه شناسی آن را مورد واکاوی قرار داده است و در مقاله بعد به 
دیالوگ ها و گفتگوها پرداخته و منظورشناسی را مطابق با الگو مورد بررسی قرار داده است. 
در مقاله »بررسی ریخت شناسانه داستان »بیژن و منیژه« شاهنامه فردوسی بر اساس نظریه 
والدیمیر پراپ«)1388( نوشته مسعود روحانی و عنایتی قادیکالیی، پژوهشگران مطابق با 
الگوی سی و دو شخصیتی والدیمیر پراپ، الگوی ریخت شناسی را بر روی داستان بیژن و 
منیژه اعمال کرده اند. در مقاله »بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن 
و منیژه« )1392( پژوهش جعفری و چوقادی، به کهن الگوها و سمبل های کهن الگویی در 
داستان بیژن و منیژه پرداخته شده است و به فردیت رسیدن قهرمانی بیژن اشاره شده که 
داوطلبانه پای در مسیر فردیت و رشد روانی می گذارد. مالمیر و حسین پناهی در مقاله 
»بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه« )1391( به این مساله پرداخته اند که بررسی 
باروری  آیین های  تاثیر  تحت  داستان  این  نشان می دهد که ساختار  داستان  ژرف ساخت 
شکل گرفته و اشکال متنوع آن در دیگر داستان ها نیز وجود دارد. غفوری در مقاله »بیژن در 
روایت های حماسی ایران و نکته هایی درباره بیژن نامه« )1393( به معرفی منظومه انتحالی 
»بیژن نامه« پرداخته و عمده ترین پهلوانی های بیژن در روایت های حماسی ایران را بیان 
می کند و بخش های برافزوده منظومه بیژن نامه را بازگو می کند و درباره گوینده بیژن نامه 

و زمان سرایش این منظومه نیز نکاتی بازگو می کند. 
و  بیژن  منظومه  در  پیرنگ،  یا  عنصر طرح  »مقایسه  مقاله  به  می توان  منابع  دیگر  از 
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منیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی« )1385( به قلم نیکوبخت و نوروزی، »دو بانوی 
عشق مقایسه تحلیلی-انتقادی شخصیت و جایگاه »هلن« و »منیژه« در دو حماسه ایلیاد 
و شاهنامه« )1388( نصر اصفهانی و میرمجربیان، سه روایت عاشقانه از دو سرزمین زال و 
رودابه، بیژن و منیژه، رومئو و ژولیت بررسی روایت شناختی و تحلیل گفتمان)1393( به 
قلم محمدی و بهرامی پور، مقاله »تحلیل سیر شخصیت قهرمان در یک داستان عاشقانه-

منیژه(«  و  بیژن  داستان  موردی:  مطالعۀ  مبنای  روان شناختی)بر  نقد  منظر  از  قهرمانی 
)1398( پژوهشی از صادقی و مقاله »مقایسه عاشقانه های حماسی و غنایی )با تکیه بر 
»زال و رودابه«، »رستم و تهمینه« و »بیژن و منیژه« شاهنامه فردوسی و »خسرو شیرین« 
و »لیلی و مجنون« نظامی(« )1399( پژوهشی از علی اکبرزاده زهتاب اشاره کرد. در مبحث 
تئوری توطئه و توطئه نیز کتاب ها و مقاالتی نوشته شده که مقاله »تئوری توطئه؛ پدیده ای 
فراگیر و جهانی« )1380( به قلم زاهد غفاری هشچین یکی از این نوشته هاست؛ اما مطابق 
با پژوهش های پژوهشگران در مورد توطئه و تئوری توطئه در منظومه حماسی- عاشقانه 
»بیژن نامه« و نقش منیژه به عنوان زنی جنگ آفرین با تکیه بر این اثر تاکنون مقاله یا کتابی 

مدون مشاهده نگردید. 
چهارچوب مفهومی 

توطئه و شکل گیری آن 
معنای لغوی توطئه آماده کردن، با هم ساختن، زمینه سازی و مقدمه چیدن برای وصول 
به امری است )لغت نامه دهخدا( معادل التین آن conspiracy است. توطئه عبارت است 
از برنامه ریزی پنهانی و اقداماتی که با اتکاء به روش های غیرقانونی، غیر اخالقی و معموال 
غیرمسالمت آمیز صورت می گیرد و هدف از آن، پیشبرد اهداف و مقاصد فردی یا گروهی 
یا ملی به قیمت لطمه زدن به منافع و حقوق دیگران در یک کشور و یا در سطح بین المللی 
است )pipes,1998: 9 ( »توطئه به این معنا)به شکل عینی و واقعی( از ابتدای خلقت بشر 
تاکنون در اشکال و ابعاد متنوع وجود داشته و به عنوان ابزاری مخصوصا در حوزه سیاست 
مورد استفاده قرار گرفته است.« )غفاری هشچین، 1380: 131( توطئه در اصل یک واژه 
حقوقی در سنت آمریکایی- انگلیسی است )دائره المعارف بریتانیکا( که داللت بر توافق 
میان دو یا چند فرد جهت انجام عملی غیرقانونی یا وصل به یک هدف قانونی با تمسک 
به ابزارهای غیرقانونی دارد. واژه نامه حقوقی )Blacks Law Dictionary( »نیز به هم 
پیوستن دو یا چند فرد برای انجام تالش هایی مشترک به هدف اقدامات محرمانه را توطئه 

می خواند.« )کاشی، 1376: 14( 
چندان  باز  آید،  نظر  به  بی معنی  هرقدر  عاقالنه،  هذیانی  مثابه  به  توطئه«  »نظریه 
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غیرعاقالنه نیست و اگر بهتر بگوییم به این دلیل که عاقالنه بودن خود را به مثابه قرائتی 
شدیدا انتقادی تحمیل می کند. همه چیز در آن نشانه است و هر نشانه هم بنا بر این اصل 
که »هرچه پس از چیزی پیش آید، لزوما معلول همان چیز است« و یا اگر ساده تر بگوییم 
هر چه رخ می دهد، معلول کار کسانی است که از آن سود می برند. )ویتکین، 1384: 27( 
معموال در یک توطئه با هرم قدرت مواجهیم. این هرم قدرت در شکل گیری توطئه در هر 
فرامتنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... تاثیر مستقیم دارد. برای دریافت توطئه در یک 
رویداد باید شخصیت ها و فرامتن ها را در نظر گرفت تا پیش زمینه و خاستگاه آن را دریافت. 
تئوری توطئه عمدتاٌ متشکل از سه رکن اصلی توطئه گران، توطئه باوران و مبانی تحلیل و 

مفروضات است.
»توطئه گران« به قدرت ها، کشورها، افراد، گروه ها و کانون های نهان و آشکاری   .1
عهده دار  توطئه  تئوری های  در  را  توطئه گری  و  توطئه-چینی  نقش  که  می شود  اطالق 
هستند. در خصوص اینکه مصادیق و شواهد عینی توطئه-گران کدام است، بسته به جوامع 
و کشورهای مختلف پاسخ ها و مصادیق متفاوتی را می توان بیان کرد؛ به عنوان مثال)نمونه ای 
از جهان امروزی( به نظر ریچاردز هافستادر، نیروهای دست راستی آمریکا در طی تاریخ 
)غفاری  می شود.  رانده  بین المللی  توطئه  یک  کام  به  آمریکا  کشور  که  اند  کرده  گمان 

هشچین، 1380 به نقل از زونیس و ژوزف، 1994: 444-445(
رکن دوم تئوری توطئه را »توطئه باوران« تشکیل می دهند. توطئه باوران به برخی   .2
افراد، اقوام، گروه ها و کانون هایی گفته می شود که در تحلیل ها و تبیین هایی که از خود 
درباره حوادث و وقایع پیرامون خود ارائه می دهند و در تفسیر و توضیح پدیده ها و اتفاقات بر 
یک عامل)توطئه( تاکید دارند و حوادث را ناشی از توطئه چینی و توطئه-پردازی توطئه گران 

می پندارند.)همان: 132 به نقل از پیپز، 1998: 251-257( 
رکن سوم تئوری توطئه به »مبانی تحلیل و مفروضات توطئه« اختصاص دارد.   .3
در استنتاجات و تبیین های تئوری توطئه شرایط و مراحل متداول در روش شناسی و روش 
شناخت علمی رعایت نمی شود)غفاری هشچین، 1380: 132( و اساسا شیوه استدالل فرد 
دچار توهم و توطئه باور با سبک استدالل فردی که عاقالنه و عادالنه به تبیین و توضیح 
وقایع می پردازد، متفاوت است؛ برای مثال توطئه باوران در تجزیه و تحلیل های مبتنی بر 
توطئه باوری تبیین های خود را بر مبنای مفروضات خاصی ارائه می دهند؛ از جمله اینکه: 
1( توطئه عامل محرکه تاریخ است؛ 2( هدف کسب قدرت است؛ 3( سود بردن نشانه دست 
داشتن است؛ 4( هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمی افتد؛ 5( ظاهر امور فریبنده است.)همان: 

)132
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تئوری توطئه
پارانویدی،  »تئوری توطئه« معادل اصطالح conspiracy theory است که سبک 
توطئه اندیشی، توطئه باوری و ذهنیت دست پنهان را برای آن معادل دانسته اند. تعاریف 
گوناگونی برای این تئوری بیان کرده اند؛ اما تعریفی که غفاری هشجین برای آن آورده است: 
»چارچوب و پارادایمی از تجزیه و تحلیل وقایع، حوادث و پدیده های حیات بشری است که 
طبق آن تنها عامل موثر و رقم زننده سرنوشت این گونه وقایع و حوادث در عرصه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، دست های پنهان، اقدامات و نقشه های پلید 
و غالبا مخفیانه توطئه گران- اعم از قدرت ها و کشورهای بزرگ و برخی افراد و گروه ها و 
انجمن های پنهانی و کانون های توطئه گر- است که برای رسیدن به اهداف خود در تالش و 
تکاپو هستند.« )هشجین، 1380: 132( تئوری توطئه در جوامع مختلف ممکن است ناشی 
از علل و عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی، روان شناختی، سیاسی و جامعه شناختی باشد؛ 
ولی از جمله این گونه عوامل می توان به نارضایتی های سیاسی و بدبینی های فرهنگی ناشی 
از سیاست های حاکم، ترس و تنفر از قدرت کانون ها و گروه های توانمند و متنفذ جهانی 
و توطئه های واقعی متنوع در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد 
داخلی و بین المللی اشاره کرد. این-گونه عوامل و زمینه های مشابه در کشورهای مختلف 
به تدریج سبب پیدایش ذهنیت توطئه باور در برخی گروه ها و افراد گردیده و به نوبه خود 
موجب پیدایش تئوری های توطئه بی شماری مخصوصا در دوران بروز بحران ها، مشکالت و 

نابه سامانی ها در جوامع شده است. )همان: 133(
معرفی و فشرده »بیژن نامه«  

»بیژن نامه« منظومه ای حماسی درباره بیژن، دالور ایرانی است که در آن کین و دوستی، 
نیکی و بدی، دادگستری و بیداد، کژی و راستی، مردی و نامردی و خوشی و غم به تصویر 
کشیده شده است. بیژن یکی از شخصیت های برجسته شاهنامه فردوسی است که برخی 
ایرانی را تا دوران اشکانیان و »جوانی چاالک و جنگاور از  ردپای تاریخی این شخصیت 
خاندان ارتشتار و نظامی گودرزیان« دانسته اند. )سرامی و منصوری، 1390: 65( کویاجی 
بر این باور است: »دست کم برای بخشی از رمانس بیژن و پیمان شکنی گرگین با حذف 
قسمت مربوط به افراسیاب و رستم- بنیادی تاریخی وجود دارد. از لحاظ تاریخی پیوندی 
از  دختری  که  است  طبیعی  و  داشته  وجود  »مونز«  و  پارتی»مهران«  دودمان های  میان 
جریان  در  که  می برد  نام  مهرداد  از  پلوتارک  باشد.  شده  خوانده  »منیژه«  مونز،  خاندان 
عقب نشینی مارک آنتونی از پارت اطالعی به وی داد که موجب نجات سپاه روم گردید. 
مهرداد و عموزاده وی مونز که هر دو نزد آنتونی رفته بودند، بایست از سوی پارتیان خائن 
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بنا بر نوشته پلوتارک این هر دو به  تلقی گردیده و منفور واقع شده باشند. در حقیقت 
پیوند میان دو خاندان میالد)مهرداد(  این  البته  یاری رمی ها کار می کردند؛  و  همدستی 
و مونز تنها گواه بر وجود زمینه ای تاریخی برای داستان بیژن و منیژه نیست؛ هر دو نام 
گرگین)ورکین( و مهرداد در روزگار پارتیان در پارت و پس از آن در ارمنستان و گرجستان 
نام »بزن  به  غاری  از  از  زمانی  دیر  ارمنستان  در  پایتاکاران  ناحیه  در  بود.  متداول  بسیار 
هنکنی« یا »زندان بیژن« سخن در میان بود.« )کویاجی، 1371: 131( از دیدگاه اساطیری 
داستان بیژن را یکی از آثار بازمانده از اساطیر دوران عتیق دانسته اند که نماینده جامعه 
زن ساالری روزگار پیش از مهاجرت اجداد آریایی مردساالر به سرزمین ایران است. بنابراین 
رویکرد »این داستان، شکل دگرگون شده اسطوره ای است که اصال کردار کیهانی الهه و بغ 
بانویی را باز می گوید که پهلوانان بزرگ خود را می برد و در چاه زندانی می کرد... اندک اندک 
این بن مایه بنا بر تاثیر روایات تاریخی به پهلوانان ایران و توران انتساب یافته، اسطوره ای 
که اصال کردار کیهانی و ایزدینه زنی اساطیری بوده به افسانه »منیژه« دختر افراسیاب بدل 
شده است که بیژن دالور و نوجوان را می دزدد.« )جعفری و چوقادی، 1392: 157 به نقل 
از واحددوست، 1379: 267( برخی بیژن را همان بهرام می دانند که ورتره دیو خشکی را 
می زد؛ به هرحال بیژن هم مربوط به اساطیر باروری است و عاشق شدن منیژه بر او)چون 
زلیخا و تیشتر و سودابه( قرینه ای است که پروتایپ او یکی از ایزدان است. بیژن در کنار 
چشمه ای به دیدار منیژه رفت و در آنجا عشق آنان شکل گرفت.)شمیسا، 1397: 851( 
یوستی می نویسد که منیژه صورت مادینه نام پارتی مانک)Manec( است و تاسیت خاطر 
نشان می سازد که مردی به نام مانک از سوی پادشاه پارت بر ارمنستان فرمانروایی می کرد... 
بنابراین می توان گفت که رویدادهای تاریخی در داستان بیژن و منیژه جنبه شاعرانه به 
خود گرفته است. حضور یکی از اشراف پارت در ارمنستان و وجود جنگ های متمادی میان 
خاندان بالش و گودرز مستلزم پیش آمدن حوادثی بود که گونه هایی از آن را در داستان 

شاهنامه می بینیم. )کویاجی، 1379: 153( 
مجموع ابیات منظومه »بیژن نامه« را از 1400 تا 1900]دانسته اند[ و اصل داستان و 
قسمت عظیمی از آن ملتقط است از داستان رزم بیژن و گرازان در شاهنامه، اما بعضی 
و  )غفوری، 1394: 29( سازنده  دارد.  اختالفات کلی  با متن شاهنامه  آن  از قسمت های 
رازی  ناکوک  بن  برزونامه، خواجه عمید عطا  را صاحب  داستان  این  و مکمل  گردآورنده 
دانسته اند که به جز برزونامه، داستان یا داستان های دیگری را نیز از حماسه های ملی ایران 

به نظم درآورده است. )ر.ک: همان: 30(

شکل گیری توطئه  با تکیه بر نقش »منیژه« در »بیژن نامه«
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فشرده منظومه »بیژن نامه«
روزی در بارگاه کی خسرو گروهی از ارمانیان به دادخواهی می آیند و از گرازهایی که 
به کشتزاران آنان حمله ور شده اند، شکایت می کنند. از میان پهلوانان ایران، بیژن با وجود 
مخالفت های پدر داوطلب می شود تا به جنگ گرازان برود. کی خسرو با شنیدن این سخن 
گرگین را مامور می سازد تا بیژن را در این سفر همراهی کند. در رویارویی با گرازها، گرگین 
از یاری رسانی به بیژن سر باز می زند و بیژن به ناچار خود به تنهایی به نبرد با گرازان 
می پردازد و آنان را از بین می برد. گرگین که از پیروزی بیژن رشک برده است، از او می پرسد 
که چرا دندان های گرازان را کنده است؟ بیژن پاسخ می دهد: »می خواهم آن ها را به طال 
اندوده کنم و به گردن اسب خویش آویزم تا نزد شاه ایران، منزلت بیشتری به دست آورم.« 
گرگین با شنیدن این سخنان بر رشک و حسدش افزوده می شود و دسیسه ای می چیند تا 
بیژن را از بین ببرد. بنابراین بیژن را به رفتن به سوی بزم گاه منیژه، دختر افراسیاب ترغیب 
کند. بیژن بنا بر خوی جوانی خویش، فریب گرگین را می خورد و به بزم گاه منیژه می رود. 
دلباخته شده است،  بیژن  دیدن  از  که  نیز  منیژه  و  آشنا می شود  منیژه  با  بیژن  سرانجام 
داروی هوش بر در جام بیژن می ریزد و بدین ترتیب او را بی هوش می سازد و مخفیانه به 
کاخ خود می برد. هنگامی که بیژن چشم باز می-کند، خویشتن را در کاخ منیژه می بیند و 
چون چاره ای ندارد به ناچار دست به عشرت می زند. پس از چندی نگهبان کاخ منیژه از 
حضور بیژن آگاه می شود و افراسیاب را از این موضوع باخبر می سازد. افراسیاب گرسیوز را 
مامور دستگیری بیژن می کند. بیژن نخست به دفاع از خود می پردازد؛ اما در برابر وعده های 
گرسیوز تسلیم می شود و دست به بند می دهد. افراسیاب با دیدن بیژن خشمگینانه دستور 
کشتن او را می دهد؛ ولی پیران از راه می رسد و مانع کشتن بیژن می شود. سرانجام شاه 
توران تصمیم می گیرد بیژن را در چاه ارژنگ زندانی کند؛ سپس فرمان می دهد سنگ گرانی 
را که اکوان دیو از دریا بدان بیشه انداخته بود، بر سر آن چاه گذارند. هم چنین افراسیاب 
و  می آورد  روی  دریوزه گری  به  به-ناچار  منیژه  و  می کند  بیرون  کاخ  از  را  دختر خویش 
می گردد.  باز  ایران  به  بیژن  اسب  با  گرگین  سو  آن  از  می پردازد.  بیژن  از  تیمارداری  به 
هنگامی که گیو جویای فرزند خود می شود، از گرگین سخنانی یاوه می شنود؛ بنابراین از 
گرگین نزد کی خسرو شکایت می کند. کی خسرو گرگین را در بند می اندازد و سوارانی را 
به جست وجوی بیژن می فرستد؛ اما کار جست وجو بی فایده است و کسی از بیژن اطالعی 
به دست نمی آورد. با فرارسیدن نوروز، کی خسرو در جام گیتی نما بیژن را می نگرد که در 
چاهی گرفتار شده است و پرستاری به تیمارداری از او می پردازد. کی خسرو به ناچار نامه ای 
به رستم می نویسد و از او درخواست می کند که به یاری بیژن بیاید. رستم با شنیدن خبر 
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گرفتاری بیژن متاسف می شود و به بارگاه می آید و عازم رفتن به توران می شود. گرگین 
نیز با خواهشگری رستم از بند کی خسرو رها می شود. سرانجام رستم با همراهی شماری 
از پهلوانان در جامه بازرگانان روانه توران می شود. در سرزمین توران رستم اعتماد پیران را 
به دست می آورد و به داد و ستد می پردازد. منیژه نیز که از آمدن بازرگانان ایرانی به توران 
آگاه شده است، به سوی آنان می رود. نخست رستم با منیژه بدرفتاری می-کند؛ اما سرانجام 
به دل جویی از او می پردازد و مرغ بریانی را بدو می دهد؛ در حالی که انگشتری خویش را در 
شکم آن مرغ پنهان ساخته است. بیژن به آمدن رستم پی می برد و منیژه را به سوی کاروان 
ایرانیان روانه می سازد. رستم به منیژه سفارش می کند که شب هنگام بر سر چاه بیژن آتشی 
برپا کند. شبانگاه پهلوانان با دیدن آتش به سوی آن چاه می روند. در این هنگام برخیاس 
فرزند اکوان دیو که در آن نواحی به سر می برد، با سپاه خویش از راه می رسد. در جنگی 
که میان ایرانیان و دیوان روی می دهد، برخیاس و یارانش کشته می شوند. در ادامه رستم 
از بیژن می خواهد از گناه گرگین درگذرد. نخست بیژن سخن رستم را نمی پذیرد؛ اما در 
نهایت تسلیم خواست او می شود. رستم نیز بیژن را از چاه درمی آورد. سپس پهلوانان ایران 
به افراسیاب شبیخون می زنند و در جنگی که میان دو سپاه روی می دهد، ایرانیان پیروز 
می شوند و پس از آن، همگی به سوی ایران بازمی گردند. رستم پس از دریافت هدایایی از 
کی خسرو راهی زابلستان می شود. فرنگیس، مادر کی خسرو به محض آگاه شدن از آمدن 
خواهرش به ایران، به درگاه فرزند خود می آید و هدایایی به بیژن، گودرز و گیو می-دهد. 
]فرنگیس[ از بیژن درخواست می کند از منیژه که به خاطر او رنج های بسیاری را متحمل 
دیدن  با  خواهر  دو  و  می خواند  فرا  را  منیژه  کند. سپس  نگهداری  خوبی  به  است،  شده 
یک دیگر اشک می ریزند. ]فرنگیس[ به منیژه نیز زر و سیم بسیاری عطا می کند. کی خسرو 
نیز پس از خلعت دادن به بیژن و گیو، از آن دو می خواهد حرمت منیژه را حفظ کنند و با 

مهربانی با او رفتار کنند.)غفوری، 1394: 27-29( 

2- بحث و بررسی
در  دارد.  را  نقش آفرینی خود  داستان های حماسی هر چند کم رنگ،  در  زنان  حضور 
داستان های حماسی، چه در ادبیات جهان و چه در ادبیات ایران، شاهد حضور زنان هرچند 
خارج از ستیز و درگیری که گاه به دلیل حضور آنان رقم خورده، هستیم. نقش هلن در 
جنگ تروی یکی از این شواهد است که در کتاب های بسیاری به این مساله اشاره شده 
است. »منالس گفت: پاریس تروایی هلن زیبا را ربوده است. زمان آن است که همه شاهان 
و شاهزادگان یونان بنا بر سوگندی که به هنگام خواستگاری در اسپارت خورده اند، گرد هم 

شکل گیری توطئه  با تکیه بر نقش »منیژه« در »بیژن نامه«



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی44/

آیند و برای گرفتن انتقام از رباینده هلن با کشتی های بی شمار به تروا لشکر کشند.« )گرین، 
1368: 46( سه حماسه بزرگ باختر زمین، یعنی ایلیاد، اودیسه و انه اید به گونه ای هستند 
که در آنها »زنان نقش بنیادین دارند. در پس هر رویداد بزرگ حماسی زنی را می توان نهفته 
دانست«)کزازی، 1370: 88( با نگاهی کلی به این نمونه های حماسی می توان دریافت که 
ستیز قهرمانان یونانی بر سر زن بروز می کند و نمونه بارز آن ایلیاد است؛ اما در شاهنامه 
فردوسی و کتاب های حماسی دیگر ادبیات پارسی درمی یابیم که بانوی ایرانی و تورانی)به 
جز سودابه( زنی است جسور و عاشق که در ابراز عشق هم پیشگام است و در عین نجابت 
اشتیاق خود را بروز می دهد و برای این عشق حاضر به جان فشانی است. منیژه از این گونه 
بانوان دربار است که هرچند که در سرزمین توران است؛ اما با شخصیتی عاشق برای بیژن 
حاضر به سرفشانی است. منیژه از جمله زنانی است که »بر هنجارهای سنتی اجتماع خود 
قبیل مخالفت  از  بازدارنده  عوامل   به مقصود  راه وصول  در  قادرند که  و  چیره می شوند 
پدر و گاهی نیز مادر، اختالفات قومی، دینی، محیطی و غیره را از پیش بردارند و به یک 
هنجارشکنی غریبانه ای در جوامع خویش از برای مطالبه حقوق طبیعی خود اقدام ورزند.« 
)کزازی و دیگران، 1391: 11(  هر چند که می توان نوزیکائا در اودیسه هومر را تا حدی با 
شخصیت منیژه در ابتدای داستان تطبیق داد؛ اما از خودگذشتگی و عاشق پیشگی منیژه از 

بعد ژرف تری برخوردار است.1  
»در دوران پهلوانی شاهنامه، حضور زن لطف و گرمی و نازکی و رنگارنگی به ماجراها 
می بخشد. این زن ها هستند که به داستان های تراژیک شاهنامه آب و رنگ بخشیده اند.« 
)اسالمی ندوشن، 1370: 19( منیژه یکی از این کاراکترها در شاهنامه و در بیژن نامه است 
که »دختری جسور و عاشق پیشه است؛ ولی این جسارت و عاشقی کار دست او و بیژن 
می دهد. تاثیرگذارترین نقش منیژه در روند داستان، بیهوش کردن و بردن بیژن به کاخ 
افراسیاب است  که نقظه عطف داستان بیژن و منیژه می شود. او یک عاشق کامل است؛ زیرا 
برای اینکه بیژن نزدش بماند، هر کار می کند، حتی اگر آن کار به ضررش باشد. می توان 
برخی اقدامات او را از روی بی فکری و سست رایی بدانیم.« )علی نقی، 1390: 73( اما گاه 
شخصیت منیژه با دید منفی نگاه می شود. سرامی می نویسد: »منیژه هوس باز و نیرنگ باز 
است و برای هرچه کامیاب تر شدن از بیژن داروی بیهوشی در شراب وی می ریزد و به کاخ 

شاه تورانش می برد.« )سرامی، 1388: 697( 
     بفرمود تا راوی هوش بر          پرستنده آمیخت با نوش بر

)فردوسی، 1374: 439(
اما با نگاهی به بعد عاشقانه این منظومه می توان اینگونه برداشت کرد: او در نجات جان 
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معشوقش نیز همه کار می کند: برایش غذا تهیه می کند، به نزد رستم می رود و هر آنچه 
او می گوید، انجام می دهد. نکته دیگر آنکه وقتی بیژن به او بدگمان می شود، از خود دفاع 

می کند و او را شرمنده می سازد تا آنجا که بیژن از او پوزش می خواهد:
کــــــه بر من چه آمد بد روزگار منیژه خــــروشید و نالیـــد زار    
کنون گشت بر من چنین بدگمان بدادم به بیژن تن و خان و مــان  

برهــنه دوان بــر ســر انجمـــن    پدر گشته بیزار و خویشان ز من  
)همان: 461(
»در آخر به کمک او و رستم، بیژن از چاه رهایی می یابد.« )علی نقی، 1390: 73-74( 
دلیل  به  مرزنشین  ارمانیان  دادخواهی  رقم می زند،  بیژن نامه  در  را  داستان  این  آنچه 
حمله گرازان به آنها است، بیژن قدرت و شهامت خود را نشان می دهد و همین سبب کینه 
و عناد گرگین با او می شود و گرگین با نقشه های ناجوانمردانه بیژن را برای عیش ورزی و 
خوشی به توران زمین می کشاند؛ سرزمینی که مردمانش دیرین زمانی است که با ایرانیان 
در ستیزند و هنوز کین ایرج و خون تور و سلم را زنده نگه داشته اند. بیژن به این سرزمین 
می رود و رویدادهایی که بیان شد، واقعه اصلی یعنی به چاه انداختن بیژن رقم می خورد که 
پهلوانان ایرانی را آشفته می سازد. به یاری منیژه، رستم چاه بیژن را می یابد و به سزای به 
چاه افتادن بیژن و آزردگی او و محبوبش، منیژه، رستم به افراسیاب و تورانیان ضرب شستی 
نشان می دهد و سپس بیژن و منیژه را به ایران می رساند و پیروزی و کامروایی دیگری را 

برای ایرانیان رقم می زند. این واقعه با نیک فرجامی ایرانیان به انجام می رسد. 
حضور منیژه، هرچند که حضوری پررنگ در ستیزه و مبارزه نیست؛ اما به گونه ای در 
درون خود ستیزی دارد که سبب جدالی بزرگ تر در رویارویی ایرانیان و تورانیان می شود. 
به دلیل فضای حماسی، پهلوانی و اسطوره ای حاکم بر »بیژن نامه« مجال زیادی برای حضور 
منیژه دیده نمی شود؛ اما به دلیل همراهی کردن با بیژن و رهاسازی او از بند و چاه پدر، 
به نوعی کودتایی در توران رقم می زند و همین کودتا همراه شدن با رستم و ایرانیان است 

برای سرکوبی افراسیاب و افراسیابیان. 
متوجه حضور  بیندازیم،  ایران  ادبیات حماسی  در  زنان  نقش  پیشینه  به  نگاهی  اگر   
مهم و تاثیرگذار برخی از زنان در این داستان ها می شویم. نقش منیژه در روند داستان و 
شکل گیری آن از اواسط داستان دیده می شود، حضوری مهم و اثرگذار. منیژه جزء زنانی 
نیست که نقش کوتاهی را ایفا کند و تنها سایه ای از او در داستان مشاهده شود؛ بلکه حضور 
او با فراز و نشیب هایی نقش اصلی را ایفا می سازد. او به عنوان یک بانوی شاهزاده از سویی 
بانویی عاشق پیشه از سوی دیگر در بیژن نامه شخصیت خود را رقم می زند و  و به عنوان 
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کنش ها و واکنش های او در سیر داستان و توالی رویدادها کلیدی و محوری است. 
شکل گیری توطئه در منظومه »بیژن نامه«

»با نگاهی اجمالی به منظومه بیژن نامه، داستان با چند توطئه شکل پذیرفته است. در 
ساختار اول با وجود اعتماد بیژن به گرگین، گرگین از سر عناد و حسد دست به توطئه 
می زند. در این توطئه تنها خود او به قصد تغییر تاریخ و کسب قدرت در نبود بیژن و سود 
بردن فردی، سعی در کنار زدن بیژن دارد که همین توطئه پیش زمینه توطئه زنانه منیژه در 
قبال بیژن می شود.« )غفوری، 1394: 58-53( »دومین توطئه علیه بیژن صورت می گیرد 
که نقش منیژه به عنوان عاشقی توطئه گر مشهود است.« )همان: 66-64( و توطئه سوم 
داستان هم منشا در کنش منیژه دارد و علیه افراسیاب نقش می-گیرد و سبب سرکوبی 
سلسله افراسیاب و پیروزی دگرباره ایرانیان به رهبری رستم و همراهی بیژن می شود. منیژه 
با اینکه توطئه گر علیه نظام حاکم بر جامعه ای است که افراسیاب به عنوان سرهرم قدرت 
آن را رقم زده، به نوعی به انتقام گیری خون سیاوش و کین خواهی بیژِن درچاه افتاده یاری 
رسانده و سمت ایرانیان را در این ستیز گرفته و به جانبداری جنگاوران و گردان ایرانی 
پرداخته است. حضور منیژه در این ستیز پایانی به خوبی مشهود است. رقم خوردن این ستیز 
هم ریشه در وجود منیژه و کنش ها و واکنش هایی دارد که او رقم زده است: آشنایی با بیژن، 
داروی هوش بر در نوش او ریختن، به محمل نشاندن و به کاخ بردن، با وجود افراسیاب در 
کاخ به نوشانوش و شادی پرداختن با بیژن، رفتن بر سر چاه و تیمارداری کردن از بیژِن در 
چاه افتاده و دیگر انفعاالت که در شکل گیری توطئه همگی نقشی سیستماتیک و نظام یافته 

دارد.  
شگل گیری توطئه های نخست

توطئه ابتدا در این منظومه توسط گرگین رخ می دهد. توطئه ای است که علیه بیژن 
بین بردن گرازان سبب می شود  از  بیژن و پیروزیش و  توانمندی  شکل می پذیرد. دیدن 
گرگین دست به توطئه ای بزند که هرچند از نظر عشقی برای بیژن اتفاق خوشایندی است؛ 
اما وقایعی را رقم می زند که به گونه ای می تواند مرگ او را در پی داشته باشد. در توطئه 
اول تنها دو طرف دیده می شود: گرگین و بیژن. بیژن فریب گرگین می خورد و به دلیل 
اینکه  از  او می افتد. پس  دام  تا حدی هوسباز و جواِن خوشی-جوی خود، در  شخصیت 
گرگین بیژن را از روی عناد و حسدورزی به توصیف منیژه، دخت مه پیکر و آفتاب ندیده 

افراسیاب، می پردازد، بیژن نادیده دل باخته منیژه می شود:
درخشـــان کند باغ چون آفتاب منیــــــژه کجا دخت افراسیاب  
هـــوا چون بهشت و بخار بخور به بازی و رامش به بزم و به سور             
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چو خـورشید رخشان و ماه بلند نشیند بر افــــــــــراز گاه بلند  
ستاره سپهدار دخت گــــــزین             زنـــد با کنیــــــزان با آفرین

)209-212 /57(                         
پس از این گرگین بیژن را به دشت توران می برد و او را رها می کند و می رود. بیژن 
در زیر درختی به خواب می رود و روند داستان به گونه ای دیگر پیش می رود. منیژه او را 
می بیند و شیفته جنگاور ایرانی می شود. این فرجامی است که با توطئه گرگین علیه بیژن 

شکل می گیرد.
یکـــی مرد را دید بس خوب رو برافـتاد چشـــــم منیژه بــــدو   

منیژه فـــروماند از آن کار سخت یکی اسپ بسته به پیـش درخـت     
چو آن خوب چهره ز خیمه به راه             بدید آن رخ پــهـــلوان ســـپاه
بنفشــه گـرفته دو برگ ســـمن درخشان به ســان سهیل یمـــن  
بــدان سروبن روی بیـــژن بدید منیژه که از خیمه چـون بنگریــد  

بماند از نکو روی بیـژن شگفـــت   دلش مـهر بیژن چنین بــرگرفت
)265-271 /60(                                  

منیژه با فرستادن دایه برای شناختن بیژن، پیام خود را به او می فرستد. دایه به نزد 
بیژن می رود و پاسخ مثبت برای دیدار دریافت می کند. بیژن را به نزد منیژه می آورند. سه 

شبانه روز بیژن در نزد منیژه به سر می برد و 
ز بیگـــــانه خــیمه بپرداختند نشستنگه رود و می ســـــــاختند 
ابا بربط و جنگ و رامــش سرای پرستندگان ایستــاده به پـــــــای 
ز دینار دیبا چو پشت پلنــــگ... به دیبا زمین کرده طاووس رنـــگ 
گرفته بر او خواب و مستی به هم سه روز و سه شب شاد بوده به هـم 

)338-343/63(                           
زمان رفتن که فرا می رسد، دومین توطئه توسط منیژه رقم می خورد و این نخستین 
گام، کار فراتر را که جنگ آفرینی است، رقم می زند. منیژه از روی دل باختگی و ترس از دور 
شدن بیژن، داروی هوش بر به بیژن می خوراند و او را به کاخ افراسیاب می-برد. این نقشه 

زمانی بر مال می شود که بیژن در کاخ به سر می برد و وقتی به هوش می آید:
            به ایوان افراسیاب اندرا     ابا ماه روی به بالیــن سرا

)367/65(
این توطئه و نقشه هرچندکه از روی دل باختگی و شیفتگی منیژه شکل می گیرد؛ اما 
در درون خود ستیزی علیه افراسیاب است که پهلوان ایرانی را به درون کاخ شاه تورانی 
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می آورد و البته در خود سرنوشتی موهوم را برای بیژن رقم می زند. در بی خبری و بی خوابی 
این کار منیژه خود  بدفرجام پیش رو دارد.  و عاقبتی  تورانی می گذارد  به کاخ شاه  قدم 
سبب جنگی درونی و سپس بیرونی برای داستان در پیش دارد؛ هرچندکه »برای منیژه 
زیبایی و دل انگیزی زندگی در ناز و نواز کامروایی و صلح و آرامش است« )نصر اصفهانی و 
میرمجربیان، 1388: 151(؛ اما این اتفاق در درون خود آبستن رویدادهایی بس هولناک 
است که این ناز و نوازش کامرانی و کامروایی را بر هم می زند. منیژه برای اینکه بتواند بیژن 
را نزد خود نگه دارد، با جسارت دست به این کار می زند و تمامی کیان خانوادگی را پشت 
سر می گذارد و او را به حریم خانوادگی وارد می کند؛ حریمی که سالیان سال با جدل هایی 

با سرزمین بیژن روبه رو است.   
برمال شدن توطئه دوم

در توطئه دوم منظومه، با توطئه گری منیژه علیه بیژن از شدت عشق و نگه داشتن او 
در نزد خود می توان مواجه بود؛ اما توطئه سوم داستان به گونه ای دیگر رقم می خورد و 
سعی در برانداختن و از بین بردن کیان خانوادگی و پادشاهی است. در توطئه دوم داستان، 
خواننده با بخشی مواجه می شود که منیژه با آوردن بیژن به دربار بدون دانستن افراسیاب 

سعی در نشان دادن جسارت دختر نسبت به پدر دارد. 
نکته ای که می توان درمورد کیان خانوادگی در توران زمین به آن اشاره کرد، »ازدواج 
برون قبیله ای« است که در »بیژن نامه« نیز رقم می خورد. »نکته جالب مخالفت دختران 
با پدران و به طور کلی استقالل آنان در شوهرگزینی است)رودابه، تهمینه، کتایون( که به 
نحوی داللت بر مادرساالری دارد.« )شمیسا، 1397: 852( این مساله در داستان بیژن و 
منیژه هم مشهود است و شاید توطئه دوم منیژه که علیه پدر انجام می پذیرد، ناشی از این 

مساله باشد.
پس از اینکه مدتی از ماندن بیژن در کاخ می گذرد و منیژه بساط خوشی و خّرمی فراهم 
آورده، دربان کاخ به حضور شخصی به جز درباریان پی می برد و این زنگ خطری است 
برای بیژن. دربان به نزد افراسیاب می رود و به شاه توران خبر می دهد که »دخترت از ایران 
گزیده ست جفت«)388/66( همین مساله سبب می شود افراسیاب از گرسیوز بخواهد که 
بیژن را دستگیر کند. توطئه نخست منیژه فاش می شود و گرسیوز به حرمسرا وارد می شود 
و ساز و رود و عشرت گزینی که منیژه برای بیژن رقم زده، می بیند و بیژن هم از دور حضور 
گرسیوز را می بیند و خنجر می کشد تا با او رودررو شود. بیژن دستگیر و به نزد افراسیاب 
آورده می شود. در گفت وگویی که میان افراسیاب و بیژن صورت می گیرد، بیژن می گوید 
پری او را به این کاخ آورده و او خود به میل خودش پای به کاخ نگذاشته است و گناهی بر 
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منیژه هم نیست.
مـــنیژه بدین کار آلوده نیست گناهی مرا اندر این بــــوده نیست 
که بــر من همی جادوی آزمود پری بی گمان بخت برگـــشته بود 

)463-464/69(
با وجود آنکه منیژه در آوردن بیژن به توران مقصر است؛ اما بیژن راضی نمی شود که 
از خود  توران، داستانی ساختگی  برابر شاه  و در  بدنام کند  افراسیاب  بارگاه  را در  منیژه 
می سازد که چگونه وارد توران شده است)فردوسی، 1386: 326-325( »بیژن می توانست 
بگوید که گناه از منیژه است که در جام او داروی بی هوشی ریخته و او را بی خواست او، 
به کاخ آورده است؛ ولی با این راستگویی داستان به کلی لطف خود را از دست می داد و 
از بیژن یک ناپهلوان می ساخت. در مقابل، دروغ بافی او با آنکه سخنانی پرت و پال است و 
یا درست، به خاطر همین پرت و پال بودن آن، نمکی شیرین به داستان داده است. اینکه 
او ماجراجویی  از  فراموش نمی کند،  را  تنگنای خطر، منیژه  این جا در  بیژن سبک سر در 

دوست داشتنی ساخته است« )خالقی مطلق، 1389: 96(. 
 افراسیاب از این سخنان آشفته تر می شود و به نوعی دچار توهم توطئه می شود. او گمان 
بر این می برد که بیژن به  بارگاه او وارد شده تا تخت پادشاهی را از او بگیرد و به دنبال 

رزم و ستیز است. 
همی رزم جستی به نام بلند تو آنی کـــــز ایران به تیغ و کمند 

)469/70(
اندیشه ورزان غربی است که نظریه »توهم توطئه« را  از نخستین  کارل رایموند پوپر 
نظریه، هرچه در جامعه روی می دهد،  این  براساس  است که  باور  این  بر  او  مطرح کرد. 
نتایج مستقیمی از دسیسه هایی است که قدرت های بزرگ آن را طراحی کرده اند. »باور 
اکنون  داشته،  پی  در  را  تروا  جنگ های  آنها  توطئه های  که  هومری  خدایان  به  داشتن 
بزرگان کوه  اکنون  را  اولمپوس هومری  اما جای خدایان ساکن کوه  از میان رفته است؛ 
صهیون یا صاحبان انحصارها و سرمایه داران یا استعمارگران گرفته اند )پوپر، 1363: 425(. 
فرهنگ وبستر پارانویا یا توهم توطئه را در مقام امری بالینی به عنوان روان پریشی مزمنی 
تعریف می کند که مشخصه اش هذیان و توهم آسیب دیدگی از سوی دیگران و نیز خود 
 Webster بزرگ بینی است)رضایی دشت ارژنه و مصطفایی کرملکی، 1395: 54 به نقل از
Dictionary(؛ در حقیقت توهم توطئه نوعی بیماری فردی و اجتماعی است که بیماری 
یا  توطئه باوری  را  جمعی  بیماری  و  پارانویا  را  همه کس  و  چیز  همه  به  سوءظن  فردی 
نظریه توطئه می نامند )اشرف، 1391: 69(. در شاهنامه فردوسی افرادی مانند گشتاسپ و 
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افراسیاب را دچار این نوع بیماری می بینیم. به نوعی می توان این را بیان کرد که »ایمان به 
توهم توطئه از نظر پیامدها یا کارکردهای روانی و اجتماعی برای کسانی که به آن اعتقاد 
دارند، آرامش خاطر می آورد و هم چون ساز و کارهای دفاعی روانی این فرصت را به آنان 
می دهد تا از خود رفع مسئولیت کنند و همه تقصیرها را به گردن توطئه بیگانگان بیندازند« 
به  از داستان های مربوط  بسیاری  را در  توطئه  توهم  به  ایمان  این  )اشرف، 1391: 72(. 
به  او عجین شده که  به گونه ای در وجود  توطئه  توهم  افراسیاب می توان مشاهده کرد. 
اطرافیان خود به عنوان توطئه گران می نگرد؛ البته دسیسه ها و مکرورزی های اطرافیان هم 
به این توهم دامن می زند. در کشته شدن سیاوش هم دسیسه های گرسیوز مشهود است 
توهم  بیژن نامه هم می توان  را گرفته است. در  افراسیاب  توطئه ای که دامن  توهم  و هم 
توطئه را با یافتن بیژن در حرمسرا مشاهده کرد. هرچندکه بیژن دلیل آمدنش به حرمسرا 
و بودن در کنار منیژه را مکر و جادوی پریان می داند و فکر می کند با آوردن این دلیل به 
نوعی افراسیاب را از فکر ناشایست به دور می کند؛ اما با گفتن سخنانی پس از آمدن به نزد 

افراسیاب به توهم توطئه افراسیاب دامن می-زند:
سخن بشنو از من یکی گوش دار بدو گفــــت بیـژن که ای شهریار 
تواننـد کــردن به هرجای جنگ گرازان به دندان و شیران به چنگ  
توانند کوشــیـد بــــــا بدگمان یالن هم به شمشـــیر و گرد گران 
یکـی را ز پــــوالد پیـــــراهنا یکی دست بســــته بـرهـــنه تنا 
اگر چنـد بـــاشـد دلش پرستیز چگــونه چخد شیر بی چنــگ تیز 
اگر شــــاه خواهد که بیــند ز من           دلیری نمودن بدیــن انجـــمن
ز توران گزین کن هـزاران سران یکی اسپ فرمای و گـــرزی گـران 
اگر زنده مانم به مــردم مـــدار به آوردگـــه بــر یکی زان هـــزار 

نه من بیـــژنم پــــور گیو سوار گر این گفتــــه ها را نیـارم به کار 
)472-480 /70(                            

همین بدگمانی افراسیاب و جسوری بیژن در پاسخ دادن هم ریشه در حرکت جسورانه 
دلبستگی  این  از  پیش  هم  افراسیاب  و  می آورد  حرمسرا  به  را  بیژن  منیژه  دارد.  منیژه 
فرنگیس، دختر دیگرش، به سیاوش را دیده است و این بدگمانیش نسبت به آنها را بیشتر 
رقم می زند. بدیهی است که شاه توران توهم توطئه را در حضور بیژن در دربار داشته باشد؛ 
به این سبب که پیش از این دست به کشتن سیاوش زده و اکنون منتظر است که ایرانیان 
به خون خواهی سیاوش و کین جویی او بار دیگر و به گونه ای دیگر عمل کنند و به کاخ و 
دربار او وارد شوند. افراسیاب دالیل متعددی دارد که زمینه توطئه را در دربار خود را دور 
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از ذهن نداند. 
افراسیاب به گرسیوز دستور می دهد بیژن را به دار بیاویزد )487/70( و با شفاعت پیران 
ویسه این اتفاق رخ نمی دهد. )568/74-565( تصمیم بر این گرفته می شود بیژن با غل و 
زنجیر و مسمارهای گران در چاه انداخته شود و سنگ اکوان دیو هم بر سر چاه گذاشته 
شود. افراسیاب به دنبال این است که بدکنشی دخترش را هم به نوعی جبران کند و نام 
رسوایی و بدنامی را هم از خود و حرمسرایش دور سازد، پس دخترش را هم از دربار دور 

می سازد. در اینجاست که منیژه تیمارداری بیژن افتاده در چاه را در پیش می گیرد. 
به نظر می رسد نمی توان ورود بیژن به کاخ را توطئه ای علیه افراسیاب قلمداد کرد؛ اما 
ظاهر مساله این چنین است. با توجه به پیشینه جنگ و ستیز میان ایرانیان و تورانیان 
و سپس واقعه کشته شدن سیاوش)هرچندکه در بیژن نامه به صورت گذرا به این مسائل 
بازگو  اتفاق  افراسیاب این  و رویدادها اشاره شده است و در کالم پیران ویسه خطاب به 
می شود(، همین حضور پهلوان ایرانی در بارگاه افراسیاب تورانی به صورت پنهانی، به نوعی 
توطئه محرمانه قلمداد می شود؛ اما توطئه ای که آبستن حوادث بعدی است. افراسیاب با به 
چاه افکندن بیژن و طرد کردن دخترش به نظر خود توطئه ای را از بین برده و آبروی خود 

را حفظ کرده است؛ اما این اتفاق اینجا به پایان نمی رسد.  
شکل گیری توطئه سوم

چاه  سر  بر  شب  هر  و  می پردازد  بیژن  تیمارداری  به  منیژه  بیژن،  افتادن  چاه  به  با 
می نشیند و غذایی که با دریوزگی در روز برای بیژن دریافته، به او می رساند. 

منیـــژه ز هر در همی نان چدی چـــو از کوه خورشید سر برزدی  
به ســـــــوراخ چاه آوریدی فراز که نـــان گرد کردی به روز دراز  
به بیــژن ســـپردی و بگریستی             بدین سخــتی اندر جهان زیستی

)666-668 /79(                        
از سوی دیگر گرگین از فریبی که به بیژن داده، پشیمان می شود و به مرغزاری که 
بیژن را در آنجا تنها گذاشت، باز می گردد و لگام گسستگی و نگونساری زین اسب بیژن 
را می بیند و متوجه می شود که بیژن دچار سرنوشتی شوم شده است. گیو از کی خسرو 
می خواهد که سراغ بیژن را از گرگین بگیرد. گرگین به دربار می آید و اعتراف به کاِر کرده 
می کند و کی خسرو دستور به دربند کردن او می دهد. کی خسرو در جام جهان نمای افتادن 
بیژن در چاه را می بیند و تنها راه رهایی بیژن را رفتن رستم به توران می یابد. رستم به شکل 
بازرگانی وارد به توران می شود. در این جاست که منیژه از آمدن بازرگانان ایرانی به توران 
باخبر می شود و اینجاست که باید نقشه رهایی بیژن رقم بخورد. نقش منیژه در اینجا پررنگ 

شکل گیری توطئه  با تکیه بر نقش »منیژه« در »بیژن نامه«
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خود را نشان می دهد. شخصیت منیژه به عنوان زنی که در اینجا دلباختگی خود را فعال و 
پویا نشان می دهد، شکل می پذیرد. هرچند در ابتدا با حیله ای نشات گرفته از دلدادگی بیژن 
را می خواهد نزد خود نگه دارد؛ اما این بار به عنوان شخصی یاریگر می خواهد او را از چاهی 
که خود مسبب اصلی این رویداد بوده، نجات دهد. صفت عالی نیک َروی را در این بخش 
برای منیژه می توان دید. »برخالف مردان، همه زنان بیگانه ای که با ایرانیان پیوند می کنند، 
از صفات عالی انسانی برخوردارند. به غیر از سودابه، اینان چون به ایران می پیوندند، یک باره 
از کشور خود می برند، از دل و جان ایرانی می شوند و جانب نیکی را که جانب ایران است، 

می گیرند.« )اسالمی ندوشن، 1363: 120(  
با رفتن منیژه به نزد رستم و وقایعی که ابتدا بین او و رستم رقم می خورد )ابتدا رستم 
او را طرد می کند و نشان خود و گیو را به او نمی دهد و سپس با دادن مرغی بریان که درون 
آن انگشتری نشان رستم است، بیژن را از وجود خود و دیگر پهلوانان ایرانی باخبر می سازد(، 
راه رهایی بیژن کمی روشن می شود. منیژه در عشق و دلدادگی ثابت مانده و از معشوق 
خود دل نمی کند. همچنان سر هرم قدرت افراسیاب نشسته و باید راهی برای رهایی بیژن 
یافت شود. از بین بردن نقشه نابودی بیژن و دفع حضور همیشگی در چاه تا قالب تهی کند، 
خود به نوعی در مقابله بودن با افراسیاب را رقم می زند. رستم به توران آمده تا به دور از 
جنگ آشکار بیژن را رها سازد و منیژه که خود تمامی این وقایع را رقم زده، به عنوان یاریگر 
در این جنگ حضور می یابد. پیام آوری و پیام بری منیژه برای رستم و بیژن خود نشان از 
حضور پررنگ در شکل گیری یک جنگ  دارد که به-زودی رقم می خورد. گردآوردن هیزم 
و برافروختن آتش بر سر چاه به دستور رستم از دیگر کارهایی است که منیژه باید آن را 
انجام دهد. »رستم آنگاه با منیژه بر آن نهاد تا روز بر باالی چاه بیژن هیزم گرد کند و شب 
هنگام آن را بیفروزد تا رستم جای چاه بیژن را بداند و منیژه چنین کرد.« )رستگار فسایی، 

1379: ذیل نام منیژه(
توطئه سوم هرچند که به دست رستم و بیژن پس از رهایی از چاه رقم می خورد، بار 
دیگر سرمنشا آن را باید در حضور منیژه جست و جو کرد. منیژه با تیمارداری بیژن در چاه 
فتاده و پیک وری میان رستم و بیژن به شکل گیری این مساله یاری می رساند. رستم به کاخ 
افراسیاب وارد می شود و گردان افراسیاب را می کشد. در این داستان هم افراسیاب شکست 
می خورد؛ هرچند که دختر خود او در این جنگ منشا بوده است. در بیژن نامه این مساله از 

زبان افراسیاب بیان می شود:
که این جای جنگ است یا جای آب چنیــــــن گفت با لشکر افراسیاب 
بگــــــویند هر کس از این دخترم از این ننــــــگ تا جاودان بر سرم 
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)1741-1742 /130(                     
جنگ سترگی که دیگر بار میان توران و ایران رقم می خورد، هرچند که در درون خود 
کین خواهی سیاوش را هم دارد، این بار برای انتقام گیری از به چاه افتادن بیژن در چاه رخ 
می دهد. پایان این جنگ، همچون ستیزهای دیگر ایران و توران، رستم و دیگر پهلوانان 
به ایران باز می گردند. منیژه هم که به پای عشق و شیفتگی ایستادگی کرده و عشق را بر 
ماندن در کاخ پدری ترجیح داده، با ایرانیان همراه می شود. این داستان حماسی- عشقی 
به پیروزی عشق ختم می شود. فرنگیس، خواهر منیژه، منیژه را به بیژن می سپارد و این 
پایانی خوش برای این داستان می شود. با نگاهی کلی به این داستان می توان نقش آفرینی 
منیژه در این ستیز را دریافت. در تمامی رویدادها و وقایع منظومه، منیژه نقش کلیدی 
دارد. دختری جسور که برای رسیدن به عشق و محافظت از عشق از کیان خانوادگی دست 
می کشد و سعی می کند به هر گونه ای که شده، به مقصود خود که داشتن بیژن است، 

دست یابد. 
3- نتیجه گیری

سه رکن توطئه گران، توطئه باوران و مبانی و مفروضات تحلیل توطئه در ساختار یک 
توطئه نقش پذیر است. هرچند که این مباحث در دنیای امروزی و با توجه به اقتدارگرایان و 
قدرتمندان و سردمداران جهان سیاست بیش از پیش مورد توجه است، می توان ریشه های 
این مسائل را در ادبیات حماسی و سیاسی جهان و ایران هم مورد بررسی و تحلیل قرار 
داد. یکی از آثار حماسی که به نوعی انتحال از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است و 
آن را منسوب به خواجه عمید عطاء بن ناکوک رازی دانسته اند، منظومه »بیژن نامه« است 
که به داستان بیژن و منیژه که به نوعی داستانی حماسی- عشقی است پرداخته است. در 
این مقاله سعی بر این گردید نقش منیژه به عنوان بانویی جنگ آفرین و نقش ساز در توطئه 
مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. با توجه به تحلیل انجام شده توسط پژوهشگران، منیژه به 
عنوان بانویی در نظام زن ساالر تورانی و با توجه به ازدواج های برون قبیله ای در داستان های 
مربوط به توران زمین، در براندازی حکومت افراسیاب با نشان دادن عشق نسبت به بیژن و 
رخدادهای مربوط به این عشق خوش فرجام، هرچند با سختی ها و تنگناهای بسیار، نقش 
محوری داشته است. با توجه به پژوهش صورت گرفته در سه توطئه رخ داده در این داستان، 
سمت و سوی هر سه به سوی منیژه است. هموست که با ریختن داروی هوش بر در نوش 
بیژن، توطئه دوم را رقم می زند و بیژن را وارد به ماجرای رویارویی با افراسیاب می سازد و 
این توطئه با به چاه افتادن بیژن و طرد شدن منیژه به پایان بدفرجام و ناخوشایند خود 
می رسد. توطئه بعد که نقش منیژه را پررنگ تر از پیش نشان می دهد، توطئه ای است که 

شکل گیری توطئه  با تکیه بر نقش »منیژه« در »بیژن نامه«
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علیه افراسیاب رقم می خورد و رستم به شکل بازرگان به سرزمین او وارد می شود و با نجات 
دادن بیژن و رها ساختن منیژه از دریوزگی به کاخ افراسیاب هجوم می برد. همه وقایع 
حاضر در بیژن نامه حاکی از حضور منیژه به عنوان زنی جنگ آفرین دارد، زنی که تا پایان 

داستان حضور دارد و به نوعی مسبب این وقایع و رویدادها هم قلمداد می شود. 
این پژوهش حاکی از این است که توطئه و تئوری توطئه در داستان های حماسی ایران 
هم نقش دارد و زنان نیز در این مسائل به نوعی نقش آفرینی کرده اند. می توان این منظومه 

حماسی را از ابعاد و زوایای دیگر سیاسی- اجتماعی هم مورد بحث و بررسی قرار داد. 
پی نوشت ها

1- در کتاب اودیسه هومر، نوزیکائا به همراه دیگر دختران، جامه ها را در آب تیره جای 
داده اند و آنها را بر ریسمانی در کرانه دریا گسترده اند و پس از آن سر و تن می شویند و 
روغن گداخته بر تن خود می مالند و در کنار کرانه رود خوراک می خورند و درنگ می کنند 
تا آفتاب با پرتو خود جامه ها را خشک کند. وقتی از خوردن سیر می شوند، روپوش های 
خود را می افکنند و گوی بازی می کنند، نوزیکاوا آهتگ آ. از و پایکوبی را می زند. به صدای 
فریاد آنها، اولیس قهرمان که در کرانه رود خسته از موج ها خفته است، متوجه دختران 
می گردد و از بیشه بیرون می آید و با نوزیکائا صحبت می کند. به  دستور نویکاوا اولیس 
را در پناهگاهی جای می دهند، جامه هایی به او می دهند و او را فرا می خوانند تا در آب 
روان سر و تن شوید. نوزیکاوا آرزو می کند که اولیس را شوی او بنامند. بعد از هم صحبتی 
با او، اولیس را فرا می خواند و چنین می گوید: ای بیگانه برخیز تا به شهر بیایی تا تو را به 

سرای پدر فرزانه ام ببرم. )نیساری، 1389: 2( 
2- »در روایت های سنتی کهن مردم ارمنستان آمده است که بیژن به خاطر عشق منیژه 
در غاری در ناحیه فیاتکاران Phyatkaran در ارمنستان زندانی شد. این روایت را موسی 

خورنی M.Korenaei مورخ ارمنی هم نقل کرده است.«)کویاجی، 153:1379(
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1- مقدمه
جامعه  آن  شاخص  های  و شخصّیت  قهرمانان  مرهون  ملّـتی  هر  فرهنگ  تردید  بی 
می باشد لذا نمایان شدن بن مایه ها و قدمِت عناصر فرهنگی هر تمّدنی می تواند ما را 
به عظمت معنوی و پیام اجتماعی قهرمانان حماسی آن رهنمون باشد، بنابراین سرزمین 
ایران با داشتن کهن الگوها و اسطوره های حماسی در بین سایر ملل متمایز بوده و به 
دلیل پیام جهانی و انسانی، عناصری از فرهنگ های مترّقی سومری و عیالم و غیره را نیز 
در خود داراست که در نتیجۀ نوعدوستی و همسویی و آمیزش معنوی این فرهنگ پیشرو، 
با فرهنگهای ملل تابعه می باشد ، این مشّخصه های فرهنگی، در دورة حاکمیت فراگیر 
اولیۀ آریاییان ایرانی )هخامنشیان( عماًل امکان ظهور یافت به گونه ای که نشانه های آن را 
می توان در منابع کهن زرتشتی و آثاِر به جای مانده از آن دوره مشاهده نمود، با سرنگونی 
حکومت سلوکی و ورود پارتها در عرصۀ سیاست ، اساطیر کهن که ریشه در عقاید دیرین 
آریایی دارد، بیش از پیش در ساختار معنوی ایرانیان وارد گردید به گونه ای که قهرمانانی 
این  از  می باشند  باورها  این  تجّسم  عموماً  غیره  و  گیو  و  رستم  و  و سیاوش  آرش  چون 
روی تمّدن ایرانی- آریایی با داشتن چنین پشتوانه های معنوی و قهرمانان اسطوره ای، 
از شاخصترین فرهنگ های وحدت آفرین و ملّی جهان بوده و پیام انسانی آن رهگشای 

جامعۀ بشریست. 
پیشینۀ تحقیق

قهرماناِن ملّی در فرهنگ ایرانیان و به تََبِع آن در منابع همواره مورد تحسین بوده اند 
و  گرفته  آن صورت  با  موازی  آثار  و  شاهنامه  محور  تحقیقات حماسی، حوِل  بیشتر  لذا 
علل ظهور این شخصّیت های اسطوره ای در هاله ای از ابهام قرار گرفته است، امروزه در 
برخی از پژوهشها که پیرامون تاریخ موثق و اسناد باستانی صورت گرفته، علل پیدایِش 
این قهرماناِن اسطوره ای و حضور تاریخی آنها به صورت پراکنده مطرح می گردد که بعضاً 
تناقض های فراوانی نیز با یکدیگر دارند که در ادامه به چند مورد از تحقیقات انجام شده 
از این روی در این مقاله سعی گردیده تحقیق  در خصوص این موضوع اشاره می شود 
جامع و مستقلی در خصوص ظهور قهرمانان حماسی و نقش حکومتها در ماندگاری و یا 

فراموشی آنان ارائه گردد. 
مقاله ی »از شاهنامه تا خداینامه « خالقی مطلق، جالل )1386(. ایران باستان؛ س 
7، ش1. صص 19- 3.در این  تحقیق ارزشمند نویسنده با توجه به اشعار فردوسی در پی 
ذکر منابِع داستانهای شاهنامه برآمده و اخبار خداینامه ها و اصالت گزارش های آنها را 
مورد تطابق و بررسی قرار داده است، هم چنین منابع دینی مختلف و تاریخی را در روشن 
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موضوعات  تطبیق  با  قسمت  هر  پایان  در  و  نماید  می  بررسی  داستانها  درستی  ساختن 
همسو، نظریات خود را بسیار مختصر عنوان می دارد، در تحقیق پیش روی، ضمن بررسی 
انگیزة  اجتماعی و تاریخی پیدایش قهرمانان داستانهای  منابِع اشعار حماسی شاهنامه، 

مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
ادبیات  و  زبان  قهرمانان در شاهنامه« اشکی، مصّیب )1392(.  مقاله ی »دگردیسی 
فارسی؛ س5 ، ش 14. صص 35 – 1. در این پژوهش نویسنده بر اساس مدل “جوزف 
کمبل”gosephCampbell=، ِسیِر دگردیسی قهرمانان در شاهنامه را مورد بررسی قرار 
داده و نقش اسطوره ای آنها را بازگو می نماید، وی بر اساس ابیات شاهنامه، ویژگی های 
مختلف قهرمانان را برشمرده و هر یک را خداِی انسانی )انسان خدا( می داند »انسان به 
جای خدایان صحنه گردان هستی می شود و قهرمانان انسانی یکی پس از دیگری پا به 
عرصه می نهند«. )اشکی؛ 1392؛ 31(. در مقاله پیش روی نگارنده ، طبق اسناد تاریخی 
به  نقض می گردد  ایرانی،  قهرمانان حماسی  تقسیم وظایِف  و  انسان خدایی  باستانی،  و 
ملّی  و  اساطیری  قهرمانان  و  شاهان  از  یک  هیچ  در  پنداری  خدا  از  نشانی  که  گونه ای 
مشترک  هدف  دارای  تمّدنها  سایر  بر خالف  ایرانی  قهرمانان  و  نشده  مشاهده  شاهنامه 

می باشند. 
کتاب »تاریخ طبری« طبری، محّمد بن جریر. )1389(. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، نشر 
الکترونیکی. طبری در این کتاب نفیس به ذکر اخبار قدما بسنده کرده و سعی نموده اخبار 
پیشینیان و عجمان را به گونه ای مطابق فرهنگ حاکم آن روزگار بیان نماید لذا حوزة 
تحلیل وقایع و علل پیدایش بسیاری از شخصّیت های  اسطوره ای در این اثر در حدود 
اخبار واصله می باشد. »گویند شیطانها مطیع کیکاوس بودند و به پندار مطلعان سلف، 
شیطانها به فرمان سلیمان پسر داود اطاعت وی می کردند و کیکاوس فرمان داد تا شهری 
برای وی ساختند و آنرا کیدر و به قولی قیقدور نام کرد و طول شهر چنان که گفته اند 
هشتصد فرسنگ بود و بگفت تا حصاری از سرب و حصاری از شبه و حصاری از مس و 
حصاری از سفال و حصاری از نقره و حصاری از طال به دور شهر برآرند و شیطانها شهر 
را با همه چهارپا و خزینه و مال و مردم میان آسمان و زمین می بردند.«. )طبری ج2؛ 
1389؛ 42(. اگرچه شخصیت های اسطوره ای ایرانی در این کتاب، با قهرمانان شاهنامه 
همخوانی دارند ولی هر یک از بخش های مربوطه نیازمند بررسی جداگانه می باشد که 

نگارنده مقاله سعی نموده آن را به انجام برساند. 
کتاب »حماسه سرایی در ایران« صفا، ذبیح اهلل )1387(. تهران؛ فردوس. این اثر در 
چهار گفتار پدید آمده که نخست تکوین روایات ملّی و سپس همسویی آثار قبل از اسالم 
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با داستانهای شاهنامه به خصوص آثار زمان ساسانیان را شامل شده و آنگاه منظومه های 
حماسی دوران اسالمی تا قرن 14 هـ.. ق و در نهایت به ریشه های داستانهای پهلوانی 
شاهنامه می پردازد در قسمت پایانی به منشاء روایات ملّی و حماسی شاهنامه و روایات 
دینی و تاریخی توجه گردیده و جداگانه معرفی می گردد. در این مقاله نویسنده سعی 
نموده که علّت رستاخیز قهرمانان و در نتیجه داستانهای حماسی هر دوره ای را بررسی 
کرده و نقش عناصر مختلف در تکوین آنها را با توجه به قراین مختلف تحلیل و بررسی 

نماید.
اثر  این  در  مؤلف  توس.  تهران؛   .)1383( پرویز  رجبی،  های گمشده«  »هزاره  کتاب 
تاریخی به هجوم اسکندر و حکمرانی سلوکی و سپس حوادِث سی اشک می پردازد، وی 
در خصوص دین و فرهنگ و معماری و هنر و سایر ویژگی های اجتماعی اشکانیان اخبار 
موثّق ارائه نموده که با دوره پهلوانی شاهنامه و خصوصیات قهرمانان داستانهای حماسی 
آن منطبق می باشد، نگاه نگارندة این اثر نسبت به حماسه و قهرمانان آن تنها حول محور 
تاریخ زمان اشکانی می گردد که در مقالۀ پیش روی، عالوه بر این قراین، فراز و نشیب های 
نیز مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاههای کارشناسان  این دوران  از  حوادث قبل و بعد 

مختلف در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
مقاله ی»اشکانیان و سنت های کهن« ]پای بندی یا عدم تّقید اشکانیان به سّنت ها 
و مواریث فرهنگ ایران[. زرین کوب، روزبه و فرشید نادری )1393(. جستارهای تاریخی؛ 
س5، ش 2، صص 63- 41. تحقیق مذکور به رویکرد اشکانیان به سّنت ها و آیین های 
بودند هم  از رسوم کهن  وامداران بسیاری  آنان  نماید که  ثابت می  و  پردازد  دیرین می 
چنین دالیل مخالفت غربیان و ساسانیان و غیره با آنها را بر می شمرد. »دشمنی و کینۀ 
ساسانیان نسبت به اشکانیان بر اهل تحقیق پوشیده نیست«.)زرین کوب و نادری؛ 1393، 
45( نویسنده ، اثر سعی نموده است که پیوند فرهنگی پارتها با  اشکانیان را بر شمارد، 
را  فوق، ظهور ساسانیان  اثر  نظریات  از  بسیاری  اصالح  مقاله پیش روی ضمن   نگارندة 
نتیجۀ هم پیمانِی طوایف اشکانی با آنان دانسته که بر اثر نیاز سیاسی و جنگ قدرت به 
سوی تمرکز گرایی سوق پیدا می کند و نتایج فرهنگی و تأثیر این تحوالت را بر ادبیات 

حماسی و منابع شاهنامه بر می شمارد.
کتاب »زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه« اسالمی ندوشن، محمد علی )1348(. 
تهران؛ انتشارات انجمن آثار ملّی . در این کتاب ، نخست به اهمّیت شاهنامه و شرایط 
اشاره  آن  بودن  شاخص  دالیل  و  شاهنامه  سرایش  انگیزة  و  فردوسی  زمان  اجتماعی 
نیز  آنان  در  غیره  و  شجاعت  و  اختیار  و  جبر  امور  و  پهلوانان  صفات  سپس  می گردد، 
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ذکر می گردد.»شاهنامه مانند هر کتاب بزرگ دیگری، از یکسو تعارض و از سوی دیگر 
تعامل بین جسم و روح را می سراید«. )اسالمی ندوشن؛ 1348؛ 3(. این اثر از نظر شرح 
تاریخ و اسطوره  ارتباط  به  ارزشمند است ولی در آن  خوِد داستانهای حماسِی شاهنامه 
با شخصّیت های حماسی داستان اشاره ای نشده و بیشتر جنبه های ادبی اشعار، مّدنظر 

می باشد که با رویکرد مقاله پیش روی تفاوتهای بسیاری دارد. 
اهداف و سئواالت پژوهش

بیان تأثیِر اسطوره ها و کهن الگوها در قهرمان سازِی دوره های مختلِف ایران باستان.
نمایان شدن نقش حوادث تاریخی در بازسازی و رستاخیز داستانهای حماسی.

بررسی ریشه های فرهنگی ایرانی- آریایی که مهمترین عامل خلق داستانهای حماسی 
و محوری ترین دلیل یکپارچگی و وحدت ایرانیان در طول تاریخ بوده است.

عدم تضاد عقاید کهن ایرانی- آریایی، با پیام انسانی قهرمانان حماسی شاهنامه.
اسطوره ها و کهن الگوها چه تأثیری بر خلق داستانهای حماسی دارد؟ رویکرد عقاید 
ایرانیاِن دوران باستان نسبت به قهرمانان ملّی چگونه بوده  است؟ ریشه های داستانهای 
حماسی چگونه بر رویدادهای اجتماعی و تاریخی تأثیر دارد؟ قهرمانان شاهنامه از کجای 
تاریخ آمده اند؟ علل اهمّیت قهرمانان ملّی در فرهنگ ایرانیان چه بوده است؟ چرا هویّت 

ملّی و حماسی در عقاید حکومتهای ایران باستان محوریّت داشته است؟ و...

2- بحث و بررسی
رشِد  طبیعی  فرایند  حاصل  ای  جامعه  هر  و حماسی  ای  اسطوره  قهرمانان  پیدایش 
جنگها  همجواری،  واسطۀ  به  تاریخ  طول  در  تکامل  این  باشد،  می  اجتماع  آن  فرهنگی 
و آمیزش اجتماعی و غیره صورت پذیرفته به گونه ای که با شناخت کهن الگوهای هر 
تمدن و قومی، می توان به عناصر سازندة آن پی برد لذا رسیدن به ناخودآگاه جمعی هر 
جامعه ای و ارتباط معنوی با مردم و بهره مندی از ویژگی های واالی انسانی و وحدت 
آفرین فرهنگی آن، تنها از طریق شناخت ریشه ها و اسطوره های کهن آن جامعه میّسر 
می باشد. همچنین تا زمانی که میزان تاثیر و نقش سایر تمّدنها بر فرهنِگ هدف، مشخص 
نگردد نمی توان گرایش ملّی و معنوی آن جامعه را مورد بررسی قرار داد از این روی در 
بین تمّدنهای دنیا، تمّدن ایرانی- آریایی شاخص بوده و اسطوره ها نیز در این خصوص 

نقش مهّمی ایفا می نمایند. 
نقش اسطوره ها

بررسی سکونت گاه های نخستین بشری نشان می دهد که در جامعۀ اشتراکی اولیه، 

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی62/

از  بسیاری  پیدایش  در  هنرابتدایی  و  نداشته  وجود  قهرمانان  بالندگی  و  ظهور  مجال 
زیرساختهای دینی و به تبع آن در اسطوره ها نقش اساسی داشته است لذا تّصور تأثیر 
از  جدید  تقریباً  تعریفی  ادیان،  و  قهرمانان  ظهوِر  اصلی  بانی  و  باعث  عنوان  به  حاکمان 
فرهنگ اجتماع می باشد زیرا حاکمّیت در هر دوره ای بر اساس نیاز اجتماع گام برداشته 
و نسبت به نابودی و یا ماندگاری فرهنگ مردم اقدام می نمود از این روی نمی توان ریشۀ 

ظهور قهرمانان اسطوره ای را به طور کامل در نظام حاکمّیِت کهن جستجو نمود. 
»با ارزش ترین کارهای هنری دربارها و معابد همان کارهایی هستند که با الهام از 
هنر مردم خلق شده اند و تازه از اینجا می دانیم که هیچ جامعه بشری بدون هنر معنایی 

ندارد«. )عالمه زاده؛ 1358؛ 21- 20(.
بررسی خاستگاهها و سکونتگاههای بشری در میان رودان )بین النهرین( ، شوش، هند 
و غیره از سیِر رشد در جوامع بشری حکایت می نماید که به اقتضای شرایط اقلیمی و 
جغرافیایی منطقه پیشرفت داشته است لذا در مناطقی نظیر مصر و اروپا و هند و حّتی 
چین که محصور در دریا و کوههای صعب العبور و بیابانها بوده اند نمی توان تنوع فرهنگی 
و قومیتی نظیر فالت ایران را مشاهده نمود، این عوامل در ایجاد و عدم پیدایش حکومتهای 
باستانی فراگیر نقش بسزایی داشته و در درونگرایی و یا برونگرایی تحوالت و ظهور و عدم 
ظهور قهرمانان تاثیر گذار بوده است همچنین ورود بشر به زندگی شهری پس از انقالب 
کشاورزی و تجمع ثروت ، رویکرد به افسانه ها و ادیان را متحّول نمود و اربابان معابد نیز 
بیش از پیش قدرت یافتند و نوعی نظام مندی در نیازهای معنوی جامعه به وجود آمد این 

تحوالت بعدها به تقابل ادیان و به تبع آن به نبرد بین دولت شهرها منجر گردید.
را  خدا  خواست  که  بودند  کسانی  دیگر،  ادیان  در  آن  مقابل  در  و  سومری  »کاهنان 

دریافت کرده و به انسانها می رساندند!«. )چیغ؛ 1390؛ 21(.
با توجه به این که تحوالت فرهنگی و معنوی در طول زمان پدید می آید، این تحّوالت 
نیز دورة بالندگی تاریخی خود را طی نموده و با اختراع خط که از مهمترین دستاوردهای 
بشری می باشد، به صورت افسانه های گوناگون ثبت گردید لذا تجّسم خدایان سرآغاز 

پیدایش افسانه ها و به تبع آن اسطوره ها و قهرمانان اولیۀ جوامع بشری می باشد.
»افسانه های سومری در مورد الهه هایی که در پوست درختان و کشتی های آتشین 
سفر کرده و به زمین آمده و اجداد اولیۀ سومریان را آبستن نموده و سپس به ستارگان 

مراجعت می کردند سخن می گویند«. )دانیکن؛ 1375؛ 16(. 
تنوع خدایان در اقوام سومری و عیالم که دارای قدمت بیشتری نسبت به سایر ملل 
می باشد، اساس بسیاری از اندیشه های مترقی جهان گردید، حضور این خدایان در جامعه 
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و ارتباط آنان با نیازهای مردم، به خدای گونگی افرادی در جامعه کمک نمود این افراد 
قابل ستایش ، تجّسم آرزوهای آن جمع می باشند که در فرهنگ های مختلف از آنان به 

گونه های متفاوتی یاد می شود، در لوح اول گیلگمش چنین آمده است:
»یک سوم گیلگمش آدمی و دو سوم او خداست. شهریان با ترس و آفرین در نقش 
)اسمیت؛  از سختی ها شادتر می شود«.  ندارد،  نگرند... گیلگمش خستگی  او می  پیکر 
1383؛ 22(. بنابراین نمی توان صرفاً تحوالِت اجتماعی یک مقطع زمانی را عامل پیدایش 
قهرمانان اسطوره ای دانست، زیرا سایۀ خدایان تنها از طریق این افراد در جامعه ملموس 
بود و حضور آنان نتیجۀ بالغ شدن فرهنگ دیرین همان اجتماع بوده است، این تحوالت در 
تّمدن پیش رو مانند بین النهرین، آغاز و به موازات آن در سایر تمدنها و جوامع بشری به 
صورت متمایز ادامه یافت به گونه ای که نشانه های آنرا در شاهنامه نیز می توان مشاهده 

کرد، وحدتی نسب در پیشگفتار کتابش به نقل از پرفسور جان اسمیت اظهار می دارد:
»ایران که به حق آوازه ای جهانی، به دلیل دوره های مفرغ، آهن و دوره های سپسینش 
دارد، بی گمان از اصلی ترین مراکز پیدایش نخستین تمدنها بوده است«. )وحدتی نسب 

و آریا منش؛ 1394؛ 31(.
پس  و  آریائیان  سرزمین  معنای  به   Airyana  = ائیریانا  اقلیم  در  مذکور  تغییرات 
از آن در شبه قارة هند و فالت ایران به صورت دیگری راه کمال را پیمود از این روی 
بررسی ساختار دینی آریائیان کهن، از نوعی ستیزوناآرامی طوالنی حکایت می نماید که 
هسته های مرکزی تشکیل داستانهای حماسی و ظهور قهرمانان ایرانیست، این قهرمانان 
خدایی،  های  وجهه  داشتن  بر  عالوه  شد  ذکر  پیشتر  که  گونه  همان  آسمانی  و  ایزدی 
نقش  آریاییان  دائِم  به سکونت  بنا  بعدها  بودند که  نیز  آریاییان  و کیان  قبیله  محافظاِن 
پررنگتری در جامعه یافته و از جبهۀ نورانِی آخر الزمانی وارد ساختار اجتماعی شدند، لذا 
ایزدان ریشه های داستانهای حماسی ایرانی بوده و رسالت آسمانی آنها بعدها به قهرمانان 
شاهنامه انتقال می یابد از این روی قهرمانان در داستانهای حماسی ایرانی هدفی مقدس 

را دنبال می کنند.
»به استناد منابع تاریخی آنان دائم در حال کوچ کردن از جایی به جای دیگر بودند. 
این شیوه زندگی پس از آغاز جنبش اولیه خود از جنوب روسیه در حوالی دریاچه آرال 
خاوری  شمال  تا  مسیر،  آن  امتداد  در  و  جیحون  و  سیحون  های  رودخانه  اطراف  در  و 
افغانستان امروزی، برای آریاها به صورت ثابت درآمد... بطور مسلّم در این حرکت و یا نقل 
ارابه های جنگی بسیار ساده و ابتدایی  و انتقال آریاها، ابتدا جنگاوران با اسبان و احیاناً 

خود به سوی جنوب پیشروی کرده اند«. )خدادادیان؛ 1376؛ 27(.

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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ورود مهاجران مهاجم آریایی به دولت شهرها و افزایش جمعیت و تعارض های حاصله، 
فالت ایران را آبستن حوادثی فراگیر نمود که نیازمند پشتوانه های دینی بود، لذا نوعی 
همگرایی و تأثیر پذیری از قبایل شکست خورده و پیروز و یا موازی در آریاییان بوجود 
آمد که بعدها زمینه ساز رستاخیز و یا ظهور اندیشه های زرتشت و حضور قهرمانان آیینی 

ایرانی با رویکردهای نوین گردید.
»در مطالعه هنر مادها در گنج زیویه نزدیک سّقز نیز این پیوند و آمیختگی به تأیید 
رسیده است. در مجموع باید به یک عنصر تاریخی در ایران اندیشید که پس از مهاجرت 
آریاها به فالت ایران به تدریج و با پشتوانه هنر و فرهنگ بومیان به وجود آمده است«. 

)همان؛ 109(.
آمیزش این فرهنگها، نه به عنوان ادیان متناقض بلکه به صورت آیین های همسو نیز 
مورد توجه بوده است زیرا ادیان آن عصر از نظر تکامل تقریباً در یک سطح قرار داشتند، 
این امر پذیرش و رّد و یا جایگزینی خدایاِن جوامع نخستین در آن عصر را آسان می نمود. 
»پیشینیان ستاره پرست بودند و شاید بتوان گفت اولین مظاهر طبیعت که در ذهن 
نا آرام بشر ایجاد ترس و وحشت و اعجاب و شوق و امید و خیال پردازی کرده همین 
ستارگان آسمان بوده اند...در سواحل مدیترانه عالوه بر پرستش ایزدان هند و ایرانی )تیر 
و ناهید و بهرام و کیوان و مهر( مارس و مریخ نیز پرستیده می شده است«. )اقتداری؛ 

1354؛ 260(.
وابستگی شدید اقوام آریایی دامدار به مراتع و رویش و به تََبع آن به منابع آبی، توجه 
اهمیت  باعث  امر  این  آبادتر جلب کرد که  مناطق  و  آبخیز  به حوزه های  بیشتر  را  آنها 
یافتن تیر به عنوان ایزد ایزدان، الهۀ دانش و آفریننده آب گردید که بعدها سر منشأ ظهور 
اهورامزدا خدای خدایان )خدای خرد( در آیین زرتشتی شد که نشانه های آن را به طور 
مّکرر درگاهان، کهنترین سرودهای آیین می توان یافت، این گونه تحوالت در اجتماعات 
اولیه آریاییان در فالت ایران صورت پذیرفت، در این دوران قهرمانان اساطیری کهن وجهۀ 
دینی نوینی یافته و به صورت چهره های مقّدس یا منفور متشّخص و متّصور گردیدند که 
نشانه ها و قراین این تحوالت، بسیاری از متنهای یشتها و وندیداد را به خود اختصاص 
می دهد، این آثار دینی بعدها تأثیرات بی بدیلی بر منابع حماسی ادوار پس از خود گذاشته 

و در خداینامه ها وارد شدند.
نقش آیین زرتشتی

لزوم یکجا نشینی در اقوام آریایی و قرار گرفتن آنان در بدنه حکومت ماد و تقابل با 
آشوریان موجب انسجام بیش از پیش آنان با سایر اقوام گردیده و موجب ظهور و یا احیای 
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اندیشه های زرتشتی گردید، در واقع ظهور این اندیشه ها را می توان ادامه تالش ها در 
تقابل با آشور، خدای برتر آشوریان قلمداد نمود.

اوستای نخستین )کهن(.
مطرح شدن خدای برتر در ساختار سیاسی، عالوه بر نزدیک کردن دولت شهرهای 
زیرا  باشد  نیز  انسجام در کنفدراسیونهای نخستین  توانست سبب  به یکدیگر می  ایرانی 
قهرمانان این دوره صرفاً وجهه دینی داشته و بنا به ساختار کهن الگوهای آریایی و نبرد 
خیر و شر، اسطوره ها نقش مؤثری در فرهنگ ایفا می کردند به گونه ای که اصالحات 
زرتشتی که بر اساس اندیشه های کهن صورت گرفت در بردارندة بسیاری از بن مایه های 

فرهنگی این اقوام بوده است.
پرستی  بنای دوگانه  بر  پیدایش خود  آغاز  از  مزدا  آیین  آید که  نظر می  به  »چنین 
استوار بوده  است که از خصوصیات کیش قدیمی ایرانیان است. بنابراین آیا آیین زرتشتی 

آیین هایی نیست که نتوان با آن گروید«. )گدار؛ 1377؛ 174(.
پوست اندازی بسیاری از عناصر اسطوره ای کهن در غالب دین زرتشتی باعث حفظ 
بسیاری از مشخصه های فکری آن دوره گردید، نبرد خیر و شر که با پیروزی جبهۀ نور 
الگوی  این  باشد در  افکار کهن می  بردارندة  در  به فرجام می رسد دقیقاً  در آخرالزمان 
ارائه شده قهرمانان از جنس خدایان بوده و شخصیت مجزایی ندارند، مقدرات قهرمانان 
اسطوره ای از قبل در جبهه نور و خیر مشخص بوده و ایزدان در سایه سار اهورامزدا نقش 
آفرینی می نمایند، در یشتها که همسنگ گاهان از کهنترین بخش های اوستاست چنین 

آمده است:
»از فروهر نخستین پیشوایان دینی و نخستین رزمیان و نخستین کشاورزان و خانواده 
و قبیله و ده و ناحیه و مملکت خواه آریایی و خواه خارجه یاد شده نسبت به هر یک تعظیم 
و تکریم می شود نظام عالم بدست فروها سپرده شده است آنچه بوده و هست و خواهد 
بود. بی نیاز از پاسبانی این فرشتگان نسبت 99999 فرهر برای پاسبانی اقیانوس فراخکرت 
گماشته شده اند 99999 از آنها مستحفظ هفت رنگ می باشند 99999 از آنها نگهبان 
جسم سام گرشاسب هستند 99999 از آنها نطفۀ زرتشت راکه در آخرالزمان پدیدار خواهد 

شد دیدبانی می کنند«. )پورداود؛ 1338؛ 601(.
ذکر نام بسیاری از قهرمانان تاریخ اسطوره ای در اوستا که در شاهنامه نیز از جایگاه 
خاصی برخوردارند مبّین این پوست اندازی اعتقادی می باشد، در واقع هدف بانیان احیای 
اندیشه های زرتشتی ایجاد جبهه ای در تقابل با خدایان برتر ملل مجاور باالخص آشوریان 
آسمانی  ایزدان  زمینی  تجّسم  خود  که  )پیشدادی(  اساطیری  قهرمانان  این  است،  بوده 
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می باشند، بخش های زیادی از آبان یشت را به خود اختصاص داده اند به گونه ای که 
اگر بخش هایی از یشتها را حاصل مداخله و دخل و تصرف موبدان و حاکمان بدانیم، باز 
قسمت اعظم آن تداوم اندیشه های کهن و انعکاس آنها می باشد به عبارتی دیگر سلسلۀ 
قهرمانان ایرانی- آریایی از روزگاراِن نخستین تا حال به گونه های مختلف به هم پیوند 

داده شده اند، این انسجام در داستانهای شاهنامه به وضوح به چشم می خورد.
از جمشید صحبت می کند بخصوص مندرجات آن  تر  نسبتۀ مفصل  »زامیاد یشت 
تاریخ و شاهنامه راجع به جمشید مندرج  مفید و سرچشمه مطالبی است که در کتب 

است«. )همان؛ 186(.
آغاز آفرینِش آسمان و زمین توسط اورمزدکه با صفات خردمند و توانای مطلق برجسته 
است، مقام خرد را در نزد آریاییان نشان می دهد، این صفات پس از قرنها به طور مستقل 
در شاهنامه ستایش می گردد که در قسمت مربوطه بررسی می گردد، همچنین زمان، 
نخستین آفریدة اورمزد از خدایان روحانی آریایی، مقّدرات کائنات را رقم می زند که حضور 
آن در آیین زروانیسم حاصل محبوبیت این ایزد در نزد آریاییان در طول تاریخ بوده است، 
ایرانیان بوده و قیامهای آخرالزمانی در هر  این اندیشه ها ریشه های حماسه در تفکرات 
دوره ای نیز جلوه های قدرت اورمزد به شمار می رفت که در بُندهشن بدآن اشاره های 
فراوانی شده است، در کهن الگوها، قرار گرفتن هر ایزد در برابر یک دیو نمایندة تجسم 
دیوی  بدست  سیامک  کشته شدن  لذا  باشد  می  پلیدی  برابر  در  اورمزد  صفات  از  یکی 
بدسرشت در شاهنامه به منزلۀ نابودی مظهر رویش، حس انتقام را در فرهنگ اساطیری 
دیگر  طرفی  از  رسید  تکامل  به  بعد  ادوار  در  سیاوش  تجّسم  با  که  می داشت  نگاه  زنده 
شخصیت سیامک در شاهنامه نیز شکل کامل شدة شخصیت سیامک در فرهنگ اساطیری 
ایرانیان کهن می باشد لذا مطرح شدن هر یک از این دیدگاهها در یشت ها و بخش های 
کهن اوستا در جریان انقالب دینی زمان هخامنشیان صورت پذیرفت و بسیاری از خدایان 
کهن منادِی جنگ، که با ساختار سیاسی آن زمان در تضاد بوده، در شمار دیوها متصور 
شدند از این روی دوگانگی بسیاری بین شخصیت خدایاِن هندو و ایرانیان مشهود است. 

»در هند دوران ودایی، خدایان این گروهها همگی مورد ستایش و نیایش قرار می گیرند 
شود.  می  حاجت  درخواست  یکسان  )َدئَِوها(  دوم  گروه  از  و  ها(  )اسوره  اول  گروه  از  و 
یعنی در آغاز، این دو گروه خدایان با هم همزیستی دارند، اما رفته رفته در برابر هم قرار 
می گیرند و کم کم در سرودهای متأخر از دشمنی میان آنان گفتگو می شود.« )آموزگار؛ 

1395؛ 13(.
در اوستای قدیمی از قهرمانان زمینی کمتر یاد می شود و شخصیت های اسطوره ای 
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مطرح شده در آن مقدسان جبهه نورند که به واسطه ّفرة ایزدی به مقام اهورایی رسیده اند، 
نقش این ّفره بعدها در اوستای جدید پررنگتر می گردد، در واقع دیدگاه های زرتشتی عالوه 
بر شکافی که با عقاید آریاییان هندی ایجاد کرد با سکاهها که از قبایل بکر آریایی در 
شرِق دریای مازندران بودند نیز دارای تضاد و تنقاض شدید گردید، پس از شکست قوای 
مهاجم اسکندر توسط پارتها )ساکاها(، بسیاری از کهن الگوهای آریایی توسط اشکانیان 
حاکم بازآفرینی شد و تاریخ پانصد سالۀ آنان به صورت داستانهای پهلوانی در ارتباط با 
قهرمانان اساطیری قرار گرفت و شخصّیت های حماسی جدیدی خلق شد که در قسمت 

مربوطه بررسی می گردد. 
اوستای جدید )نو(

مرتبط  آن  رویدادهای سیاسی  و  تاریخی  وقایع  با  اوستا  از  قسمت  این  در  قهرمانان 
می باشند، از آنجا که آیین زرتشتی از طرف حاکمیت در اجتماع تزریق گردیده، الگوی 
در  سیاسی  و  حاکمیتی  دستورالعملهای  این  است،  کیش  این  الینفک  جزء  شهریاری 
آن  ایرانی  جامعه  اعتقادی  ساختار  در  آشفتگی  و  انشقاق  و  بوده  پررنگتر  نوین  اوستای 

روزگار را نمایان می کند. 
بر حسب  را  آنان  که خدا  گوید  می  »جلوة« خدا سخن  یا  وجود  از هفت  »زرتشت 
اراده خود آفریده است. آنها عبارتند از سپنَته مینیو )سپندمینو(  ، ُوُهوَمَنه )بهمن( ، اََشه 
اَرمیتی )اسپندارمد ( ، هوروتات )خرداد ( و   ، )اردیبهشت(  ، خششرَه ویریَه )شهویور( 
اَِمرتات )مرداد ( ، به ترتیب به معنی روح نیکوکار، اندیشۀ نیک، راستی، شهریاری مطلوب، 

اخالص، کمال، بی مرگی« )هینلز؛ 1371؛ 71(.
همچنین سیاست تمرکز گرایی در دورة ساسانی، بر اساس نیاز اجتماعی حاکمّیت، 
پذیرش  به  مجبور  ساسانی  جامعه  لذا  نمود  فراهم  ملی  قهرمانان  حضور  برای  را  زمینه 
بسیاری از قهرمانان پارتی و مزدیسنا در کیش زرتشتی گردید حتّی بسیاری از آنها که با 
آیین زرتشتی ارتباطی نداشتند در اوستای جدیدجزء مقّدسان و امشا سپندان آخرالزمانی 

معرفی گردیدند.
»دستیاران و یاوران سوشیانت در انجام این امور عالوه بر پرهیزگاران زمانه، جاودانان و 
انوشگان مقّدسی هستند که قبال از نظر ما ناپدید شده بودند و آنک، به منظور یاری  دادن 
به سوشیانت در انجام امور آخرت دوباره ظهور می کنند، نظیر : پشوتن، اغریث، نرسی، 

کیخسرو، گرشاسب، طوس، گیو و دیگران «. )باقری؛ 1385؛ 56(.
اگرچه همگرایی پارتها با سلسلۀ ساسانی و نادیده گرفتن شکافهای دینی، بنا به دالیل 
سیاسی جهت زدودن تنش اجتماعی و ایجاد وحدت صورت گرفت ولی اوستای جمع آوری 
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شدة این دوران، علی رغم احترام به شخصیت های ملی اشکانی- آریایی هرگز نتوانست 
به عنوان وجه اشتراک ایرانیان در دوره ساسانی نقش آفرینی کند، زیرا جامعه زرتشتی و 
موبدان نتوانستند برخی شخصیت های پهلوانی دوره اشکانی که وامدار عقاید مزدا پرستی 
بوده و پیشتر نقش وحدت جامعه را نیز ایفا می کردند را در شمار آن آیین قلمداد نمایند.

»رستم پهلوانی چنین ارزنده که طی تاریخ حماسی ایران از پهلوانی های او نشانه ها 
خواهد بود، در اوستا سخنی به میان نیامده است و در متنهای پهلوی جز یکی دوبار نشانی 

از او نیست«. )آموزگار؛ 1395؛ 72(.
سختگیری موبدان در دوره ساسانی به خصوص در زمان کرتیر منجر به عمیقتر شدن 
شکاف فرهنگی و سیاسی پارتها با آنان گردید و به  اختالفات و آشفتگی دیرین دامن زد 
این مشکل توجه خاّصی شد، به  به ّحل  اواخر دوره ساسانی،  که در اصالحات فرهنگی 
گونه ای که داستان رستم و اسفندیار که هر یک نمایندة ملّیت و تّدین بودند، انعکاسی از 
این اختالفات و برخورد سیاسی این دو جریان فرهنگی و دینی در جامعه محسوب می 

گردد.
نقش ادوار تاریخی

بدون تردید رویدادهای تاریخی دوره های خاص، در همان زمان، فی نفسه نمی توانست 
سازندة شخصیت های اسطوره ای قهرمانان باشد بلکه این رویدادها در گذر زمان بالنده 
گردید از این روی حضور قهرمانان اسطوره ای در هر دوره ای در فرهنگ ایرانی، نشان 
از کهن بودن تمدن بشری در این سرزمین دارد که گهگاهی فرضیۀ مهاجرت آریاییان 
برد، همچنین گسترش  ایران را زیر سئوال می  به داخل فالت  از صفحات شمالی آسیا 
حاکمیت این قبایل در طول تاریخ بر اساس تحوالت منطقه متغییر بوده است به گونه ای 
که علی رغم گستردگی حوزة سیاسی- فرهنگی عیالم و سومر در فالت ایران، دولت ماد 

از اولین امپراتوری های ایرانی فرض می گردد. 
امپراتوری ماد و هخامنشی

های  پژوهش  در  باستانی  دولتهای  برای  فرهنگی  و  ترسیم حدود حاکمیت سیاسی 
تاریخی، تعبیری تقریبا جدید و نوین می باشد زیرا سرزمین ها و حکومتهایی که به لحاظ 
مشابه  فرهنگی  های  مشخصه  دارای  اند  گرفته  قرار  یکدیگر  به  نزدیک  مکانی  و  زمانی 
از این روی تحوالت سیاسی زمان ماد تقریبا رویکرد مشترک ادیان در تقابل  می باشند 
با آشوریان و تحت تاثیر تحوالت سرزمین آشور بوده و هم پیمانی دولت شهرهای فالت 
ایران با یکدیگر نیز در آغاز، برای جلوگیری از ورود این اقوام سامی نژاد صورت پذیرفت 
ولی به تدریج نیازهایی درحاکمیت آنان ایجاد گردید که بتواند این انسجام را پایدار نماید، 
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در برخی از منابع آشوری از قتل و عام و اسارت زنان و مردان و کودکان سرزمین ماد 
در زمان »شمسی اََدد« در سالهای 821- 820 ق.م تا دامنه های جنوبی البرز سخنی به 

میان آمده است. 
این لشکرکشی ها که با انگیزة دینی صورت می گرفت را می توان شکل ابتدایی و 

بدوِی ایجاد وحدت در سرزمین تابعه آشور دانست.
با  است،  شده  نموده  باز  آشوری  شاهان  های  نوشته  و  ها  نگاره  در  که  آنچه  »بنابر 
اطمینان می توان گفت که در هیچ کدام از لشکرکشی های آنها هیچ گونه هدف تمدنی ئی 

جز تاراج و ویرانگری و باج گیری دیده نمی شود.« )ُخَنجی ؛ 1400؛ 134(.
قبایل هم  آیینی  قهرمانان  یکدیگر،  با  مهاجمان  این  مخالِف  قبایل  از  بسیاری  اتّحاد 
پیمان را بیش از پیش وارد صحنۀ اجتماع نمود، در این راستا خدایان جنگجوی آریایی 
که اساس و پایه های قهرمانان داستانهای حماسی شاهنامه را تشکیل می دهند، نقش 
برجسته تری داشتند، به نظر می رسد اندیشۀ ایجاد وحدت دینی و لزوم یکپارچگی در 
برابر مهاجمان سامی در فالت ایران، در زمان مادها پایه گذاری شده باشد، با آشفتگی 
در قلمرو آشوریان، اورارتو قدرت یافته و درگیری هایی با مادهای نخستین داشتند این 
کشمکشها سرانجام به اتّحاد آنان انجامید از طرفی دیگر نبرد کیمریان و سکاهای ساکن 
در آسیای صغیر نیز موجب اغتشاش گردید، این فضای ملتهب بعدها به اتّحاد نسبی همۀ 
اقوام در برابر خطر احیای مجدد آشوریان انجامیده و منجر به صف آرایی آنان در برابر 

دشمن شد.
»در هر حال ، عوامل خارجی موجب تشکیل وحدت ماد شد: مادها که به وسیلۀ کشور 
اوراتو، و بیشتر بر اثر سیاست استعماری آشور، مورد تهدید قرار گرفته بودند، مجبور شدند 
یکی از دو طریق را برگزینند: زندگی در زیر رایت وحدت، با محو شدن احتمالی تحت یوغ 

خارجیان« . )گریشمن؛ 1372؛ 120- 119(. 
به نظر می رسد اتحاد قبایل آریایی داخل فالت ایران و مناطق شرقی با مادها منجر 
به توسعه این حکومت گردیده باشد زیرا سایه فرهنگ آریایی بر این حکومت سنگینی 
می کند، از آنجا که فرهنگ پایۀ اصلی سیاست محسوب می گردد و پایداری حکومت بدون 
در نظر گرفتن مشخصه های فرهنگی تاریخی تقریباً غیر ممکن است به نظر می رسد دولت 

تازه تأسیس ماد درصدد ایجاد دینی فراگیر برآمده باشد.
به  اتکا  با  مادها  که  است  این  شود  می  مستفاد  نظران  های صاحب  گفته  از  »آنچه 
اقوام متمدن بومی و همسایگان  با  اثر مجارت  قدرت دولت و پشتوانه ای عظیم که در 
قدرتمندی مثل آشور و اوراتو بدست آورده بودند سعی در تحکیم موقعیت خود کرده و با 
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تشّکل دامنه دار، تمدنی مرکب از تمدن کلیه اقوام بیافریند و با تکیه بر آن، اقوام و ملتهای 
شکست خورده فرمانروایی کند«. )سرفراز و فیروزمندی؛ 1393؛ 17(.

شواهد و قراین حاکی از آنست که احیای اندیشه های زرتشتی و به تعبیر زرتشتیان، 
ظهور وی، در  این زمان اتفاق افتاده باشد لذا دو دستگی ها و کشمکش های داخلی قبایل 
آریایی با یکدیگر به پیروزی هخامنشیان انجامید، این تحوالت سیاسی از نظر بسیاری از 
مورخین نوعی جنگ قدرت در خانواده سلطنتی ماد در نظر گرفته شده و کورش بزرگ 

نیز نوادة پادشاه ماد قلمداد می گردد که در پذیرش آن تردید فراوانی وجود دارد. 
»او را ]کورش[ به صورت گوناگون نوة آستیاگ پادشاه ماد دانستند که قربانی حسادت 
پدربزرگ شد و نزد والدین خود بازگشت)Herodotus 108-1,102( و به عنوان پسر 
-FGrH( .»مردمانی فقیر دوباره به دربار ماد راه یافت و باالخره مادها را سرنگون کرد

F9-6881( . )کورت؛ 1378؛ 46(.
ورود آریاییان از منطقه پارس ، با فرهنگ آریایی عیالمی، در عرصۀ حاکمیت باعث 
به میدان آمدن قهرمانانی از نوع خدایاِن آنان گردید، این قهرمانان که از جنس اساطیر 
بودند، بسیاری از مشخصه های آیین کهن نظیر قیامهای آخرالزمانی و غیره را با خود به 
همراه داشتند لذا ویژگی های انسانی در کیش پادشاهان هخامنشی، مجال حضور یافت به 
گونه ای که تاثیرات اندیشه های ملل مجاور را نیز در رسم و آیین آنان می توان مشاهده 
کرد، از این روی در کنفدراسیونهای تابعۀ امپراتوری بزرگ پارس )هخامنشی( تنشهای 
دینی چندانی به چشم نمی خورد، این همگرایی در سکاهای شرق و جنوب شرقی دریای 
قسمت  در  که  شود  می  دیده  کمتر  بودند  مادها  سرسخت  پیمانان  هم  از  که  مازندران 

اشکانیان به بررسی تاثیر آنها بر فرهنگ حماسی ایران خواهیم پرداخت.
»ظاهراً مسلم است که آیین مزدا در آغاز، اختالف زیادی با آیین زرتشت ]نداشته[ ، و 
اختالف بیشتری با همان آیین در اواخر دوره ساسانی داشته است«. )محمدی فر؛ 1394؛ 

)175
)هخامنشیان(،  پارسها  حکومت  اوایل  از  مانده  جای  به  آثار  و  دینی  کهن  منابع  در 
قهرمان پردازی با محوریت سیاسی، بسیار کمرنگ است و نبرد خیر و شر و یا دیوها با 
ایزدان، عینیت ملموسی ندارد، ایزدانی چون میثره )مهر/خورشید( و ناهید )زهره( و بهرام 
و آتر )آتش( در پدیده های طبیعی تجّسم یافته و جهان را اداره می کردند، پادشاهان 
هخامنشی هرگز خود را خدا و نمایندة او بر زمین معرفی نکردند و همانند آشوریان سامی 
در این دورة تاریخی از پیامبر شاه خبری نیست، شخصیت های اسطوره ای کهن نیز در 
این دوره در قالب فرد تجسم نیافتند، آیین زرتشتی در این دوره بر اساس کهن الگوها 
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تعریفی جهانی از خلقت و آفرینش و خیر و شر ارائه می داد، حتی مکان خاصی برای 
عبادت در این دوره برای پیروان این آیین متّصور نیست. 

»محرابهای آنان در معابد نیست بلکه در بلندی های کوههاست، نقش های برجستۀ 
بزرگ و کتیبه های شاهان در مراکز بزرگ تمدن نیستند، بلکه بر سینۀ صخره ها جای 

دارند«. )هینلز؛ 1368؛ 31(.
در این دورة تاریخی اگرچه شخصیت های اسطوره ای و قهرمانان جدیدی در عرصۀ 
فرهنگ حماسی ظهور نکردند ولی زمینۀ حضور قهرمانان در دورة بعدی فراهم گردید و 
حیات جهانی و انسانی امپراتوری هخامنشی، بستری را برای بالندگی اندیشه های آریایی 
به طور اعم و اندیشه های زرتشتی به طور اّخص فراهم نمود، حماسه ها و نبردهای این 
دوره با دشمنان شمالی )سکاها( در قالب نبرد جبهه نور با تاریکی در متون اولیه اوستا 
خودنمایی می کند به عبارتی دیگر ایزدان آسمانی آریایی در این دوره مجال حضور در 
زمین را یافتند، در یشتها و وندیداد همواره به نبرد با دیوها تاکید می شود، بدون شک 
این دیوها عالوه بر دیوهای درونی و عالم تاریکی، به دشمنان و پیروان آیینهای متضاد در 

اواخر این دوره اطالق می گردد. 
»ای مزدا ای سپندارَمد! ما را از کین توزی دشمنان نگاه دارید. ای دروِج دیو خوی! 
نابود شو. ای دیوزادگان نابود شوید. ای دروج دور شو و بمیر. ای دروج! از این جا بگریز و 
دور شو. به سرزمین های اپاختر ]شمال[ دورشو و بمیر. مبادا که تو جهان اَستومند سپند 

مینو را نابود کنی« )دوستخواه/اوستا/؛ 1370؛ 750(.
باز بودن فضای فرهنگی امپراتوری هخامنشی تا قبل از حاکمیت خشایارشاه، نوعی 
دموکراسی و مشارکت در قدرت را در اکثر کنفدراسیونهای تابعه به وجود آورد که بعد 
رویکرد  این  گردید،  کامل  )اشکانیان(،  پارتها  توسط  یونانی  بیگانه  قوای  راندن  بیرون  از 
هخامنشی  پادشاهان  برخی  محققان،  از  تعدادی  که  بوده  تکریم  مورد  قدر  آن  سیاسی 
را پیرو آیینهای دیگر می دانند، به طور کلّی ساختار سیاسی این دوران درخشاِن تاریخ 
بشری در ایران بر پایۀ فلسفه و عرفان آن دوره استوار بوده و قهرمانان آن در جبهه خرد 
پاک )سپنتامینو( تعریف می گردند، در منابع و سنگ نوشته های این دوره از هیچ الگوی 

قهرمانی و حماسی مستقل انسانی یاد نمی شود. 
" " اهورامزدا " که از چهار واژه ترکیب یافته " اهورا " به معنای " جوهر هستی "را 
به معنای " بخشنده " " مز " به معنای " بزرگ " و " دا "به معنای " دانا " که مجموعا 

هستی بخش بزرگ دانا است". )جهانیان؛ 1360؛ 2(. 
بزرگ  داریوش  اقدامات  از  ناشی  که  هخامنشی  امپراتوری  غرب  ای  منطقه  تحوالت 

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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باعث  بوده،  اشتباهات و سرکوبهای خشاریاشاه )486- 465 ق.م(  و  )522- 486 ق.م( 
نارضایتی و شورش مقدونیه گردید و اسکندر )336 ق.م( با کمک رقبای قدرت، در داخل 
دستگاه حکومتی ایران و حمایت برخی مخالفان به مراکز قدرت مسلّط گردید، حکومت 
یازده سالۀ اسکندِر جوان بر قلمرو وسیع امپراتوری ایران دائماً با زد و خورد و کشمکشها 
و آشوبها همراه بود وی در 32 سالگی درگذشت و اذناب او چند دهه با سرکوب بر قلمرو 
قهرمانان  از  آنجا که وی  از  باشد،  تاریخی می  نیازمند شرح  راندند که خود  ایران حکم 
از منطقه ای  شاهنامه قلمداد می شود به اجمال بدان اشاره می گردد، حضور یونانیان 
کوچک و محصور، بر قلمرو وسیع امپراتوری ایران آن قدر برای آنان غیر منتظره و بزرگ 
بود که به هر قیمتی درصدد حفظ آن برآمدند، آنان به هر شکل ممکنه خود را به فرهنگ 
ایرانیان نزدیک کرده و سعی در عجین شدن با آن داشتند ولی علی رغم آن در بسیاری 
از نوشته های این دوره نشانه های هلنیسم مشاهده گردیده و به واسطۀ ویرانیهای هجوم 
آنان، در اوستای به جای مانده، از اسکندر با نام گجستک )ملعون( یاد می گردد لذا سخن 
منطبق  تاریخی  واقعیات  با  ایران  فالت  در  مقدونی  بزرگ  امپراتوری  در خصوص  گفتن 

نمی باشد.
»حکومت اسکندر در ایران کوتاه تر از آن بود که بتواند پس از مرگ اسکندر در سال 
323 پیش از میالد در میان مغلوبان، با تکلیفی روشن ادامه یابد، در حقیقت میوة خامی 
یا  مقدونی  بزرگ  امپراتوری  به  و  برسد  نتوانست  هرگز  گذاشت،  جای  بر  خود  از  او  که 

مقدونی ایرانِی مطلوب او تبدیل شود«. )رجبی؛ 1384؛ 14(.
در قهرمانان پنداری اسکندر، بسیاری از شاخصه های فرهنگی ایرانی توسط طرفداران 
وی، رعایت گردیده و شخصیت عرفانی واالیی از وی ارائه می گردد با این اوصاف فوق 
طبیعی دانستن او و نسبت دادن وی به “ژوپیتر=“jupiter نمی تواند ریشه فرهنگی ایرانی 
داشته باشد زیرا اینگونه قهرمان پنداری در دوره های نزدیک به اسکندر در امپراتوری 

ایران مسبوق به سابقه نیست.
»به اعتقاد برخی، ژوپیتر به صورت ماری وارد بستر مادر اسکندر شد و از این ارتباط 

اسکندر پدید آمد«. )گوتشمید ؛ 1382؛ 14(.
مبالغه کردن در قهرمانان دانستن این شخصیت تاریخی بنا به دالیلی، در دوره های 
بعد نیز در منابع تداوم یافت، تا این که به دالیل سیاسی و خفقان حاکم در اواخر دوران 
ساسانی و قرون اولیۀ حاکمیت اسالم، شخصیت وی دوباره در منابع و شاهنامه احیاء و 

بالنده گردید که خود نیازمند تحقیقی جداگانه می باشد. 
اشکانیان )پارتها(
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این اقوام بخشی از آریاییان سکایی محسوب گردیده و از نظر فرهنگی، هویّت حماسی 
و ملّی ایرانیان مدیون این اقوام می باشد اگرچه سکاها )پارتها( تا مدتها محدودة وسیعی 
از روسیه را در سیطرة خود داشتند ولی بعد از استقرار اشکانیان بیشترین تأثیر آنها در 

فرهنگ ایرانی بوده است.
به عنوان نخستین مظهر  با تشکیل دولت ماد  یادآوری است که هم زمان  به  »الزم 
حاکمیت آریاها همانگونه که پیشتر به آن  اشاره شد در خاور ایران یعنی در حدود جنوب 
روسیه امروزی و سرتاسر  افغانستان کنونی مردمانی زندگی می کرده اند که .... هیچگاه 
نتوانستند دولتی همزمان با مادها و بعداً پارسها به وجود آورند«. )خدادادیان؛ 1376؛ 51(.

این اقوام دارای مشترکات فرهنگی با آریاییان داخل فالت ایران و پارسها بودند که 
پیشتر بدان اشاره گردید، گسترش حکومت مقدونی در شرق و دوستی با طوایف سکایی 
)پارتها( به عنون دشمن دیرینۀ هخامنشیان، موجب نفوذ آنان در ساختار قدرت گردید، 
هم زمان با گسترش نارضایتی ها در گسترة حکومت سلوکی، هم پیمانی آنان با ساتراپی 
بلخ به دشمنی گرایید و جبهۀ جدیدی در نبرد با قوای بیگانۀ مقدونی باز شد که طی 
جنگ و صلح های پیاپی، ارشک )اشک اول( در حدود )250 ق.م.( خود را در ارشک آباد 
برچیدن  و  )گرگان(  هیرکان  بر  سیطره  از  پس  آنان  نامید،  پادشاه  امروزی  آباد(  )عشق 
از طریق   ، اتحاد ساکنان جنوبی دریای مازندران  با   ، حاکمیت مقدونی در آن ساتراپی 
کوههای البرز به مراکز سلوکی دست یافتند که شرح آن در مباحث تاریخی می گنجد. 
الگوهای آریایی اشاره گردید ولی آنچه مدنظر است تأثیر این عقاید در  پیشتر به کهن 
ساختار سیاسی و به تََبِع آن ظهور قهرمانان در این  دوره می باشد ، با توجه به این که 
پشتوانۀ اعتقادی اشکانیان عقاید دست نخوردة کهن آریایی بوده و به دالیل قرار نداشتن 
آنها در تحوالت منطقه ای، این اقوام مشخصه های دیرین فرهنگی را حفظ نموده بودند، 
به جرأت می توان گفت که اگر استقرار پارتها )اشکانیان( در ساختار سیاسی تقریباً پانصد 
و فرهنگ  نداشته  قهرمانان حماسی مجال رستاخیز  نبود، شاید هرگز  ایران  تاریخ  ساله 

حماسی ایران با این شکوه و عظمت شکل نمی گرفت.
»دیدیم که حکومت مقدونیایی- یونانی سلوکیه، برای درهم شکستن قدرت فرهنگی 
ایرانیان، به طور تمام عیار وارد میدان شد و دیدیم، که اشکانیان، با رستاخیز خود، اجازة 

تحرک فرهنگی چندانی به یونانیان ندادند«. )رجبی؛ 1383؛ 185(. 
پادشاهان اشکانی خود در رأس میدان نبرد می جنگیدند، آرایش جنگی آنها به صورت 
سواره نظام و نامتقارن )چریکی( بود، آنان در جنگ از الگوی سکایی که بیشتر روش فریب 
و غافلگیری و استفاده از تیر و کمان بود بهره می گرفتند این خصایص و ویژگی ها در 

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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بسیاری از داستانهای حماسی شاهنامه انعکاس یافته است به گونه ای که در نبرد رستم و 
اسفندیار و سایر داستانهای شاهنامه شاهد این نشانه های تاریخی می باشیم.

نشد سیر جانت زتیر و کمــان؟ »بدو گفت که : » ای سگزی بدگمان!   
ببیــنی کنـــون تیـــر لهـــراسبی،             ابا پَّر و پیکان گشتــاســپــی.«
تهـمتن َگز اندر کمـــان رانــد زود،             بر آن سان که سیمرغ فرموده بود
بَِزد تـیر، بر چشــِم اسـفنـــدیـــار؛             سیه شد جهان، پیش آن نامــدار
                                )شاهنامه/ کزازی؛ 1391؛ 6 / 202- 201(
چو رستم چنان دید، بفراخت دست؛           چنان خسـته، از تیـر بگشـاد شست
درخت و برادر، به هم بَر، بـــدوخت            به هنگام رفتـــن دلــش برفروخـت
                                                                                           )همان؛ 222(

ورود ایزدان در عرصه های فرهنگی جامعه در زمان پارتها که تالش حاکمیت های 
اطراف در جهت وحدت و تسلط بیشتر بر جامعه و تمرکز قدرت بوده ، نوعی برتری ایزدان 
را در این حکومت ایجاد کرد، این دیدگاه که پیشتر به طور منطقه ای در آریاییان کهن 
نیز دارای سابقه بوده، اینبار رنگ سیاسی به خود گرفته و به صورت نیاز امپراتوری  اشکانی 
مطرح گردید، لذا با توجه به ساختار کنفدراسیونهای مختلف در گسترة وسیع آنان و تنوع 
عقاید، این کار عمال غیر ممکن بود و موجب تنش می شد از این روی نوعی گرایش به هم 
گرایی ملی به عنوان پشتوانه فرهنگی و معنوی امپراتوری به وجود آمد که عالوه برانسجام 
سیاسی می توانست سّدی در برابر هجوم دشمن خارجی باشد و تناقضی نیز با تنوع ادیان 

در قلمرو ساتراپی های امپراتوری نداشته باشد. 
از  »در سنگ نوشتۀ بزرگ شاهپور دوم ساسانی در کعبه زرتشت، که در آن تقریباً 
نامهای  به  رود،  اشکانیان سخن می  زمان  نشین های همین سرزمین  و شاهک  استانها 

دیگری نیز بر می خوریم«. )رجبی؛ 1383؛ 164(.
با توجه به تنوع ادیان در این دوره، رویکرد اجتماعی خدایان بیشتر شده و قهرمانان 
مظهر حضور آنان گردیدند، این امر باعث احیاء و خلق بسیاری از قهرمانان چون رستم 
و طوس و آرش و غیره شد که بعضا با اندیشه های زرتشتی نیز در تضاد بوده است لذا 
شخصّیت قهرمانان این دوره را نمی توان صرفا بازتابی از اقدامات فالن شاه و سردار دانست 

زیرا در پس هر اندیشه و داستان حماسی هدفی توسط بانیان آن مّدنظر می باشد.
»آیا یکی از همین یالن و دالوران اساطیری ایران همین اشک اول نیست؟ این پرسش 
آدمی را به قلمرو افسانه های زیادی می کشاندکه تاریخی نیستند و در عین حال تاریخ را 
در میان دارند... رستم نشان از کدام اشک دارد، یا کدام اشک نشان از رستم؟!«. )همان؛ 
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.)66
لزوم وحدت فرهنگی و برقراری وجه اشتراک در گسترة وسیع امپراتوری، باعث توجه 
برخی اشکها به دین زرتشتی نیز گردید لذا نقش برخی ایزدان نظیر زمان، مهر، ناهید و 
غیره که تناقضی با دین زرتشت نداشت و پیشتر نیز بدان اشاره گردید در اوستای جمع 
آوری شدة این دوران برجسته تر شده و حضور برخی ایزدان و مظاهر آنها که با تّدین 
زرتشتی منافات داشت، در اوستای این دوره کم رنگتر می باشد مانند شخصیت رستم که 
بازتابی از ایندره بوده و شخصیت گیو پسر گودرز که در شاهنامه نَسَبش به کاوه آهنگر 
می رسد نیز بازتابی از )ویو( خدای باد است، در اوستا برای این ایزد جنبۀ خوب )نسیم( 
و بد )طوفان( در نظر گرفته می شود ولی در آثار هندیان خبری از عملکرد بد و خوب 

این ایزد نیست. 
»نام گیو در متون پهلوی – ویو )ِوو( و گیو )ِگو( )هر دو بایاء مجهول( ضبط شده و او 

پسر گوترز )با و او مجهول( و از جمله جاودانانست«. )صفا؛ 1387؛ 556(
این قراین ثابت می کند که اساطیر کهن بعدها بر حسب نیاز جامعه دارای مصادیق 
تاریخی  اتفاقات  زیرا  باشد  نمی  آنها  بر  تاریخی هرگز مقدم  حماسی گردیدند و حوادث 
بخشی از چرخۀ تحوالت  اجتماعی محسوب می گردند لذا در پذیرش برخی از نظریات 

جای تردید فراوان وجود دارد.
»بیانی در کتاب شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان معتقد است که به یقین رستم 
شخصیتی تاریخی بوده که به تدریج هیچ جنبه اساطیری به خود گرفته است«. )جاگیر و 

اردستانی؛ 1395؛ 85(.
و  تیریشت  وندیداد،  که  گفت  اطمینان  با  توان  می  مذکور  های  نشانه  به  توجه  با 
نیرنگستان از بخشهای اوستای به جای مانده از این دوران است، در مجموع حکومت پانصد 
ساله پارتها را می توان دوران تحوالت فرهنگی در نظر گرفت، زیرا سنکریتسم، در مجموعۀ 
فرهنگِی متضاِد سیاسِی اشکانی، باعث آشفتگی پنهان گردیده و قلمرو امپراتوری را آبستن 
دو دستگی سیاسی می نمود، از نیمه دوم حاکمیت این امپراتوری به بعد، شاهد حرکت 
خزندة موبدان و یهودیان و برخی طوایف اشکانی برای برقراری حاکمیت دینی می باشیم، 
این امر عالوه بر رقابت سیاسی در نظام حاکمیتی ، واکنشی نیز در برابر مسیحیت رو به 
رشد محسوب گردیده و از نتایج خودمختاری بیش از حّد ایاالت در این دوره محسوب 

می گردد.
»یهود هم مردم سامی دیگری بودند، اینان را پارتیان همچون جامعه ای رسماً شناخته 

و به آنان خود مختاری داده بودند«. )کالج؛ 2537؛ 76(.

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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هم زمان با قدرت یابی ِسزاِر روم در زمان فرهاتک )فرهاد پنجم ، اشک پانزدهم( در 
حدود 204 ق.م، آشفتگی در دربار اشکانیان عماًل آغاز گردید و جنگ با روم و اختالفات 
باعث شکاف  نیز  به سوی مسیحیت  اروپا  علّت شد، گرایش  بر  مزید  نیز  و غیره  داخلی 
بعد شاهد حضور  به  این زمان  از  لذا  بیشتر در ساختاِر سیاسی اشکانی گردید  فرهنگی 
دو جریان سّنتی و جدید می باشیم و تالش حاکمیت نیز در برقراری صلح و آشتی ملّی 
در این دورة تاریخی ، تقریبا بی نتیجه بوده بنابراین به جرأت می توان گفت هسته های 
اولیه داستانهای حماسی رستم و اسفندیار بر اساس کهن الگوها، در این دوران پایه ریزی 
گردیده و در دورة آشفتۀ ساسانی نیز به اوج خود رسید، از آنجا که ساتراپی پارس بدون 
پیدا  شدید  تمایل  کهن  سنتهای  به  َهراَزگاهی  که  پارتی  نفوذ  با  طوایف  برخی  حمایت 
می کردند، هرگز امکان قدرت یابی و مرکزیت نداشت، از این روی شخصیت رستم نماد 
ملیت بر حسب نیاز اجتماعی و به تدریج در برابر اسفندیار نماد جامعۀ دینی قرار گرفت به 
گونه ای که در داستان، درگیری آن دو جز تباهی نتیجه ای در بر ندارد، این امر حکایت از 

آشفتگی دینی و عدم توفیق بانیان آن در ایجاد وحدت سیاسی جامعه دارد.
ساسانیان

پس از مرگ بالش پنجم )اشک بیست و نهم 222-209 م.( اختالفات با روم به اوج 
خود رسید و حکومت اشکانی در بحرانی ترین وضعیت خود قرار گرفت، پس از حوادثی 
اردوان )اشک سی ام( قدرت را به دست گرفت اگرچه پیروزی های وی بر روم و دست 
ایرانیان بر ارمنستان، فقط اوضاع را تا حّدی به صورت عادی برگرداند ولی  یابی مجدد 
درگیری های داخلی، به خصوص در ساتراپی پارس همچنان به قوت خود باقی بود که 
طی نبردی اردوان به سال )224 م( در منطقه شوش )سوزیان( کشته شد، این پیروزی 
محصول حمایت طوایف بزرگ پارتی از جریان دینی نیز بوده و در ادامۀ جنگ قدرت در 

خاندان اشکانی و ساتراپی های تابعه تحلیل می گردد. 
شاهان  نخستین  دربار  در  پارتی  دودمان  سران  این  برتر  موقعیت  ماندن  »محفوظ 
بود«.  با ساسانیان  پارتی  میان دودمان های  اتحادی  نشان دهندة شکل گیری  ساسانی 

)شریعتی؛ 1398؛ 93(
بنابراین حضور مؤثر پارتها به عنوان هم پیمان پارس، در اوایل به  استحکام امپراتوری 
ساسانی و وحدت کمک نمود ولی با قدرت طلبی جامعۀ دینی ، شکافهایی که در زمان  
اشکانیان ایجاد شده بود عمیقتر گردید که اوج این آشفتگی را می توان در غالب ظهور 

مانی و مزدک و حکمرانی بهرام و غیره مشاهده کرد. 
»کوشش ساسانیان در کنار گذاشتن این اتحادیه در پایان دوره فرمانروایی این سلسله 
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عامل اصلی فروپاشی آن بود«. )همان؛ 67(.
این دوره از نظر تأثیر سیاست بر آثار ادبی و حماسی، دارای اهمیت می باشد لذا با 
وجود تغییر سلسلۀ حکمرانی ، شاکلۀ کشورداری آنان با اشکانیان تقریباً همسان بوده و 
تعبیر حکومت مرکزی زیر نظر دینی واحد، تحلیلی امروزی از وقایع آن دوران می باشد، 
چنین تمرکز گرایی تا قبل از اسالم به طور کامل در جامعه ایرانی اتفاق نیفتاد، از این 
روی در زمان ساسانیان، همۀ تالشها در جهت برقراری این رویه بوده و بسیاری از نظریات 
باشد. به طور مثال گفته  تاریخی نمی  با واقعیات  نیز منطبِق  این خصوص  مورخین در 

می شود:
»سلسله ساسانیان با آن کوششی که در زنده کردن عظمت ایران داشت و ایران را به 
همان شوکت زمان هخامنشیان رساند و مملکتی را در که در زمان اشکانیان تجزیه شده 

بود را دوباره متحد ساخت«. )نفیسی؛ 1388؛ 97(.
در شاهنامه فردوسی از شکوه فراوان شاهان حکومت ساسانی سخن به میان آمده است 

ولی  این شخصیتها هرگز نتوانستند جای قهرمانان اساطیری را بگیرند.
بگویم؛ کنم تــازه روز کــهــــن »کنون از بزرّگِی خسرو ســخـــن  
ندارد به یاد، از کهان و مـهــان« به آن سان بزرگی کس اندر جهان  
                                                           )شاهنامه / کّزازی؛ 1390؛ 9/ 171(.

نکتۀ قابل ذکر این که اتصال این سلسله به هخامنشیان تنها می توانست از نقطه نظر 
دینی برای آنان رهگشا باشد و آن را می تواند تالشی برای مشروعیت خود و ایجاد وحدت 
تصاحب  زمان  از  هخامنشیان،  دینِی  مالیم  رویکرد  زیرا  کرد،  تلقی  ساسانی  جامعۀ  در 
نظران، شورش وی،  نظر برخی صاحب  به  بوده که  بعد  به  بزرگ  قدرت توسط داریوش 
کودتای داخلی و پیروزی یک خاندان پارسی به خاندان دیگر پارسی می باشد لذا سیاست 
دینی این پادشاه موجب اغتشاش داخلی و در نهایت غلبۀ  اسکندر بر امپراتوری عظیم 
هخامنشی گردید از این روی کورش بزرگ را می توان زادة اندیشه های عیالمی- آریایی 

دانست و ارتباط وی با ساسانیان واقعیت تاریخی ندارد. 
»محققان بدان دلیل کورش بزرگ و پارسیان را عیالمی دانسته اند که او در کتیبه 

استوانه اش، پدر خود و جدش را شاه انشان نامیده اند«. )دریایی؛ 1385؛ 14(.
این گونه آشفتگی ها در دورة ساسانی، بیشتر حاصِل خودکامگی و دخالت موبدان و 
یهود و اشراف و رومیان بوده و نارضایتی طوایف پارتی و غیره رادر برداشت و امپراتوری را 
به سوی تجزیه پیش برد همان گونه که جدایی ارمنستان از امپراتوری ایران را می توان 
از تبعات این اختالفات در نظر گرفت لذا از نیمه دوم حکومت این سلسله، تالش برای 
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وحدت و آشتی ملّی و جلوگیری از تجزیه و پیشگیری از ظهور ادیان جدید شدت یافت و 
قهرمانان فرهنگ زمان اشکانیان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفتند و رنگ دیانت زرتشتی 

بر آنها زده شد. 
تر یک  قدیمی  برد. متن  نام  توان  حماسی می  اختصاصاً  آثار  عنوان  به  متن  دو  »از 
متن   ... به  مربوط می شود  که  زریر(  )یادگار  زریران  ایادگار  نام  به  است  پارتی  حماسه 
دیگری که شبه تاریخی است در واقع زندگی نامه بنیان گذار دودمان ساسانی، اردشیر 

بابکان، به شمار می رود«. )دریایی؛ 1383؛ 202- 201(.
عالوه بر موارد یاد شده منظومۀ ویس ورامین و درخت آسوریک و بسیاری از متون 
تعلیمی نظیر کلیه و دمنه و اندرزنامه ها و غیره نیز دارای عناصر فرهنگ اشکانی می باشد، 
متأسفانه به دالیل سیاسی و دینی و غیره نِسبت به حدود پنج قرن حکومت پارتیان که 
از جنوب شرق دریای مازندران برخاسته و بیگانگان را به زانو درآورند، قضاوت عادالنه ای 
صورت نگرفته که بیشتر ناشی از نارضایتی و بی توجهی محقّقان غربی از شکست قوای 

مقدونی، و از بین رفتن و تغییر هویت تاریخی آنان توسط سلسۀ ساسانی بوده است. 
»ساسانیان با اشکانیان رفتاری داشتند که گویی با یک فرمانروایی بیگانه طرف بوده 
اند بی خود نیست که حتی در شاهنامه فردوسی نشانه قابل ذکر از فرمانروایی درازمدت 

اشکانیان برجای نمانده است«. )رجبی؛ 1383؛ 219- 218(.
شکی نیست که ظهور مانویت و مزدک و زروانیسیم واکنشی از طرف طوایف پارتی 
نسبت به سخت گیری های ساسانیان و بانیان دین زرتشت بوده است اگرچه نابود کردن 
زرتشتی گری  بسط  به  توانست  می  موقتاً  مظاهر شرک  عنوان  به  پارتیان  آثار  از  برخی 

بینجامد ولی محو کردن همه مشخصه های فرهنگی اشکانیان عماًل امکان پذیر نبود. 
»ساسانیان به سبب دشمنی ای که با اشکانیان داشتند، تاریخ آنها را از خداینامه ها 
زده بودند و در نتیجه این اندک مایه که از خداینامه اشکانی به دست ما رسیده است باید 

از راه منابعی بیرون از خداینامه ها جان به در برده باشد«. )خالقی مطلق؛ 1386, 67(.
بنابراین با توجه به گذشت زمان و حق سروری که بعد از شکست قوای مقدونی در 
ایران، برای طوایف پارتی ایجاد شده بود، تاریخ سیاسی آنان به صورت داستانهای حماسی، 

با سایر عناصر پهلوانی گذشته در هم آمیخته و رویکرد ملّی پیشین پیگیری شد. 
»در زمان ساسانیان خاصه در اواخر آن عهد کتب بسیاری بزبان پهلوی در باب تاریخ 
ایران و داستانهای ایرانیان و قصص و روایات مذهبی وجود داشته که نام عده ای از آنها 

فقط به وسیله مترجمان و مؤلفان عربی به ما رسیده  است«. )صفا؛ 1387؛ 63(.
این وحدت َرویّه که پیشتر نیز بدان توجه شده بود به موازات متون اوستایی در اواخر 
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حکومت ساسانی، برای پر کردن شکاف سیاسی در جامعه ایرانی بکار رفت به گونه ای 
که نشانه های حضور قهرمانان پارتی نظیر آرش کمانگیر و غیره را در »تیشتر یشت« نیز 
می توان مشاهده کرد لذا نمی توان داستانهای حماسی و قهرمانان آن را، بدون در نظر 
اجتماعی  تحوالِت  قراین سیاسِی  زیرا  داد  قرار  بررسی  مورد  آنها  پیدایش  انگیزة  گرفتن 
زمان ساسانی، به طور خواسته یا ناخواسته در شاهنامه وجود دارد، به طور مثال در بیت:

سوی گاه اشکانیـان باز گـــرد«.  »کنــون ای سراینــده فرتــوت مـرد  
                                                                  )شاهنامه / کزازی ؛ 1390؛ 7/ 94(

و  نیامده  میان  به  اشکانیان  از  به هیچ وجه سخنی  بیت، در شاهنامه  این  از  قبل  تا 
بازگشتن به گاه آنان را نمی توان اتفاقی دانست و این که چرا فردوسی با کنایات و قراین 
به رستم که  و  پرداخته  نیست،  اول(  )اشک  با  ارتباط  بی  به آرش کمانگیر که  مختلف، 
عصارة هویت ایرانی ست، بیش ازهر قهرمانی عشق می ورزید، همگی حکایت از واقعیات 
موجود دارد زیرا با توجه به فضای سیاسی و تحّجر زمان غزنویان، مشرک دانستن ایرانیاِن 

قبل از اسالم، نمی توانست با روح آسمانی قهرمانان شاهنامه و فردوسی سازگار باشد. 

3- نتیجه گیری
پویایی هر جامعه ای بر اساس هویت فرهنگی آن شکل می گیرد لذا شناسایی کهن 
الگوها، امکان پیوند عناصر فرهنگی هر دوره ای را با ناخودآگاه معنوی آن جامعه فراهم 
نموده و بقاء آن را تضمین می نماید از این روی اساطیر آریایی به دور از نگرش های حزبی 
و سیاسی، می تواند با پیام حماسی– انسانی خود، به صورت هستۀ مرکزی فرهنگ ایرانی، 

باعث ماندگاری عناصر فرهنگی و هویت ملّی شده و از ذلّت تاریخی جلوگیری نماید. 
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شخصیت پردازی در رمان معسومیت نوشتۀ مصطفی مستور
سعید سلطانی نژاد
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
دکتر ناصر محسنی نیا )نویسنده ی مسئول(
استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده
عنصر  به  رمان هایش  در  که  است  معاصر  سبک  صاحب  داستان نویسان  از  مستور   مصطفی 
شخصیت توجه ویژه ای داشته و توانسته شخصیت های تأثیرگذار و ارزنده ای خلق کند. زندانی 
مهمترین  از  درماندگی  و  معنویت  بدوِن  مدرِن  دنیای  در  سرگردانی  روزمره،  زندگی  در  شدن 
داستان  رمان،  این  می باشد.  رمان  این  در  مستور  شخصیت های  روانی  روحی-  ویژگی های 
شخصیت هایی است که تنهایی و بیگانگی با اجتماع از ویژگی های اصلی آنها است و به ارتباط 
شخصیت ها با واژه و معنای معصومیت )معسومیت( توجه خاصی شده است. نگارنده کوشیده است 
به روش توصیفی- تحلیلی به انواع شیوه های شخصیت پردازی در این رمان دست یابد. نویسنده از 
شخصیت پردازی مستقیم هم چون توصیف و تشبیه و غیرمستقیم مانند رفتار، گفتار، نام، وضعیت 
ظاهری و محیط بهره برده است. در تشبیه پدیده ها و شخصیت ها از تشبیهاتی که مشّبهٌ به حسی 
دارند، استفاده می شود.  شیوة شخصیت پردازی او در گفتار بیشتر حول محور گفتگوی دو طرفه 
است. موضوع گفتگوی شخصیت ها پرسش از مهمترین مفاهیم زندگی هم چون مرگ، زندگی، 
زن، عشق و... است و از رفتار بیشتر برای پیشبرد اهداف ذهنی شخصیت ها استفاده کرده است. 
از جمله فضاهای مهم رمان، مصاحبۀ نادیا توسط اردالن است که در عصر یکی از روزهای سرد 
و  نوعی  پویا،  ایستا،  فرعی،  اصلی،  شخصیت های  انواع  با  رمان  این  در  گرفت.  انجام  زمستانی 
سیاهی لشکر روبه رو می شویم که آن ها نسبت به اوضاع و احوال داستان، عمل و حرکت می کنند.
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1- مقدمه
مصطفی دّرنی پور با نام خانوادگی مستور در سال 1343 در اهواز متولّد شد، دوران 
زندگی او پر از حوادث مختلف بود. کودکی او مثل بچه های تر و تمیز امروزی در مهد 
کودکها نگذشته و روی درخت های کنار، دویدن در نخلستان ها، شنا کردن در رود کارون 
نوجوانی و  با وجود همۀ سختی ها در دوران  به درشکه ها گذشته است.  آویزان شدن  و 
جوانی هرگز از کتاب دور نبوده، مدرک کارشناسی را در رشتۀ مهندسی عمران از دانشگاه 
صنعتی اصفهان گرفت و کارشناس ارشِد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید چمران 
اهواز است. موضوع پایان نامه اش » داستان کوتاه و مدل موقعیت« است. از جمله رمان ها و 
داستان های او می توان به عشق روی پیاده رو )1377(، روی ماه خداوند را ببوس )1379(، 
چند روایت معتبر )1382(، استخوان خوک و دست های جذامی )1383(، من دانای کل 
هستم )1383(، حکایت عشقی بی قاف، بی شین، بی نقطه )1384(، من گنجشک نیستم 
)1387(، تهران در بعد از ظهر )1389(، سه گزارش کوتاه دربارة نوید و نگار )1390(، 
مستور  مصطفی  کرد.  اشاره   )1398( معسومیت  و   )1394( فارابی  نادر  دربارة  رساله ای 
در داستان نویسی از ریموند کارور و سالینجر تأثیر پذیرفته است، به گونه ای که استفاده 
یاد  به  را  سالینجر  اثر  ناتوردشت  رمان  معسومیت،  رمان  در  رمانی  اصطالحات خاص  از 
می آورد. او با تیزهوشی پیوند ویژه ای بین متافیزیک با مسائل روزمرة زندگی انسان ایجاد 
کرده است، حّتی دربارة ساده ترین اتّفاقات روزمره به دنبال کشف فلسفۀ آن اتّفاق است و 
این موضوع باعث ژرف نگری وی در رمان هایش شده و در ایجاد فضاهای خاص به او کمک 
زیادی کرده است. زندانی شدن در زندگی روزمره و بیهودگی دنیای مدرِن بدوِن معنویت، 
از مهمترین ویژگی های روحی – روانی شخصیت های مستور می باشد. تردید آنها مربوط و 
مرتبط به حیرتی عرفانی است که به درستی تبیین نمی شود و رمان معسومیت نیز از این 
ویژگی ها مستثنا نیست. مستور اگرچه با صراحت به داستان پردازی می پردازد اما در بعضی 
موارد در لّفافه و کنایه به خوانندگان اعالم می کند که آنها نیز باید به تحلیل و استدالل 
بپردازند و چه بسا اگر با دقت و موشکافی به درون داستان راه یابند، می توانند نتایجی 
بس گهربارتر از نویسنده -  که بعضی از قلمروهای شخصیت ها برای او غریب و ناشناخته 
مانده-  به دست آورند، آن گونه که در رمان های پیشین خود نظیر رساله ای دربارة نادر 
فارابی اشاره کرده است که خوانندگان در اکثر مواقع از نویسندگان هوشمندتر و دقیق ترند 
چرا که آنها با تیز هوشی، نکته هایی از رمان ها درک و دریافت می کنند که نویسندگان در 
طول تحقیقاتشان هرگز در نیافته اند. این رمان داستان شخصیت انسان مدرنی است که 
تنهایی و بیگانگی با اجتماع از ویژگی های اصلی او است، نکتۀ خاص شخصیت مازیار پیوند 
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شخصیت او با واژة معسومیت است که بارها در رمان جلوه گر شده است. این معسومیت 
را مازیار در شخصیت زنان پاک جامعۀ اطراف خود می بیند و در پایان رمان که مازیار به 
ناامیدی و پوچی می رسد، یکی از همین نیمه های حالل دنیا است که به داد او می رسد و 

او را از پوچی و روزمرگی نجات می دهد.
پیشینۀ تحقیق

و  داستانی گذشته  آثار  بر  در موضوع شخصیت پردازی  متعّددی  مقاالت  و  کتاب ها   
امروز انجام گرفته است. در هیچ یک از بررسی های صورت گرفته به صورت یک پارچه به 
شخصیت پردازی داستان ها و رمان های مستور نپرداخته است. احمدی، زهرا )1396( به 
شگردهای شخصیت پردازی در چهار رمان منتخب روی ماه خدا را ببوس، استخوان های 
خوک در دست های جذامی، من گنجشک نیستم، سه گزارش کوتاه دربارة نوید و نگار 
در  را  خویش  وجود  از  پاره ای  مستور  که  است  معتقد  او  پرداخته ،  مستور  مصطفی  از 
داستان هایش تکرار می کند و ویژگی اصلی شخصیت های رمان های مستور را سرگشتگی 
و درماندگی می داند. کیخا، نگین )1395( به شخصیت پردازی در دو مجموعه داستان 
شخصیت های  درماندگی  و  می پردازد  ظهر  از  بعد  در  تهران  پیاده رو،  روی  عشق  کوتاه 
مستور را از اصلی ترین ویژگی های شخصیتی داستان های او می داند و بر این باور است 
که شخصیت های داستان های مستور از هرآنچه در پیرامون شان است، خسته و دل زده اند 
الهه )1399( به بررسی مؤلفه های شخصیت زنان در  و صادق زاده، محمود و محسنی، 
نیمۀ  و  زمینی، خداوندان  آیه های  را  زنان  معتقدند که مستور  و  آثار مستور می پردازند 
حالل دنیا معرفی می کند، ملکوت هایی که اگر به پلیدترین چهره ها تبدیل شوند دوباره 
با تلنگری از جنس صداقت و راستی به اصل پاک خود بر خواهند گشت. از آنجایی که 
شخصیت پردازی در رمان معسومیت هنوز مورد بررسی قرار نگرفته، در مقالۀ حاضر سعی 
نگارنده در مقاله حاضر بر این است که شیوه های شخصیت پردازی در این رمان را بررسی 

نماید. 
روش تحقیق

و  شخصیت  عنصر  معّرفی  به  تحلیلی  توصیفی-  روش  از  استفاده  با  تحقیق  این  در 
شیوه های شخصیت پردازی در رمان معسومیت پرداخته شده و با تکیه  بر اصول و مبانی 
نظری و با توجه به پیشینۀ تحقیق، این اثر را از نظرگاه شخصیت و شخصیت پردازی به 

روش کیفی تفسیر نموده است.

شخصیت پردازی در رمان معسومیت نوشتۀ مصطفی مستور



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی86/

2- بحث و بررسی
ادبیات و رمان         

عامل  آن  در  که  مي شود  گفته  شکوهمندی  اثر  هر  به  آن  خاص  مفهوم  در  ادبیات 
با  بیشتر  را  داستانی  ادبیات  باشد.  داشته  ارتباط  واقعي  دنیاي  با  و  داشته  وجود  تخّیل 
بن مایه های تخّیلی می شناسند و آن را به انواع گوناگون تقسیم بندی می کنند. سیما داد 
در » فرهنگ اصطالحات ادبي« ذیل این واژه مي نویسد: »این اصطالح کاًل به آن دسته 
بر واقعیت غلبه دارد و شامل  آنها  آثار روایتي منثور اطالق مي شود که جنبۀ خاّلقۀ  از 
قصه، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان مي شود« )داد، 1371: 22( جمال میر صادقي در 
کتاب »ادبیات داستاني«  این اصطالح را چنین تعریف کرده است: » ادبیات داستاني« بر 
آثار منثوري داللت دارد که از ماهیت تخّیلي برخوردار باشد، بنابراین نمایش نامۀ منظوم 
و حماسه و تراژدي و کمدي را در برنمي گیرد...ادبیات داستاني فقط معّرف آثار داستاني 
منثور است« )میرصادقي، 1366: 10(. ارسطو ادبیات را از تخّیل جدا مي انگارد و معتقد 
است هر اثر ادبي که از عامل تخّیل برخوردار باشد، ادبیات است و در حقیقت این تخّیل 
است که بین ادبیات و تاریخ تفاوت قائل مي شود. گودن در » فرهنگ اصطالحات ادبي« 
مي گوید: »تنها ویژگي آثار داستاني این است که قطعاتي در قالب تخّیلي و به نثرند اما 
رمان   .)111  :1989  ,Guddon( است«  بسیار  تفاوت  داستان  انواع  بین  حجم  دربارة 
را  ماجراهایی  و  خورده اند  پیوند  یکدیگر  با  زنجیروار  که  است  اتّفاقاتی  از  منثور  روایتی 
روایت می کنند که از حرکت بیرونی یا درونی برخوردارند و دارای آغاز و پایان هستند. 
»رمان از رمانس قرون وسطي مشتق شده-است. البته در انگلیسی به جاي »رمان« واژة 
دیگري را به کار مي برند که برگرفته از واژة ایتالیایي »نووال«  به معني چیز کوچک و 
تازه است ولي قصه اي کوتاه و منثور اطالق شده است« )سلیماني، 1374: 12(. و »رمان« 
داستاني است که بر اساس تقلید نزدیک به واقعیت، از آزادي و عادات و حاالت بشري 
کند«  منعکس  و  تصویر  خود  در  را  جامعه  شالودة  انحا  از  نحوي  به  و  نوشته شده باشد 
)میرصادقي،1375: 410(. این نوع داستان، عالوه بر این که تصویري از زندگي و رفتارهاي 
واقعي است، »تصویري از روزگاري است که رمان در آن نوشته شده است. رمان گزارشي 
است آشنا از چیزهایي که هر روز جلوي چشمان ما روي مي دهد« )میریام، 1365:  25(. 
»رمان نویس با نگارش »رمان« به خلق جهاني مي پردازد. جهاني که زبان کلمات، ساختار 
آن را تشکیل مي دهد. قوانین، آداب و رسوم، اصول اخالقي، رفتار و قراردادهاي اجتماعي 
ساخته و پرداختۀ نگارندة رمان است« ) اسعدي، 1376: 17(. با این وجود رمان را مي توان 
نثر روایتي نسبتاً طوالني دانست که در آن زندگي واقعي مردم به تصویر کشیده می شود 
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و »رمان به شیوة خاص خود و با منطق خاص خود جنبه هاي هستي را یک به یک کشف 
ابعاد  دیگر شناخت  نحوی  به  و  )کوندرا، 1318: 42(. کشف حقایق هستی  کرده است« 
زندگی تاریخی و اجتماعی انسان از اهداف رمان است تا با این شناخت به درمان دردها 
بپردازد » رماني که جز ناشناخته اي از هستي را کشف نکند، غیر اخالقي است. شناخت، 
یگانه رسالت اخالق رمان است« ) دقیقیان ، 1371: 49(. » در رمان سعي مي شود که هر 
چه بیشتر نسبت به یک عنصر خاص و یک مکان خاصي تکیه کنند. در واقع رمان مقید به 
رعایت تاریخ است« )هوف، 1365 :121(. و »در غرب رمان مدرن بیش از هر چیز حاصل 

تضاد فاحش میان واقعیت و حقیقت جهان است« ) بهمن، 1373: 86(.
خالصۀ رمان

این رمان در بیست و سه قسمت نوشته شده  که محدودة زمانی دی ماه تا پایان اسفند 
ماه سال 95 را در برمی گیرد. داستان جوانانی از طبقۀ متوسط که در دهۀ 20 عمر خود و 
دهۀ 90 ایران در شهر تهران زندگی می کنند. مازیار راوی داستان است و از زندگی خود و 
دوستش، اردالن می گوید، سیروس، پدر مازیار، به خاطر دست کاری کنتورهای برق محلۀ 
نازی آباد لو می رود و از سوی دیگر به خاطر سقط جنین های غیر قانونی که انجام می داده، 
به زندان می افتد؛ در ماجرای به زندان افتادنش با قاضی نیز درگیر می شود، چرا که قاضی 
از سیروس می خواهد تا گندی که پسر قاضی باال آورده را جمع کند و سیروس گویا مبلغ 
باالیی را برای سقط جنین و گندکاری پسر قاضی طلب می کند، قاضی نیز باالترین جریمه 
را برای سیروس در نظر می گیرد و او را به سه سال حبس محکوم می کند. مهناز، مادر 
مازیار، از سیروس طالق می گیرد، به جیهون می رود و با مادرش زندگی می کند، مازیار 
می ماند و ارثیه ای که سیروس برای او به جا گذاشته است. اردالن که از سال ها با مازیار 
دوست بوده ، کار در رادیو را به او پیشنهاد می دهد، مازیار کار در کارواش را رها می کند 
و به نمایشنامه نویسی در رادیو می پردازد. مازیار در هنگام باطل کردن شناسنامۀ پدرش 
ادارة ثبت، کار باطل کردن شناسنامه ها را بر عهده داشته، آشنا  نادیا، دختری که در  با 
می شود و مازیار از او می خواهد که به رادیو بیاید و تست گویندگی دهد، اردالن بعد از 
تست صدا، موافق کار کردن نادیا می شود؛ چرا که نادیا با صدایش، راضیه معشوقۀ قبلی 
اردالن را به یاد او می آورد و مازیار متوجه این قضیه نمی شود. راضیه دختری بود که در 
شبی از شب های زمستان با اردالن، زیر باران در حال موتور سواری، داخل چالۀ بزرگ  
پر از آب می افتد و جان خود را از دست می دهد، اردالن و نادیا عاشق یکدیگر می شوند 
و به زیر یک سقف می روند. بعد از مدتی نادیا متوجه می شود که اردالن عاشق او نیست 
و به خاطر شباهت صدایش با صدای راضیه به او دل بسته و تصمیم به جدایی از اردالن 
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می گیرد، اردالن پس از اینکه نادیا حقیقت را برای او برمال می کند و قصد ترک او را دارد، 
از شدت ناراحتی و عصبانّیت بیهوش و در بیمارستان بستری می شود، نادیا اردالن را ترک 
می کند، برای دیدن پدر و مادر به اصفهان می رود تا خاطرات چند ماه زندگی با اردالن را 
به دست فراموشی بسپارد، اردالن نیز بعد ازمدتی از وارد شدن شوک عصبی از بیمارستان 
مرخص می شود و در حالتی نه چندان مساعد به آهار روستایی در نزدیکی تهران نزد پدر 
و مادر خود می رود. از سوی دیگر مازیار در کافه با دختری به نام حمیرا آشنا می شود. 
مازیار نیز که حس کمرنگ اّما عمیقی به حمیرا داشته، نمی خواهد آن را بروز دهد; چرا 
که حمیرا را الیق پسری چون رضا جهرمی همکار نادیا در تئاتر می داند. نهایتاً ماجرای 
عشق لیلی و مازیار حسن ختام این رمان است. لیلی دختری است که مازیار در نوجوانی 
با او آشنا شده و در پایان داستان با فرستادن نامه ای برای مازیار تمام امیدهای مرده و 
غبار گرفتۀ مازیار را زنده می سازد. از جمله جریان های فرعی این رمان نیز آشنایی منصور 
بن ابواسحاق نیشابوری با دختری به نام هانیه در ساندویچ فروشی در تهران است که این 

داستان فرعی، ساختۀ ذهن مازیار است.
تحلیل و تقسیم بندی شخصیت ها

شخصیت های مستور در سازگاری با محیط بیرونی و جامعه ناتوان اند. آنها از دیگران 
گریزان و  تنها هستند. حتی عشق نیز به عنوان برترین عنصر فردیّت در باالترین شکلش، 
این  است.  پذیرش  قابل  آنها  برای  جسمانی،  وصال  به  نشدن  آلوده  و  نرسیدن  یعنی 
میزان جامعه گریزی نکته ای است که می تواند منتقدانی داشته باشد. منتقدانی که شاید 
از  نه  و  ناتوانی  از سر  را  دنیاگریزی  این  و  بدانند  بیمار  و  ترسو  را  شخصیت های مستور 
دیدگاه دلهرة وجودی تلّقی کنند. شخصیت های مستور در یک مرزبندی قاطع به آدم های 
»کاماًل تاریک« و آدم های »کاماًل روشن« تقسیم می شوند. دنیای داستانی او نبرد این دو 
نیرو است. این رمان حدود سی شخصیت دارد که شامل شخصیت های اصلی، فرعی، پویا، 

ایستا، نوعی و سیاهی لشکر می شوند.
 شخصیت اصلی و فرعی

» در طرح داستان محور و ذکر حوادث شخصیتي است که همۀ حوادث و شخصیت هاي 
دیگر به معرفي او مي پردازند. اوست که حوادث مهم را پیش مي برد. از همه مهمتر سرنوشت 
و پایان ماجراهاي اوست که اهمیت پیدا مي کند. ما به چنین شخصیتي،  شخصیت اول یا 
اصلي مي گوییم« )کاموس، 1377: 57(. شخصیت هاي فرعي، در بیشتر مواقع پیش برندة 
نقش شخصیت اصلی هستند، آنها یا دوست و همدم شخصیت  اصلي یا مخالف خواسته ها 
و اهداف او می باشند و آن را پیچیده و جذاب مي سازند و » وظیفۀ هنری شخصیت های 
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فرعی عبارت از: معرفی بیشتر و کاملتر شخصیت اصلی است« ) بستانی، 1371: 200(. 
مازیار و اردالن شخصیت های اصلی و سیروس، مهناز، نادیا، حمیرا و... شخصیت های فرعی 

این رمان می باشند.
 شخصیت پویا و ایستا

پایان  پویا هستند و »شخصیتي که در  اغلب دارای شخصیت های  ادبی  شاهکارهای 
نمایش هماني نباشد که در ابتدا بوده و به گونه اي متحّول شده باشد شخصیتي پویاست« 
)حبیبي تبار، 1389: 52(. شخصیت ایستا، شخصیتي در داستان است که تغییر نکند یا 
بوده است و  ابتدا  باشد که در  پایان داستان همان  باشد. در  اندکي داشته  تغییر و تحّول 
حوادث داستان بر او تأثیرکمي داشته باشد. »شخصیت ایستا به شخصیتی گفته می شود 
که ابعاد شخصیتی او در آغاز و پایان داستان ثابت می ماند و تحت تأثیر حوادث و وقایع 
قرار نمی گیرد و تغییر نمی کند« )نجم، 1979: 103(. و » این گونه افراد به هیچ وجه حاضر 
به تأثیرپذیری از محیط اطراف نیستند و سعی در حفظ رفتارهای خود دارند« )پارسی 
نژاد،1378: 104(. از جملۀ شخصیت های اصلی و فرعی این رمان که پویا نیز می باشند، 
می توان به مازیار، اردالن، سیروس، لیلی، راضیه و... اشاره کرد و توران خانم، ماهی، مرداس 

و... جز شخصیت های ایستای این رمان محسوب می شوند. 
شخصیت نوعی

نمونۀ  و  )تیپ(  نوعی  نمونۀ  به  آن  واقعی  و  اجتماعی  جنبۀ  به  توجه  با  » شخصیت 
فردی تقسیم می شود« )عبداللهیان، 1381: 86( شخصیت نوعی »نشاندهندة خصوصیات 
گروه یا طبقه ای از مردم است که او را از دیگران متمایز می کند« )میرصادقی، 1388: 
را  خود  گروه  زیر  خوبی خصلت های  به  معسومیت  رمان  در  نوعی  101( شخصیت های 
نشان می دهند. از آنجا که مکان داستان بیشتر در محیط های شهری اتّفاق می افتد، این 

شخصیت ها از میان طبقات پایین شهری انتخاب شده اند.
شخصیت سیاهی لشکر

» این اشخاص آدم های پس زمینه هستند و نقش مختصری را ایفاء می کنند و سپس 
فراموش می شوند، اما بدون حضور آنان، صحنه واقعی نخواهد بود و روابط علت و معلولی 
حوادث حفظ نمی گردد، هرگز نمی توان گفت بود و نبودشان فرقی نمی کند« )حیدری، 
این رمان  از جمله اشخاصی که نقش مختصر و پس زمینه ای در  وفایی، 1392: 118(. 
دارند، می توان قصاب محل، سیگار فروش سر کوچه، هومن، صفورا، ناصری و... را نام برد. 
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1. جدول نمایش شخصیت ها
نوعی پویا ایستا

 مازیار،
اردالن

مازیار، اردالن اصلی

   مجید برقی،
 طوطی،  رضا

 جهرمی،
 خانم دوایی،

 معلم اول
 ابتدایی،
  شمس،
آبادی

 سیروس،
 مهناز،
 نادیا،

 حمیرا،
 لیلی،

 راضیه،
 مجیدبرقی،

 طوطی

 توران خانم، ماهی،
 مرداس، رضا

 جهرمی، عطا،  هانیه،
 آقای سایکو، خانم
 دوایی، پدر حمیرا،

 فریده، سلجوق،
 معلم ابتدایی، شمس

آبادی

 سیروس، مهناز، نادیا، حمیرا،
 لیلی، راضیه، مجید برقی،

 توران خانم، طوطی، ماهی،
 مرداس، رضا جهرمی، عطا،

 هانیه، آقای سایکو، خانم
 دوایی، پدر حمیرا، فریده،

 سلجوق، معلم ابتدایی، شمس
آبادی

فرعی

 تمامی سیاهی 
 لشکرها شخصیت

ایستا دارند

 قصاب محل، پلیس چهارراه،
 سیگار فروش سر کوچه،

  پیرمرد همسایه، مادربزرگ،
 هومن، شهرزاد، صفورا، ناصری،

  خلیل، دایی ناصر، سهیال،
،فرامرز،  بابونه

 سیاهی
لشکر

معرفی شخصیت های رمان
معرفی شخصیت ها 

مازیار 
رمان را مازیار روایت می کند. در نوشتن و روایت کردن رمان به غلط های امالیی اش 
اصاًل توجه نمی کند و یا به نوعی فرق بین امالی درست و غلط واژه ها را نمی داند، »با 
این که ده کالس درس خوندم و امالم اصال خوب نیست« ) مستور، 1398: 11( حتی 
را  او  به سنگ تراش تحویل می دهد و سنگ تراش  را  هنگامی که متن سنگ قبر پدرش 
متوجه غلط امالیی کلمۀ » ملحق « می کند، مازیار در صدد اصالح آن برنمی آید »بعد 
چیزی گفت که حسابی از کوره در رفتم. گفت:  » ضمناً  »ملحق« با »ح« حمام درسته 
نه با » ه« هویج، آقا« ) همان: 12( چرا که او احساس می کند امالی صحیح کلمات، مانع 
انتقال کامل بار معنایی و احساسی واژگان می شود و هر واژه باید فراتر از هر قید و  از 
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شرطی فریاد بزند و نمود پیدا کند. در واقع مازیار به شکل شهودی چیزی حس کرده 
اما وقتی سراغ کلمات میرود تا آن حس را بیان کند، کلمه ای برایش پیدا نمی کند و 
این  بر  نیز مزید  او  ناپذیر  البته که شخصیت چارچوب  و  به غلط نویسی می شود  مجبور 
مدعاست. مهناز و سیروس، پدر و مادِر مازیار هستند، مهناز از سیروس طالق می گیرد و 
به جیحون خانۀ مادر بزرگ می رود. مازیار وقتی پدر و مادرش از یکدیگر جدا می شوند 
با پیشنهاد اردالن، دوست قدیمی اش،  و تنها می شود، مدتی در کارواش کار می کند و 
کار در کارواش را رها می کند و به رادیو می رود » بعد مثل سگ وفادار گالیور راه افتادم 
دنبال اردالن. سوار اسکوترش شدم و با هم رفتیم رادیو« ) همان: 23(. اردالن از مازیار 
می خواهد که به نمایشنامه نویسی بپردازد، چرا که احساس می کند در دوران تحصیل و 
کار، نمایشنامه نویسی بهتر از مازیار ندیده است. حتی اردالن هم موفق نمی شود مازیار را 
متقاعد کند که دست از غلط های امالیی اش بردارد »اوایل صدام می زد تا غلط ها رو نشونم 
بده؛ فکر می کرد با دیدن اون ها دیگه تکرارشون نمی کنم« ) همان: 25( گریه های غیر 
ارادی مازیار از جهتی شبیه به شخصیت نادر فارابی در رمان رساله ای دربارة نادرفارابی 
بود »یکی از اون چیزها لباس آدم ها بود؛ مثال کت چهارخونۀ پشمی پدر بزرگم. وقتی 
پدر بزرگم اون کت رو می پوشید گریه م می گرفت« )همان: 40( و همان گونه که نادر 
با دیدن فرزانه اشک می ریخت، مازیار نیز با دیدن حمیرا، »دختره با اون پیراهن جوری 
بود که آدم واقعا دلش می خاست بره یه گوشه و بزنه زیر گریه« ) همان: 41( مازیار در 
مازیار  با  داشت  دوست  حمیرا  اینکه  علّت  می شود.  آشنا  حمیرا  نام  به  دختری  با  کافه 
با  مالقات  اولین  در  مازیار  بود.  مازیار  نمایش نامه نویسی شخصیت  ویژگی  کند،  صحبت 
حمیرا، شخصیت پنهان و واقعی خود را با گفتکوی درونی این گونه معرفی می کند » من 
عاشق زینت آالت زنها هستم. انگار دست بند و انگشتر و گردن بند و گوشوارة اونهارو که 
می بینم خیالم راحت می شه که دنیا هنوز نمرده. قسم می خورم من روانی ام« )همان: 81( 
نام گذاری این رمان به  »معسومیت« برای اولین بار در معرفی شخصیت حمیرا و از زبان 
مازیار این گونه بیان می شود » لبخندش طوری بود که می شد ازش عکس گرفت و زیرش 
نوشت: »معسومیت یعنی این« )همان: 81( و تالقی و تبادل اصلی نام رمان با شخصیت 
مازیار در اینجا شکل می گیرد » من دلم می خواد این دخترهای معسوم هیچ وقت عروسی 
نکنند« ) همان: 81( و » به نظر من این دخترهای معسوم نباید فقط مال یه نفر باشند« 
) همان: 82( وقتی مجید به او گفت که رضا عاشق حمیرا است » این جا بود که انگار 
کسی کرة زمین رو از زیر پاهام کشید و انداخت دور و من مثل چتر بازی که چترش باز 
نشه شروع کردم به سقوط آزاد تو هوا« ) همان: 131( و البته مازیار عاشق حمیرا نبود 
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و فقط می خواست که این معصومیت حمیرا مثل تمامی معصومیت های زنانه، عمومی و 
همگانی باشد تا مثل روحی از امید در بین تماِم مردِم مدینۀ فاضله، ساری و جاری باشد 
و به او نیز به ارث برسد. مازیار بعد از اینکه در خیال خود احساس می کند که حمیرا از او 
دور شده است و به رضا نزدیک شده است به کمترین درخواست ها راضی می شود »دوست 
داشتم حمیرا تا صبح همین طور برام حرف بزنه، به خصوص که باالخره دیر یا زود با رضا 
جهرمی یا یکی دیگه عروسی می کرد و ممکن بود دیگه هیچ وقت نتونم این طور جلوش 
بشینم و به حرف هاش گوش بدم« )همان: 158( هنگامی که نادیا از اردالن جدا می شود، 
مازیار برای بار دوم تالقی و تبادل شخصیت خود را با واژه و اندیشۀ  معصومیت به تصویر 
می کشد »می خواستم بهش بگم که خوشحالم که با اردی به هم زده. نه به این خاطر که 
اردی لیاقت اون رو نداشت بلکه به این خاطر که وقتی دختری رو که می شناسم عروسی 
می کنه، بد جوری دلم می گیره« )همان: 165( و برای بار سوم هنگامی که بافه موی بریدة 
بافۀ مویی که روی میز بود نگاه کردم... شبیه موهای دختر  حمیرا را در کافه دید »به 
مدرسه ای ها ضربدری بافته شده  بود. زیر لب گفتم: » معصومیت محض« )همان: 172(. در 
گفتگوی پایانی رمان، مازیار به صراحت نشان می دهد که چقدر عاشق مادرش است و از 
پدرش تنّفر دارد، او حتی از سنگ تراش می خواهد که به جای اسم پدرش روی سنگ قبر 
خودش، اسم مادرش را بنویسد؛ به نوعی بار دیگر خواننده را متوجه معصومیت شخصیت 
زنان می کند و خود نویسنده نیز در جای جای صحبت هایش دوست داشته که بیشترین 
مخاطب رمان هایش زنان خانه دار باشند. حمیرا با رضا جهرمی ازدواج نمی کند؛ چرا که 
به گفتۀ خودش، عالقه ای به رضا نداشته و مازیار نیز حس عاشقانه ای به حمیرا نداشت 
اما حس معصومیت او نسبت به حمیرا بحث دیگری است. اگرچه در پایان رمان ناامیدی 
در شخصیت مازیار در گفتگو با سنگ تراش موج می زند گفت: »پایین سنگ چی بنویسم، 

آقا؟ نمی خواهید شعری چیزی اون پایین براش بنویسید؟«
نشستم رو تاشو و سیگاری روشن کردم. گفتم: »بنویس: مازیار جان! امروز که نیستی 
زمان که  مازیار آن  ناامیدِی محِض  اما  نداشت« )همان: 185(  فرقی  بودی  با دیروز که 
سنگ قبر خود را به خانه می آورد با رسیدن نامه ای از سوی لیلی از بین می رود و او را یاد 
نامه نگاری هاش با لیلی در دوران نوجوانی می اندازد »اسمش لیلی بود... همیشه تو پاکت 
بالها و  بود می گذاشت. رو  نامه هاش یکی دوتا مرغابی کاغذی که خودش درست کرده 
شکم مرغابی شعر و اینجور چیزها می نوشت« )همان: 168( و نهایتاً این حس معصومیت 
است که در لحظات آخر رمان نیز تجلّی پیدا می کند و نجات دهنده و رها کننده از پوچی 
می شود »نامه یه برگ کاغذ کاهی بلند بود که چند بار تا خورده بود و دو طرفش پر از 
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افتاد  نوشته بود. همین که تای کاغذ رو باز کردم یه مرغابی کاغذی بزرگ از الی اون 
روی میز...انگار می خواستم برای خودم یه جشن یه نفره بگیرم. از اون جشن هایی که یهو 
مثل یه مهمون ناخاندة خوب می آد سراغت و روز و روحت رو با هم شاد می کنه« )همان: 

.)190
اردالن

اردالن دوست و هم کالسی قدیمی مازیار است که در دفتر رادیو کار می کند. یک بار 
بارانی در هنگام موتور  تجربۀ عشقی با دختری به نام راضیه داشته که راضیه در شبی 
سواری با اردالن، جان خودش را از دست می دهد. سپس اردالن با دختری به نام نادیا آشنا 
می شود که این اتّفاقات در سه ماه زمستانی شکل می گیرد »وقتی به من گفت ماجرای 
اون زمستون رو تو یه کتاب بنویسم فوراً قبول کردم« )همان: 9(. نادیا دختری بود که 
»مسؤل ثبت واقعۀ مرگ در دفاتر اسناد و سجالت«، کارش خیلی ساده بود« )همان: 14( 
و »بعدها فهمیدم بیست و پنج ساله س و مجرد با صد و شصت و چهار سانتی متر قد که 
به زحمت خودش رو سر وزن رؤیایی چهل و نه کیلو گرم نگه داشته بود« )همان: 15( 
هنگامی که پدر و مادر مازیار از هم جدا شدند و سیروس به زندان رفت و مهناز به خانۀ 
مادر، این اردالن بود که به داد مازیار رسید »اردالن هم رییس من تو رادیو بود و هم به 
هزار دلیل گردن من حق داشت. یکی از دالیلش این بود که زمستون دو سال قبلش اگه 
بخوام خیلی محرمانه بگم من رو از تو گه آورده بود بیرون« )همان: 18( نیت اصلی اردالن 
این بود که او به دنبال نویسنده ای بود که  »... وحشی و مادر زاد و واقعی نه یه نویسندة 
رام و خونگی و اتو کشیدة احمق... بعد گفت دنبال یه نویسنده ایه که کلمات تو خونش 
باشند نه تو مغزش« )همان: 21(. مازیار نادیا را کشف و به اردالن معرفی می کند، قرار 
بر این می شود که نادیا به ساختمان مرکزی رادیو برود تا اردالن از او مصاحبه بگیرد و 
بعد از آنکه در یک بعد از ظهر طوالنی از نادیا مصاحبه گرفت، آن چنان تحت تأثیر نادیا 
قرار گرفته بود که بعد از پایان مصاحبه » اردالن از روی صندلی بلند شد و رفت به طرف 
در. قبل از اینکه به در برسه یکی دو بار نزدیک بود بخوره زمین« )همان: 48( با شنیدن 
صدای نادیا در مدت یک هفته اردالن به کلی زیر و رو شده بود »باید بگم سگ شدن 
اردی به خاطر راضیه بود. منظورم اینه که نادیا بد جوری اردالن رو یاد راضیه می انداخت« 
) همان: 57( عالقۀ اردالن به صدای راضیه به گونه ای بود که مدت ها از صدای راضیه 
با  آشنایی  بعِد  ماه  تا دو  بود که  این  نکرده بود »منظورش  توجه  او  به دیگر خصوصیات 
از  تونسته  قول خودش  به  که  بود  ماه  آذر  اوایل  تنها  و  نمی دیده  رو  این چیزها  راضیه 
هنر موسیقی به هنر نقاشی برسه؛ از صدا به تسویر« ) همان: 60(. اردالن نیز به مانند 
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مازیار تنها زندگی می کرد، مشخصه ای که بسیاری از شخصیت های داستان ها و رمان های 
مستور دارا می باشند »چند سالی بود پدر و مادر اردالن حوالی تهران توی روستای آهار 
زندگی می کردند و اردی سالی یکی دوبار بهشون سر می زد« )همان: 118( پس از مدتی 
که نادیا رفتار و عاداتی تکراری از اردالن می بیند، متوجه حقیقتی می شود و در مالقاتی 
که با مازیار داشت »گفت حاضره قسم بخوره که اردالن اون رو به خاطر راضیه دوست 
داره نه به خاطر خودش« )همان: 120( شاید مستور این تأثیرپذیری از شخصیت ها را از 
از مرگ فخرالنساء  رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری گرفته، شازده احتجاب پس 
به فخری، دختر باغبان خانه، دل می بندد و اصرار می کند که فخری همان لباس هایی را 
بپوشد که فخرالنساء می پوشیده، عینک بزند و خالی کنار لبش بگذارد و مانند او رفتار 
کند. »تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنساء خود را بزک کنی« )گلشیری، 1380: 35( 
و حتی شبیه زن اثیری در بوف کور که با یک نگاهش و در این رمان نادیا با صدایش 
می تواند همۀ اسرار جهان مابعدالطبیعه را برای راوی آشکار سازد، »گفت وقتی می رن 
اون  با راضیه سر  اسرار داره سر میز به خسوسی بشینند چون قبال  اردی  کافه گیالس 
میز می نشسته. گفت تک تک کتاب هایی که به راضیه هدیه داده، داره دوباره برای اون 
می خره. گفت تو سینما المپیک اردی یه ردیف تماشاچی رو جا به جا کرده تا بتونه دو 
صندلی مشخس رو برای خودش و اون خالی کنه و شک نداره اردی و راضیه قباًل رو اون 
دو صندلی با هم فیلم تماشا کرده ند... گفت حاضره قسم بخوره که اردالن اون رو به خاطر 
راضیه دوست داره نه به خاطر خودش« )همان: 120(  زمانی که مازیار به اردالن گوش زد 
می کند که نادیا متوجه داستان راضیه شده  و نباید او را بازیچۀ خاطرات گذشته اش قرار 
دهد، اردالن »گفت: » گوش کن مازی، کاری که من دارم می کنم اینه که با پاک کِن نادیا 
تخته سیاه گذشته م رو از نوشته های راضیه پاک کنم« )همان: 149(. نادیا نهایتاً این شکل 
زندگی با اردالن را تحمل نمی کند و حقیقت را به اردالن می گوید با جیق گقت: »بهش 
گفتم، مازیار. به اردی گفتم. بهش گفتم دیگه نمی تونم باهاش ادامه بدم. کاش نمی گفتم. 
بدجوری بهم ریخت. به خدا نمی خاستم این جوری بشه« )همان: 162( پس از آنکه نادیا 
اردالن را ترک می کند، اردالن از ناراحتی و فشار عصبی راهی بیمارستان می شود » اردالن 
دراز کشیده بود روی تخت و مثل کسی که برق هزار ولت بهش وسل کرده باشند، خشکش 
زده بود. نه حرف می زد، نه می شنید، نه تکون می خورد، نه می خوابید« )همان: 164( 
اگرچه راوی با ورود لیلی در پایان رمان، معصومیت محض را هر چه بیشتر در اعتقاد مازیار 
بارورتر و غنی تر می سازد اما پایان داستانی شخصیت اردالن، نتیجۀ خوشی در بر ندارد و 
نادیا اردالن را برای همیشه ترک می کند »نادیا سوار اتوبوسی شد و رفت اصفهان. گفت 
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می خواد مدتی بره اصفهان پیش پدر و مادرش زندگی کنه تا شاید اردی از یادش بره« 
)همان: 165(. نویسنده زندگی نادیا را در مسیر دیگری قرار می دهد و سرنوشت محتومش 
را در جدایی از اردالن گره می زند »از نادیا تقریبا بی خبرم. چند ماه پیش بهم تلفن زد و 

گفت داره با یه پسر لبنانی عروسی می کنه« ) همان: 189(.
در نهایت اردالن که از معصومیت نیمۀ حالل نصیب و بهره ای نداشته یا سعی داشته 
نتیجه ای  کند،  تعبیر  و  تفسیر  ترجمه،  نادیا  لباس  و  جلد  در  را  راضیه  معصومیت  که 
معکوس نصیبش می شود و شوک عصبی، زندگی آسایشگاهی و نهایتاً انزوا، تحفه و ارمغانی 
مأیوسانه برای اوست چرا که اردالن از معصومیت تعبیر و تفسیری نادرست ارائه داد و به 
حق از سوی نویسنده شایستۀ این چنین سرنوشتی است. نویسنده سعی کرده که تعّمداً 
این تعبیر نادرست را در پایان رمان و به صورت غیر مستقیم به تصویر کشد »اردالن از دو 
سال پیش که با رفتن نادیا شوک شد، هنوز تو آهار زندگی می کنه. پیش پدر و مادرش. 
)همان:  زتدگی می کنند«  آسایشگاه  تو  که  آدم هایی شده  این  از  یکی  مثل  بیش  و  کم 

.)189
 شخصیت پردازی در رمان معسومیت

میرصادقي تعریفي کامل از شخصیت ارائه مي دهد: » اشخاص ساخته شده اي )مخلوقي( 
را که در داستان و نمایش نامه و غیره ظاهر مي شوند، شخصیت مي نامند. شخصیت در اثر 
روایتي یا نمایشي، فردي است که کیفیت رواني و اخالقي او، در عمل او و آنچه مي گوید و 
مي کند، وجود داشته باشد. خلق چنین افرادي را که براي خواننده در حوزة داستان تقریباً 
مثل افراد واقعي جلوه مي کنند، شخصیت پردازي مي خوانند« )میرصادقي، 1366: 184( 
به شمار می رود«  ادبی  اثر  هر  اصلی  بلکه »رکن  نیست  داستان  به  و شخصیت مختص 
دانشجو،  دانشگاه،  استاد  مستور  رمان های  شخصیت های  بیشتر   .)75  :1371 )دقیقان، 
فرهنگی و روشنفکران بوده اند اما شخصیت های اصلی این رمان از الیه های پایین جامعه 

انتخاب شده اند.
 شیوه های شخصیت پردازی در رمان معسومیت

به دو روش  را  به طور کلی شخصیت های خود  نویسندگان  همان  گونه که می دانیم 
مستقیم و غیر مستقیم به خواننده معرفی می کنند. » در صورت کلی برای شخصیت پردازی 
می توان از دو شیوه استفاده کرد: 1- شیوة مستقیم 2- شیوة غیرمستقیم. در شیوة مستقیم 
راوی دانای کل است که از همه چیز خبر دارد... اما در شیوة غیر مستقیم راوی همه چیز را 
بر عهده خواننده می گذارد تا خواننده خود با توجه به اعمال، اقوال، کنش ها و واکنش های 
ببرد« )اخالقی،  به منش، خصلت ها و احساسات آن ها پی  بیرونی شخصیت ها  درونی و 
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.)180 :1377
شخصیت پردازی مستقیم

مي گوید  ما  به  تشریح  و  طبقه بندي  با  مستقیم  به طور  نویسنده  مستقیم  ارائۀ  »در 
که شخصیت شبیه چیست؟ روش ارائۀ مستقیم به دلیل واضح بودن و صرفه جویي، الزم 
این  جهتی  از   .)21  :1376 )الرنس،  شود«  استفاده  نبایستي  تنهایي  به  هرگز  اما  است 
دل زدگی  به  منجر  می تواند  داستان ها  در  مفاهیم  مفهوم زدگِی  و  مستقیم گویی  میزان 
مخاطب شود، ازجهتی دیگر می توان گفت که در این دوران معناگریزی و غلبۀ تکنیک 
در داستان های مستور هم چون نسیمی است که داشته های از یاد رفتۀ انسان را به یاد او 

می آورد.
توصیف

پدر  توصیف سیروس،  استفاده شده است.  توصیف شخصیت ها  از  رمان معسومیت  در 
وجود  سرتاسر  پدر،  از  تّنفر  است.  شخصیت پردازی  شیوة  این  بارز  نمونه های  از  مازیار، 
مازیار را فرا گرفته و نمی تواند این موضوع را پنهان کند »چون پدرم بیشتر عمرش یا 
توی سینما بود یا توی حبس. حاضرم تو هر دادگاه عادالنه ای شهادت بدم که پدرم در 
تمام مدت پنجاه سالی که سواد خواندن داشت، حتی یه کتاب هم نخوند. حتی یه برگ 
کاغذ... پدرم خیلی خالصه یه شیاد تمام عیار بود که عاشق پول بود و سینما و ماشین« 
)مستور، 1398: 8( راوی در جای جای رمان به توصیف شخصیت پدر می پردازد، گویی 
که با این کار عقده های چندین سالۀ خود را خالی می کند و به قول معروف از دست او دل 
پری دارد » به نظر من اگه کسی بیست سال با یه گرگ زندگی کنه و بعد مردم صداش 
بزنند گرگ زاده نباید کسی رو مالمت کنه« )همان: 54(. راوی بر عکس توصیف شخصیت 
پدر از خوبی های مادر می گوید و او را به گونه ای دیگر توصیف می کند »مادرم باهوش 
ترین و خوشگل ترین شاگرد مدرسه شون بود« ) همان: 32( و »مادرم بهترین نامه ها رو 
می نوشت؛ خوش خط و خوانا و درست و پر معنا. نه مثل من بد خط و بی سر و ته و پر از 
غلط و اشتباه « ) همان: 33(. در شبی که مازیار احساس تنهایی شدید می کند به دنبال 
هم صحبتی می گردد و ماهی، این دختر خیابانی، بهترین کسی است که با وجود صفت 
خوش زبانی، مازیار را از جهنم تنهایی نجات می دهد، » دختره خوش زبون بود و این تنها 
چیزی بود که من اون شب می خاستم« )همان: 66( و » دختر باید این جور باشه. باید 
بتونه از هر جهنمی بهشت رو بکشه بیرون« )همان: 67( در توصیف حمیرا از واژة معصوم 
استفاده می کند، وصفی که شاید اصلی ترین محور وجودی شخصیت های زِن رمان باشد 
»اونم کسی که با حساب و کتاب من یکی از معسوم ترین دخترهای تهران بزرگ و حومه 
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بود« )همان: 108( و در توصیف کسانی که خودشان را هنرمند می دانند از ذکر نکات 
لطیف طنزی بهره می گیرد و با رندی خاص این طایفۀ بویی از معنی نبرده را این چنین 
توصیف می کند »همیشه یه مشت چوب و شیشه و میله و خرمهره و این جور چیزها از 
گوش و گردن و دماغشون آویزونه که آدم رو یاد جادوگرهای فیلم های ترسناک می ندازن. 
من نمی دونم اولین بار کدوم خری به این ها گفته هنرمند کسیه که سر و وضعش کج و 

کوله باشه؟« )همان: 124(.
تشبیه 

از  مستور  اگرچه  برده است.  بهره  تشبیه  از  متعدد  شیوه های  و  شکل  به  نویسنده 
به  اما در طول رمان  استفاده کرده است  دارند،  انتزاعی و ذهنی  تشبیهاتی که مشّبه به 
باز  مثل  نوشتن  »می گه  می کنیم  برخورد  بیشتر  دارند،  حسی  به  مشّبٌه  که  تشبیهاتی 
کردن یه دمل چرکی می مونه؛ درد داره اما راحتت می کنه« )همان:9( اما به نظر راوی 
داغ حسابی سوخته  روغن  یا  آب جوش  از  که  جاییه  رو  »مثل چنگال کشیدن  نوشتن 
و از سوختگی حسابی ورم کرده و حتی یه ثانیه هم نمی تونی دردش رو تحمل کنی« 
)همان:9( و »وقتی اردالن داشت به طرف ساختمون رادیو می رفت، مثل سربازی بود 
که وسط جنگ گلوله خورده باشه و داره با بدبختی خودش رو می رسونه به سنگرهای 
مثل  نوشته هاش  »می گفت  نادیا  های  نوشته  وصف  در  اردالن   .)152 )همان:  خودی« 
درختچه های وحشی توی بیابون می مونند؛ زیبا اما هرس نشده« ) همان: 104( نه تنها در 
تشبیه پدیده ها بلکه در تشبیه شخصیت ها نیز از مشّبهٌ به حسی ظریف و لطیفی استفاده 
شده »مثل کرم الی صدتا کتاب تاریخی ول می خوردم تا از بین اون چیزی از احوال و 
اقوال یه صوفی گمنام مافنگی کله خر به اسم منصور بن اسحاق نیشابوری که قرن هفتم 
حوالی نیشابور زندگی می کرده، پیدا کنم« )همان: 18(. نویسنده در تشبیهات خود، تعّمداً 
از حیوانات بهره گرفته است و این ویژگی را در جای جای تشبیهات رمان می توان دید، 
شاید نویسنده تعمداً قصد داشته که نیروی غریزه و نفس را در رمان بر عقل پیروز و غالب 
سازد و این نیروی غریزی را همان گونه که نویسنده وحشی صفتانه در قلم مازیار مشهود 
ساخته، خواسته تا شخصیت ها و پدیده ها نیز رام نشدنی و خونی باشند. اردالن به دنبال 
»یه نویسندة وحشی و مادر زاد و واقعی نه یه نویسنده که از کلمات نترسه و مثل گرگ 
گرسنه بهشون حمله کنه و در حالی که کلمات مثل یه لشکر گنجشک ترسو از دستش 
اتفاق  »بعد   )21 )همان:  بقاپه«  هوا  تو  رو  چندتاشون  بتونه  همیشه  اون  می کنند،  فرار 
مهمی افتاد. منظورم از اون اتفاق هاییه که روان شناس ها می تونند مثل کفتار بیفتند به 
جون الشه ش و اون قدر درباره اش حرف بزنند که جز یه مشت استخوون چیزی ازش 
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تشبیه  در  ) همان: 56(  هار شد«  ناگهان سگ  اردالن  بود که  این  ماجرا  نگذارند.  باقی 
موتور اردالن نیز نویسنده تشبیه بدیع و امروزین به کار برده، »به اسکوتر اردی نگاه کردم. 
طوری جلو کافه رها شده بود انگار اسبی بود که تو فیلم های وسترن به ستون چوبی جلو 
بار می بندند« ) همان: 79(. منصور بن اسحاق نیشابوری نیز در کتابش از تشبیهاتی که 
مشّبٌه به آنها حیوانات و پرندگان است، استفاده کرده که در اینجا تنها به ذکر یک نمونۀ 
آن بسنده می کنیم »جهان چونان کبوتری است؛ هر گاه به سوی او روید پّران شود و چون 

باز گردید همنشین شود. والّسالم« ) همان: 96(.
 شخصیت پردازی غیر مستقیم

در این روش » نویسنده با عمل داستاني شخصیت را معرفي مي کند. یعني ما از طریق 
افکار، گفت وگوها و یا اعمال خود شخصیت، او را مي شناسیم« )الرنس،1376:  50( اکثر 
براي  استفاده مي کنند. »  براي معرفي شخصیت هایشان  را  این شیوه  نویسندگان مّوفق 
شخصیت پردازي غیرمستقیم از این عوامل مي توان سود جست:  1- کنش   2- گفتار    

4- محیط   5- وضعیت ظاهري« ) اخوت ، 1371 : 142(.  3- نام 
رفتار )کنش(

شخصیت ها  شخصیت هاست.  عمل  کننده است،  تعیین  »آنچه  مي گوید:  ایراني  ناصر 
اگر زنده خلق شوند با عملشان عیار وجود خود را آشکار مي سازند. به ویژه به گفتارشان 
که نوعي عمل  است« )ایراني، 1364:  200(. مستور شخصیت ها را آزاد گذاشته تا به 
نمونه های  از  بزنند.  عمل  به  دست  خود  احساسات  اساس  بر  و  منطقی  طبیعی،  شکل 
اشاره  مازیار  به شخصیت سیروس، پدر  رفتار، می توان  از طریق  جالب شخصیت پردازی 
کرد. مازیار در طول زندگی بیشتر از هر شخصیت دیگری به رفتار او توجه کرده؛ چرا که 
در تمام دوران زندگی اش، رفتار نامتعارف و عجیب پدر، دل و روح او را به درد آورده و 
با اعمال و رفتارش به عنوان شخصیتی بی انضباط، منحرف و خالف کار معرفی می شود. 
»وقتی فیلم نگاه می کرد رو کاناپه لم می داد و پاهاش رو دراز می کرد. همیشه یه ظرف 
تخمه می شکست.  بی وقفه  فیلم  آخر  تا  اول  از  و  کنارش  می گذاشت  آفتابگردون  بزرگ 
پوست تخمه ها رو تف می کرد کف اتاق... پوست تخمه ها تا توی یقۀ پیراهنش می رفتند 
اما پدرم تا فیلم تموم نمی شد خودش رو تمییز نمی کرد« )مستور، 1398: 27( در قضیۀ 
دست کاری کردن کنتور برق نازی آبادی ها و سقط غیر قانونی جنین، به راحتی هر چه 
تمام تر با اعمال و رفتار ناشیانه اش، بنیاد و بنیان خانواده اش را در هم پیچید »به هر حال 
پدرم با این کارش هم خودش رفت تو حبس، هم باعث شد من ترک تحصیل کنم و برم 
انداخت. شاهکار یعنی  تو کارواش کار کنم و هم مادرم رو به طور جدی به فکر طالق 
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همین: این که بتونی با یه تیر به طرف دشمن، سه خودی رو ناکار کنی« )همان: 31( و 
همیشه سعی داشت با رفتار زورگویانه، همسرش مهناز را شبیه خود کند »پدرم شب ها 
تا دیر وقت با ویدیو براش فیلم پخش می کرده... عکس ماشین های لوکس رو بهش نشون 
می داده و کلی درباره شون با اون حرف می زده. دلش می خاسته مامان هم مثل اون انواع 
ماشین ها رو بشناسه. فیلم ها و بازیگرها رو بشناسه و به جای خاطره نویسی یا نامه نوشتن 
به این و اون، صبح تا شب بشینه کنارش و فقط دربارة پول و فیلم و ماشین حرف بزنه« ) 
همان: 35( رفتار مهناز، مادر مازیار، به گونه ای بر عکس رفتار پدر است و هر چند از مازیار 
جدا شده اما مازیار باز هم از رفتار او خاطرات خوشی دارد و با دیدن لبخند مادر، امید به 
زندگی در درونش جوانه می زند »باز لبخند زد. یکی از اون لبخندهایی که آدم خیالش 

راحت می شد دنیا هنوز به ته خط نرسیده« ) همان: 91(.
همکاری  او  با  جنین  سقط  در  که  ماماهایی  اسامی  پدرش  تلفن  دفترچۀ  در  مازیار 
می کردند را پیدا می کند و به توران خانم می دهد تا طوطی، خواهر زادة توران خانم، بتواند 
بی سر و صدا و بدون درد سر، جنین را سقط کند » دو شماره تو دفترچۀ تلفن پیدا کردم 
که جلو اون ها نوشته بود ورادریک- 1 و ورادریک- 2. شک ندارم این ها اسم رمز دوتا از 
اون نسناس هایی بودند که با پدرم کار می کردند. شماره ها رو روی یه تیکه کاغذ یاداشت 
کردم که صبح بدهم به توران خانم« ) همان: 73( رفتار بعضی از شخصیت ها با نوع پوشش 
و انتخاب لباس های خاص، نشانگر ویژگی های شخصیتی می شوند »اگه به من بگن یه نفر 
متخسس لباس های معسوم معرفی کن، شک نکنید فوراً حمیرا معرفی می کردم« )همان: 
111( رفتار لیلی در پایان رمان، بهترین نوع رفتار شخصیت های داستانی است که با ارسال 
نامه ای، به مازیار می فهماند که هنوز منتظر اوست و عشق که از اصلی ترین درون مایه ی 
تو  »همیشه  می شود  اندوهگین  و  افسرده  منجی شخصیت های  است،  مستور  رمان های 
 ( می گذاشت«  بود  کرده  درست  که خودش  کاغذی  مرغابی  دوتا  یکی  نامه هاش  پاکت 

همان: 168(.
گفتار 

» نویسنده«  شخصیت را براي گفتگو خلق مي کند. شخصیت در درجۀ اول براي سخن 
گفتن خلق مي شود. سخن گفتن که با آن هستي او پدیدار مي شود. سخن گفتن منجر 
به کنش مي شود« )اخوت، 1371:  126(. گفتگو هم چون آیینه ای است که احساسات و 
دلهره های شخصیت ها را نشان می دهد. در این رمان هر دو گفتگوی دو طرفه )دیالوگ( 
و یک طرفه )مونولوگ( دیده می شود. زمانی که مازیار سعی دارد با انگیزة مشهور شدِن 
نادیا، او را به دنیای رادیو و رسانه ببرد، نادیا به او جواب تأمل برانگیزی می دهد« گفتم: 
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»منظورت چیه نمی خواهی مشهور بشی؟! هر دختری به سن تو آرزو داره همه بشناسنش«
گفت: » من هر دختری نیستم « ) مستور، 1398: 17(.

فرصت  این  نمی خواهد  سو  یک  از  که  حمیرا  با  کردن  صحبت  برای  مازیار  دغدغۀ 
پیش آمده را از دست بدهد و از سوی دیگر ترس در گفتار او به وضوح قابل مشاهده  است 
»... منظورم اینه اگه برم سر میزش بشینم کسی نمی آد دندون هام رو خرد کنه و بگه سر 
میز دوست دخترش دارم چه غلطی می کنم؟« )همان: 43( هنگامی که مجید در مورد نادیا 
اطالعات گرانقدری می دهد، مازیار سعی می کند در گفتارش از مایه های طنز نیز بهره ببرد 
»همین که سرش رو بوسیدم بوی گندی پیچید توی دماغم و نزدیک بود همون جا، روی 
سرش، استفراغ کنم. کله ش بوی الشۀ گندیدة حیوون می داد. گفتم: »مجید چه گهی 

مالیدی به اون کلۀ گنده ت؟ بوی خِر مرده می ده«
با زوق گفت: »روغن کوهان شتر، آقا. مامانم می گه برا رشد مو خوبه« داشتم بی هوش 

می شدم. چند بار عق زدم و با دست اشاره کردم گورش رو گم کنه« )همان: 45(.
وقتی مازیار از دادن شمارة ماماهایی که با سیروس در سقط جنین همکاری داشتند، 
برانگیز است. گفت: »بابات  تأمل  به مازیار،  طفره می رود، گفتار کنایه آمیز  توران خانم 

خیلی به ما لطف و محبت داشت«
از »محبت«  بود و منظورش  برق واحدشون  از »لطف« دست کاری کنتور  منظورش 
کمکی بود که رابین دو سال پیش برای سقت جنین غیر قانونی خواهر زادة توران خانم 

کرده است« )همان: 53(.
مازیار نیز پاسخی می دهد که همراه با طنز و مطایبه است. گفتم: »ببینید توران خانم 

من واقعا همکاران پدرم رو نمی شناسم«
طوری  خنده.  زیر  بزنم  بود  نزدیک  گفتم  رو  این  وقتی  کلمه ای!  عجب  همکاران! 
گفته بودم »همکاران« انگار توی ادارة غالت یا راه آهن با هم کار می کردند« )همان: 54(.

از  نشان  کرده بود،  سوار  که  خیابانی،  دختر  ماهی،  مورد  در  خود  با  راوی  گفتگوی 
بی اعتمادی مازیار به این قشر و قشون از روسپی هاست »این جماعت همین که آویزون 
شدند فوراً دختر خاله می شن و خیال می کنن حق دارن به همه چیز دست بزنن و از همه 
چیزتون سر در بیارن، اما خود حروم زاده شون حاضر نیستند حتی اسم واقعی شون رو هم 
بهتون بگن« )همان: 66(. مرداس با گفتار خود به مازیار نشان می دهد که در شناسایی 
جنس مخالف تجربۀ بسیار دارد و دوست دارد این تجربه را که در گذر سال ها به دست 
آورده در اختیار مازیار نیز بگذارد » می گفت واسه عشق بازی، دختر هر چی خرتر بهتر. 
انگار  می گفت آدم به دختری که خیلی باهوشه و چیز بلده رغبت نمی کنه دست بزنه، 
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همه جاش مغز ریخته نه گوشت و پوست« )همان: 69(. قسمتی از رمان به گفتگوی با 
به هیچ عنوان  مازیار آمده است،  به خواب  او که  نیشابوری می گذرد،  منصور بن اسحاق 
چهرة واقعی رمان را تخّیلی نساخته و خواننده، این داستان فرعی را هم با بقیۀ جریان 
رمان به پیش می برد »داشت بهم می گفت آدم ها تو زمان زندانی شده ند و هیچ وقت از 
اون زندان نمی تونند بزنند بیرون. گفت مثال خودش گیر کرده تو قرن هفتم و هیچ وقت 
نمی تونه بیاد تو قرن هشتم چرخی بزنه و مثاًل حافظ رو ببینه« )همان: 112(. گفتگو با 
منصور بن اسحاق عارف قرن هفتم هجری و در واقع قرن پنجم هجری فضایی عرفانی 
و روابط انسان با دنیای درون خویش را نشان می دهد.  در این گفتگو راوی سعی کرده 
زبان مردمان قرن هفتم هجری را در آن رعایت کند، آنجا که مازیار در خواب با منصور 
بن اسحاق نیشابوری به گفتگو می پردازد، سخنی از پدرش برای منصور نقل قول می کند 
و منصور پس از شنیدن آن سخن »مدتی بعد فکر کرد و بعد گفت: »چه دّر گران سنگی! 
قوم  »از  گفتم:  عارفان؟«  یا  یا صوفیان  یا حکیمان  پیغامبران  است؟  قومی  از چه  رابین 
شیادان« ) همان: 112(. راوی داستان عالقۀ حمیرا به منصور را تعریف می کند و...منصور 
قبل ازاین که غیب شود به راوی می گوید »بسا عاشقان که نه بُعد مکان که حجاب زمان 

بند عشق آنان را از هم گسسته باشد« ) همان: 113(.
نام

»یکی از نخستین تصمیم های مهم هر نویسنده ای انتخاب نام برای شخصیت هاست« 
)کارد،1387: 68(. نام گذاری نویسندگان بنا بر سبک خاصی که دارند، متفاوت است و 
بوده است »در  نیز واضح و مبرهن  نویسندگان گذشته  و  بین شاعران  نام گذاری در  این 
ادبیات اولیۀ فارسی، داستان های بسیاری وجود دارد که نام قهرمانان آنها خیر و شر است 
و هر کدام از آنها متناسب با نام خود عمل می کنند؛ برای مثال: »هزار و یکشب« و »هفت 
پیکر« )عبداللهیان، 1381: 68(. نام بسیاری از شخصیت ها از طبقات پایین شهری انتخاب 
شده اند اگرچه به نام های خاصی نیز برخورد می کنیم. سیروس پدر مازیار از سوی راوی، 
رابین سود نامیده می شود، راوی در ابتدا قصد دارد به پدر خود لقب و نام رابین هود بدهد 
چرا که رابین هود شخصیتی داستانی، کهن الگو، قانون شکن و قهرمانی افسانه ای بود که 
در قرن یازده و دوازدة میالدی وارد حوزة فولکلور انگلیس شد، او از ثروتمندان سرقت 
کرده و به فقیران می داده اما سیروس به جای آنکه سقط جنین طبقات پایین جامعه و 
دست کاری کنتور برق محله های فقیر نشین را مجانی و بدون دستمزد انجام دهد، در 
برابری کاری که انجام می داده مبلغ اندکی پول نیز می گرفته  »واسه همین من اسم بابام 
رو گذاشته بودم رابین سود« ) مستور، 1398: 26( در دیداری که مازیار با حمیرا در کافه 
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داشته، نام حمیرا برای او جالب و تا حّدی عجیب می نماید و به همین دلیل معنای نام 
او را می پرسد و حمیرا در پاسخ گفت: »حمیرا یعنی »زن سرخ رو« اما من فقط موهام 
سرخه« )همان: 83(، نکتۀ اصلی و جالب توجه نام حمیرا که نویسنده تعّمداً این نام را 
برای او انتخاب کرده، اشتراک با نام حمیرا، همسر حضرت ختمی مرتبت، است. نویسنده 
با انتخاب این نام، سعی در نشان دادِن کاهِش فشاِر شدیِد روحِی مرد به واسطۀ حضور 
از حضرت  به خصوص حمیرا در جنس مرد  و  تأثیرگذاری شخصیت زن  شخصیت زن، 
خاتم )ص( تا مازیار را در بر دارد. »تو اون کتاب از قول غزالی می گه هرگاه حضرت خاتم، 
صلوات اهلل علیه، هنگام اتسال با عالم وحی زیر فشار شدید روحی قرار می گرفتند، برای 
بازگشت به عالم محسوسات به حمیرا متوسل می شده ند تا ایشون با حرف زدن، حضرت رو 
از عالم استغراق خارج کنند و به زمین برگردونند« )همان: 84(. یکی از دالیلی که مستور 
از نام منصور بن اسحاق نیشابوری در این رمان استفاده می کند، این است که عرفان از 
عناصر ثابت آثار او است و از این عنصر برای رسیدن به مفهومی خاص هم چون پاسخ به 
تأمل  قابل  نیز در جای خود  نام کافه پیکولو  بهره می گیرد.  پرسش های هستی شناسانه 
است؛ چرا که قسمت اعظم گفتگوهای داستان در این مکان صورت گرفته و مکان و نام 
این واژه تا حدودی با فضای امروزین داستان هماهنگ است »پیکولو کافۀ کوچیکی بود 
حوالی ونک که پنج سالی بود بعد کار تو کارواش می رفتم اونجا« ) همان: 18(. طنز ظریفی 
نیز در نام گذاری خانم دوایی معلم کالس سوم دبستان مجید برقی به دلیل چاقی او نهفته 
است: گفت: چاق بود، آقا. خیلی چاق بود. بچه ها بهش می گفتند »گردو چاقالو« )همان: 
146(. علّت نام گذاری ماماها به ورادریک در دفتر تلفن سیروس، پدر مازیار، به این دلیل 
بود که ورادریک، نام فیلمی درام بود که زندگی زنی از طبقۀ کارگر در سال 1950 در 
لندن را به نمایش می گذاشت، او برای زنانی که ناخواسته باردار شده اند، سقط جنین غیر 
قانونی انجام می داد و ماماهای رمان معسومیت نیز با همکاری پدر مازیار سقط جنین را 

انجام می دادند. 
محیط

»محیط داستان عبارت از زمان و مکان و چگونگي موقعیت اشخاص در داستان است« 
)بهمنی مطلق،1400: 56( و به سخن دیگر محیط عبارت است از شرایط و اوضاع خاصي 
یا  به وقوع مي پیوندد. »وقایع داستان در خال نمی گذرد. مکان  است که داستان در آن 
محیطی که باید داستان در آن واقع شود، محل وقوع داستان یا محیط داستان می گویند« 
)یونسی، 1369: 39(. از جمله فضاهای مهم رمان، مصاحبۀ نادیا توسط اردالن است که 
در عصر یکی از روزهای سرد زمستانی انجام گرفت و تا پایان غروب آن عصر ادامه داشت 
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»نادیا باز شروع کرد به خوندن، دیر وقت عصر یکی از روزهای دی ماه بود و به جز من و 
اردی و نادیا کسی توی ساختمون اداری نبود و همه جا ساکت بود و همه چیز دلپزیر بود 
و نور بعد از ظهر دفتر کار اردالن رو مثل یه قطعه شعر از بهشت قرق نور کرده بود و من 
این طور به نظرم اومد که من و اردی دو بچۀ دوازده ساله هستیم و نادیا مادربزرگیه که 
داره برای نوه هاش قصه می خونه...« ) مستور، 1398: 48(. فضای یادآوری مرگ راضیه از 
زبان مازیار نیز یادآور جنبه های پنهانی شخصیت اردالن است و گویا دقیقاً راوی فضایی 
شبیه به فضای مصاحبۀ نادیا ترتیب داده است تا هر دو معشقوقۀ اردالن را در زمان و 
مکانی شبیه به هم برای او یادآور سازد »غروب شده بود و اتاق تقریباً تاریک بود. از عصر 
که شروع کرده بودیم به حرف زدن، کسی حوصله نکرده بود چراغ ها رو روشن کنه. به 
اردالن نگاه کردم که تو تاریکی کف پاهاش رو گذاشته بود روی کاناپه و مثل کسی که 
توی سیبری وسط برف و بوران گیر افتاده باشه، زانوهاش رو با دو دست محکم بغل کرده 
بود و می لرزید« ) همان: 63( یکی از بهترین فضاهای داستان، جبهۀ شرق و غربی است 
که نویسنده با تبّحر خاص خود این تشبیه را برای درگیری ذهنی اردالن و مازیار به تصویر 
کشیده بود »این طور یادم می آد، اون روزها من و اردالن در دو جبهه می جنگیدیم. اردالن 
در جبهۀ غرب با خاطراتش و من در جبهۀ شرق با منصور بن اسحاق نیشابوری. در جبهۀ 
غرب اردی داشت دو فیلم می دید با یه بلیت... فیلم اول غمگین و کشنده بود و فیلم دوم 

عشقی و با تراوت. فیلم اول راضیه بود، فیلم دوم نادیا« ) همان: 93(.
 وضعیت ظاهری

یکي دیگر از جنبه های شخصیت پردازي که ارزش آن از گذشته ها مورد توجه بوده، 
با جّثه اي بزرگ توصیف  وضعیت ظاهري شخصیت هاست. »بیشتر قهرمانان حماسي ما 
مختلف  مکتب هاي  در  حتي  بوده اند.  موصوف  زیبایي  صفت  به  همه  معموالً  و  شده اند 
بودن  واقعي  به  رئالیست ها  شده است.  نگریسته  انداز خاص  از چشم  قیافه،  به  نیز  ادبي 
قیافه و خصوصیات طبیعي اهمیت مي دادند« )عبداللهیان، 1381: 80 -81( در توصیف 
غیرمستقیم، نویسنده، وضعیت ظاهری را با اعمال شخصیت همراه می سازد؛ به طور کلی 
آن چه توصیفات فیزیکی را معنا می بخشد، واکنش شخصیت ها نسبت به محیط    شان است. 
با توصیفاتی که از شخصیت ها می بینیم بیشتر وصف حاالت آنهاست تا قیافۀ ظاهریشان. 
مستور با به تصویر کشیدن قیافۀ ظاهری نادیا مینیاتوری های شعرهای حافظ و خیام را 
به ذهن خواننده متبادر می سازد، اگر چه حلقۀ مفقودة شخصیت نادیا، صدای او بود که 
عشقی عمیق و دقیق از یاد و خاطرة راضیه در دل اردالن نهاده بود »موهاش فرفری بود 
و چشم هاش درشت و رنگی و صورتش به شکل نگران کننده ای زریف با چالۀ کوچیکی 
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وسط چونه ش که او رو شبیه زن های توی مینیاتورهای شعرهای حافظ و خیام کرده بود« 
نویسندگی  در  مستور  اصلی  دغدغه های  از  ایجازگویی  و  اختصار   .)15  :1398 )مستور، 
است و سعی کرده در جای جای داستان این اصل را رعایت کند و حتی با مایه های طنز 
بود، »اما وقتی من تصادفاً  مازیار  باالیی  درآمیزد، دختر طاهره خانم که همسایۀ طبقه 
باال تیز،  دختره  رو دیدم، فکر کردم اگر قراره سهیال چیزی باشه، شبیه درخت کاجه؛ 
پایین، پهن« )همان: 40(. مازیار در داستان بیشتر از همه با مجید برقی دیدار داشته، 
چرا که او شاگرد کافه بوده و مازیار روزانه حداقل هشت ساعت را در آنجا سپری می کرده 
»عینک ته استکانی ش رو از جیب روپوش زیتونی ش در آورد و گذاشت رو چشم هاش. 
کلۀ مجید از اندازة معمولی بزرگتر بود و به همین خاطر با اون عینک و گردن دراز و سر 
تراشیده ش خیلی مزحک شده بود« ) همان: 42(. راوی در ذهن خودش پیش از آنکه 
رضا جهرمی را دیده باشد، او را قضاوت کرده بود و احساس می کرد که او هنرمند نیست 
و مطمئناً ادای آنها را در می آورد اما با دیدنش متوجه شد که » نه قیافۀ مسخره ای داشت 
و نه چیزی از گل و گردنش آویزون بود. کت چار خونۀ خاکی رنگ کهنه ای رو یه پیراهن 
نخی روشن پوشیده بود... موهاش بور بود و کمی بلند که اون ها رو با یه کش سیاه پشت 
سرش بسته بود. شاید سی و هفت هشت سال داشت« ) همان: 125(. یأس و نا  امیدی 
از ویژگی های اصلی شخصیت مازیار در داستان است، او قیافۀ ظاهری خود را این گونه 
با نا امیدی به تصویر می کشد » دختر باید مغز خر خورده باشه که از بین این همه پسر 
خوشگل و معمولی عدل بره عاشق کسی بشه که سرش عینهو کدو تنبل بزرگه و به جای 
رو سرش  مو سیم ظرف شویی  و عوض  بشقاب دو طرف کله ش چسبونده ند  دو  گوش 
کاشته اند« ) همان: 168( و »گوش های بشقابی رو به جلو، ابروهای پر پشت، چشم های 
سیاه عینهو قیر و یه کلۀ گرد و بزرگ با یه مشت شوید خشک روی اون« ) همان: 104(.

3- نتیجه گیری
رمان معسومیت حدود سی شخصیت دارد. این داستان در واقع برهه ای کوتاه از زندگی 
روایت  مازیار  را  رمان  خورده است.  پیوند  آنها  سرگردانی  و  یأس  با  که  است  دوست  دو 
از ویژگی های اصلی راوی مازیار داشتن غلط های امالیی در نوشته هایش  می کند، یکی 
است؛ چرا که او احساس می کند امالی صحیح کلمات، مانع از انتقال کامل بار معنایی و 
احساسی واژگان می شود و هر واژه باید فراتر از هر قید و شرطی فریاد بزند و نمود پیدا 
کند. در واقع مازیار به شکل شهودی چیزی حس کرده اما وقتی سراغ کلمات می رود تا 
آن حس را بیان کند، کلمه ای برایش پیدا نمی کند و مجبور به غلط نویسی می شود. نکتۀ 
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خاص شخصیت مازیار پیوند شخصیت او با واژة معصومیت است که بارها در رمان جلوه گر 
شده است. نام گذاری این رمان به »معسومیت« برای اولین بار در معرفی شخصیت حمیرا 
نمایان می شود. هنگامی که نادیا از اردالن جدا می شود، مازیار برای بار دوم تالقی و تبادل 
شخصیت خود را با واژه و اندیشۀ  معسومیت به تصویر می کشد و معصومیت محض را برای 
بار سوم در بافه موی بافته شده و بریده شدة حمیرا بر روی میز داخل کافه می بیند. در 
این رمان از شیوه های شخصیت پردازی مستقیم و غیرمستقیم استفاده شده است. تشبیه 
مازیار،  پدر  سیروس،  توصیف  است.  مستقیم  خصوصیات شخصیت پردازی  از  توصیف  و 
از  این شیوة شخصیت پردازی است. در تشبیه پدیده ها و شخصیت ها  بارز  نمونه های  از 
تشبیهاتی که مشّبهٌ به حسی دارند، استفاده می شود. نویسنده در تشبیهات خود، تعّمداً 
از حیوانات بهره گرفته است و این ویژگی را در جای جای تشبیهات رمان می توان دید. 
سپس با شیوه های مهمتری از شخصیت پردازی غیرمستقیم هم چون گفتار و رفتار و... به 
معّرفی شخصیت ها می پردازد. از نمونه های جالب شخصیت پردازی از طریق رفتار، می توان 
از هر شخصیت  بیشتر  زندگی  در طول  مازیار  کرد.  اشاره  مازیار  پدر  رفتار سیروس،  به 
دیگری به رفتار او توجه کرده؛ چرا که در تمام دوران زندگی ، رفتار نامتعارف و عجیب 
پدر، دل و روح او را به درد آورده و با اعمال و رفتارش به عنوان شخصیتی بی انضباط، 
منحرف و خالف کار معرفی می شود. در این رمان هر دو گفتگوی دو طرفه )دیالوگ( و یک 
طرفه )مونولوگ( دیده می شود. موضوع گفتگوی شخصیت ها پرسش از مهمترین مفاهیم 
زندگی هم چون مرگ، زندگی، زن، عشق و... است. بعضی از گفتگوها به شکل تک گویی  
بیان می شود که وارد حوزة رمان روان شناختی می شود. گفتگوی راوی با خود در مورد 
ماهی، دختر خیابانی، نشان از بی اعتمادی مازیار به این قشر و قشون از روسپی هاست. 
با  انسان  روابط  و  عرفانی  قرن هفتم هجری، فضایی  عارف  اسحاق،  بن  با منصور  گفتگو 
دنیای درون خویش را نشان می دهد. نکتۀ اصلی و جالب توجه نام حمیرا که نویسنده 
تعّمداً این نام را برای او انتخاب کرده، اشتراک با نام حمیرا، همسر حضرت ختمی مرتبت 
)ص( است. نام گذاری ماماها به ورادریک در دفتر تلفن سیروس، پدر مازیار، به این دلیل 
بود که ورادریک، نام فیلمی درام بود که زندگی زنی از طبقۀ کارگر در سال 1950 در 
لندن را به نمایش می گذاشت که کار او نیز سقط غیر قانونی جنین بود. از جمله فضاهای 
نادیا توسط اردالن است و در نهایت راوی فضایی را در ذهن خود  مهم رمان، مصاحبۀ 
ترسیم می کند که گویی نادیا هم چون مادر بزرگی مهربان در شب سرد زمستانی برای 
قیافۀ ظاهری و حلقۀ مفقودة شخصیت  به تصویر کشیدن  نوه هایش قصه می خواند. در 
نادیا، صدای او بود که عشقی عمیق و دقیق از یاد و خاطرة راضیه در دل اردالن نهاده بود 
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و بی شک صدا نیز می تواند در زمرة ویژگی های ظاهری شخصیت قرار گیرد. شاید مستور 
در شکل دهی شخصیت اردالن از رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری تأثیر پذیرفته، 
شازده احتجاب پس از مرگ فخرالنساء به فخری، دختر باغبان خانه، دل می بندد و اصرار 
می کند که فخری همان لباس هایی را بپوشد که فخرالنساء می پوشیده و حتی شبیه زن 
اثیری در بوف کور که با یک نگاهش و در این رمان نادیا با صدایش می تواند همۀ اسرار 
جهان مابعدالطبیعه را برای راوی آشکار سازد. استفاده از شخصیت های سینمایی هم چون  
تام هنکس در نجات سربازان رایان و توماس در ورادریک، مخاطب را به نظریۀ بینامتنیت 
نزدیک می کند. بن مایه های عرفانی در این رمان تا حدی قابل اعتنا است. در نهایت مستور 
پاره ای از وجود خویش را در شخصیت های  رمان هایش تکرار می کند و انتهای رمان برای 

راوی مازیار پایان امیدبخشی در بر دارد.
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1- مقدمه
اصطالحات میخانه ای به مجموعه ی واژگان خمری از جمله )شراب، میکده، ساقی، جام 
و...( گفته می شود که در نگاه کلی یکی از موضوعات عالم عشق در بیان امور متعالی و هم 
راستای عرفان عاشقانه عنوان می شود. شراب یکی از موتیف های اصطالحات میخانه ایست 
یاد  هوم  گیاه  عنوان  به  زرتشتیان  ادبی  و  دینی  متون  در  کهن  بسیار  زمان های  در  که 

شده است.
این واژگان که به عنوان رمز در متن حادث می شوند و از زندگی اجتماعی، فرهنگی و 
اوضاع و شرایط سیاسی و روزگار شاعر یا هنرمند حکایت دارند و از این راه کسِب »داللت« 
کرده و معنادار می شوند. تقابل موجود در ادبیات عرفانی میان طریقت و شریعت، حاصل 
نگرش خاص عارفان به این موضوع بود که میتوان آن را در محورهای زیر مورد بررسی 
قرار داد؛ تقابلی که در نظام روایی شعر به ویژه غزل عرفانی سبب بسط و گسترش معنا 
آن  مترادفات  و  شراب  به خصوص  میخانه ای  اصطالحات  پیدایش  در خصوص  می شود. 
منبع دقیقی در دست نیست که منحصر به زمان و مکان خاصی باشد، اما از متون بررسی 
شده بر می آید که نخستین بار در سروده های شاعران عهد سامانی این گونه واژه ها دیده 
اولین سراینده ی  احتماالً  اته،  تالیف هرمان  فارسی"  ادبیات  "تاریخ  شده است. در کتاب 
خمریه فارسی ابوعبداهلل محّمدجنیدی از شاعران این عصر بوده است. رودکی هم دنباله 

روی او در قصیده ای 92 بیتی به توصیف باده ی گلرنگ پرداخته است.
یکی از قدیمی ترین شواهدکاربرد "شراب وهم معنی های آن" با معنای عرفانی سخنی 
منقول از بایزید بسطامی است. »ازو پرسیده اند:" چه گویی اندر کسی که به یک قطره 
از بحر محّبت مست گردد؟" و او در پاسخ نوشته است: "چه گویی در کسی که جمله ی 
تشنگی می خروشد؟"«  از  و هنوز  آشامد  در  را  عالم شراب محبت گردد، همه  دریاهای 

)هجویری،283:1384(
یافت،  راه  عرفان  عالم  به  خمریه  اشعار  تصاویر  تدریج  به  هجری  دوم  قرن  آغاز  در 

صوفیان به مدد این تصویرها به وجد-های باطنی و جذبات روحی خود اشاره می کردند.
»مضامین خمریه در شعر فارسی تا پایان سده ی پنجم، همان شراب واقعی و انگوری 
است و از قرن ششم به بعد با ورود تصوف، می با حفظ معنای سابق، معانی دیگری نیز به 
خود گرفت. در دوره ی مغول مقتضیات اجتماعی، رواج صوفی-گری، درهم آمیختن شعر 

و عرفان و... موجب پیدایش سبک تازه در این اشعار شد.« )ثابت و مونانی، 29:1398(
این گونه اشعار در قرن ششم با نام ساقی نامه ها در قالب مثنوی نمود یافتند و مبدع این 
اشعار نظامی گنجوی می باشد. ورود اصطالحات میخانه ای در عالم عرفان از خراسان در 
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بیان اندیشه ی مالمتی و قلندری شکل گرفت؛ که آن بر پایه ی عاشقی و نفی قراین ریایی 
جامعه ی زاهدان بود که بعد راهگشایی برای شاعران از جمله سنایی، عطار و حافظ شد.

بازتاب این اصطالحات »در قلندریات سنایی که در آن ها نوعی بی پروایی به ظاهر شرع 
مشهود است. یا ذکر کلیسا در برابر مسجد و راهب در مقابل واعظ و انتقاد از ریاکاری و 
زهدفروشی و ترجیح باده گساری بر طاعت ریایی آثاری است که از روش مالمتی و قلندری 

در شعر فارسی رسوخ یافته است.« )فروزانفر،734:1380(
خمریه  اسالمی،  سده های  نخستین  در  فارسی  شعر  تکوین  و  ظهور  مراحل  آغاز  از 
یکی از مهم ترین موضوعات فارسی سرایان بوده است. گرایش به استفاده از اصطالحات 
میخانه ای پس از اسالم بی پیشینه نبوده و مجاورت جغرافیایی و داد وستد فرهنگی میان 
ایران و جهان عرب به ویژه پس از ورود اسالم به ایران، سبب تأثیرپذیری شعر فارسی از 

ادب عرب شده است. )رک: کیوانی،136:1390(
اصطالحات  صفویه،  حکومت  دوره ی  در  بخصوص  بعد  به  هجری  نهم  قرن  اواخر  از 
که  طوری  به  یافت  رواج  هندی  فارسی گوی  و  ایرانی  شاعران  شعر  میان  در  میخانه ای 
بافقی، طالب آملی و عرفی شیرازی هم به آن روی آورند.این  شاعرانی همچون وحشی 
اصطالحات در ساقی نامه ها باعث شد در قرن دهم به بعد، به عنوان نوع ادبی در شعر 

فارسی تثبیت شود. )رک: جوکار،101:1399(
عرفای اسالمی برای اینکه غیر را اهل استماع سخنان متعالی خود نمی دانستند، به 
تاویل گرا واستعاری  اما چون جنبه ی رمزی»...  زبانی غیر متعارف و رمزی روی آوردند، 
زبان عرفانی و رندانه، تمثیل ها و نمادهایی را در حوزه ی تجربه های صوفیانه پدید می آورد، 
این  به  به یاری واژه ها و اصطالحات زبان عبارت،  به گونه ای که شاعر مسلک نمی تواند 
تجربه ها دست یابد، به ناچار او به زبان دیگری روی می آورد که توانمندی انتقال تجربه های 

صوفیانه را داشته باشد و این زبان، زبان اشارت است«. )علوی مقدم،119:1386(

پیشینه ی تحقیق
درباره ی اصطالحات میخانه ای، اشارات متعددی در کتاب های مربوط به اشعار شاعران 
و نیز مقاله های بسیاری دیده می شود؛ از جمله، در کتاب باده ی عشق، نوشته ی نصراهلل 
پورجوادی پژوهشی در معنای باده در شعر عرفانی فارسی می باشد، که در این کتاب ضمن 

بحث عشق به معانی متفاوت باده هم اشاره  شده است. 
اصطالحات میخانه ای در چند پایان نامه نیز بررسی شده است؛ ازجمله در پایان نامه 
»فرهنگ اصطالحات شادخواری از قرن چهارم تا پایان قرن ششم« )علی اکبری:1389( 

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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و »باده و می و تعابیر آن در شعر عرفانی فارسی« )قلی زاده:1387( بررسی شده است. 
عطار«  غزل های  در  مالمتی  مضامین  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در  میخانه ای  واژه های 
ولي  ادب چاپ شده است.  بهار  مجله ی  در  و  در شماره 21  قاسمی:1392(  و  )ماحوزی 

تاکنون واژگان راح، صهبا و مل در زمینه ي عرفاني و محورهم نشیني کارنشده است. 

روش تحقیق
مختلف  معانی  ابتدا  که،  استفاده شده استاین گونه  کتابخانه ای  روش  از  مقاله  این  در 
واژگان از فرهنگ نامه های معتبر) دهخدا، سجادی و...( شرح شده و بعد از آن به معرفی 
مولوی  و  حافظ  سنایی،  جمله:  از  شده  یاد  شاعران  فارسی  غزلیات  از  مثال هایی  شاهد 
می پردازیم؛ در هر بیت این واژگان به گونه ایی در معنای عرفانی خود هویدا شده اند که 

شرح و نظر خود را بیان کرده ام.

عرفان به عنوان پایه و مایۀ تقابل و نقد شرایط موجود
باورهای دینی شاعران عارف آنان را به سمت جهان بینی و گرایش های خاص سوق 
میدهد. شاعر در توصیف نظام فکری خویش و اندیشه اش، سعی در نشانه دار کردن »می« 
و متعلقات آن در مقابل »ریا« و »زهد« دارد به گونه ای که کشف و دستیابی به این نظام 
و نشانه ها، مخاطب را به الیه های زیرین و داللت های پنهان و ضمنی اشعار رهنمون سازد. 

این نشانه ها در تقابل با ظاهر شریعت و بسیار پرکاربرد بوده است.
در غزل میخانه ای عرفانی باید به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر توجه نمود. تصوف 
به  نوعی  به  بعد  به  دوران سنایی  از  اجتماعی  و  فرهنگی، سیاسی  پدیدة  یک  عنوان  به 
صورت آشکارا و علنی به جبهه گیری علیه شریعت آلوده به تزویر قرار گرفت و حتی به 
تصّوف خانقاهی که وابسته به سالطین و حّکام بود نیز تاخت چرا که تصّوف خانقاهی نیز 
با ادعای پرهیز از لذائذ دنیوی، عماًل وابسته به سیاست های حاکمان وقت بود از این رو 
شاعرانی چون سنایی، عطار، حافظ و.... با نشانه های مختلف اساساً رویکرد انتقادی خویش 
از این رو عرفان حقیقی به تخریب  را به دنیا طلبی صوفیان ظاهر فریب نشان داده اند. 
و ویران ساختن نشانه های »قطب غالب« در جامعه و ترویج نشانه های »قطب مغلوب« 
می پردازند. در این کشف معنایی، واژگان به میزان بسیار زیادی انعکاس دهندة شرایط و 
نظام اجتماعی- سیاسی عصر شاعر خواهند بود؛ به عنوان نمونه زمانی که حافظ به انتقاد 
تند و گزندة از شرایط اجتماع خویش می پردازد در حقیقت این نشانه های واژگانی هستند 

که روایت شعر را گسترش و معناي واژگان را افزایش می دهند:
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وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش صوفی گلی بچین و مرقع به بخار بخش     
)حافظ، 1390: 275(  

در این گونه ابیات نشانه های انتزاعی و درونی بر جریان روایت غزل غلبه می کند و 
روایت گر تحول درونی سالک میشود؛ تحّولی که در آن صفای باطن اهمیت دارد. حضور 
»معشوق« و یا »شاهد« و »ساقی« که سالک را در این جریان یاری می سازد در حقیقت 
محصول تقویت بُعد عاطفی و درونی نشانه های کالم است. از این روست که »ساقی« بر 

»پیر« برتری داده می شود:
مـن از کجـا پنـد از کجـا باده بگـردان ساقـیا      آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا
بر دست من نِه جام جان ای دستگیر عاشقان    دور از لب بیگانگان پیـش آر پنهان ساقیا
)موالنا 1392: 6(  
از این روست که چنین باده ای نه تنها حرام نیست بلکه نوشیدن آن عین صواب است:

می ُخنب خدا نَبَود محّرم شراب حق حالل اندر حالل است       
)همان، 679(  

»باده« و »می« و »میخانه« است که در قالب نشانه ای رمزی، سالوس و ریای خانقاهیان 
و اهل زهد را افشا می سازد:

       با خراباتیان نشین جامی      بگسل از صوفیان طاماتی
)جامی، 1350: 321(  
شرح اسـرار خرابات نداند همه کس                       هم مگر پیر مغان حل کند این مسأله ها
)همان: 44(  

خرقۀ زهد مرا آب طریقت ببرد        خانۀ عقل مرا آتش میخانه بسوخت
)حافظ، 1390: 68(  

     خانۀ عشق در خرابات است                 نیک نامی در او چه کار کند
)سعدی، 1385: 245(  

ساختار تقابلي
دانست.«  گانه  دو  تقابل های  بحث  می توان  را  ساختگرایان  نزد  مفهوم  »اساسی ترین 
)بارت، 1370: 150(. ارزش ساختار تقابلی را میتوان نزد نشانه شناسان نیز درک و دریافت 
نمود. از منظر علم نشانه شناسی »زبان نظام تفاوت هاست که تقابل اجزاء و نشانه ها باعث 
شکل گیری آن می شود و زمانی که نشانه ای در تقابل با نشانۀ دیگر قرار میگیرد، معنا پیدا 
می کند. تکیۀ سوسور بر روابط تقابلی درون نظامی کلی است. او به خصوص بر تمایز های 

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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تقابلی و َسلبی میان نشانه ها تأکید میکند و در تحلیل ساختگرایانه، اصل بر تقابل های 
دوتایی گذاشته میشود مثل روبنا-  زیربنا« )سجودی، 1382: 88(. 

اهل  تزویر  و  عناصر تصوف  تقابل  عرفانی،  در غزل  معانی  تقابل  مهم ترین محورهای 
زمانه و زهد ظاهری با مظاهر می پرستی و می نوشی است. »سخن از شراب و شرابخواری 
مقام  انکار  خاستگاهش  که  میروند  تظاهری  و  ریا  جنگ  به  آن  با  که  است  وسیله ای 
از دیگران است«  اجتماعی اش عیب پوشی خویش و عیب جویی  نمود  و  انسان  برزخی 
)پورنامداریان، 1384: 17(. تأمل در ساختار این گونه ابیات نشان می دهد که مؤلفۀ تقابل 
به خودی خود دارای اهمیت و تأثیر چندانی در گسترش معنا نیست، بلکه آنچه که میکده 
و خرابات را در کنار مسجد و دیر و صومعه برجسته می سازد، حضور فّعل و نقش مهم بر 

حضور نشانۀ کنشی یعنی کنشگر است که فضا را تحت تأثیر قرار می دهد:
خـراباتی اسـت یار من از آن یار خراباتم من اختیار  خرابات  من  کار  افتاد  خراب 
جز این کاری نمیدانم که در کار خراباتم خراباتم گرفتـار  نمــیدانم  ره  مسجد  به 
که گر در مسجدم بینی طلبکار خراباتم تو گر جویای تمکینی ِسَزد با من که ننشینی
)اوحدی مراغه ای، 1367: 220(    

»روایتهای عرفانی خالی از تناقض و تضاد نیستند. این تناقض گاهی در بیان تجربه های 
دینی و گاهی در بیان اصول واقعیت رخ میدهد. اگر زندگی این جهانی در چرخه ای از 
تضادها و تناقضها هستی و جریان می یابد پس عرفان نیز به عنوان بخشی از زیست این 
جهانی در این چرخۀ راز آمیز قرار میگیرد« )دهقانی یزدلی و ادراکی، 1398: 151(. از 
این رو به لحاظ معناشناسي دینی مسجد مکانی است که در آن حضور امر مقدس احساس 

می شود.
3- بحث و بررسی

معنای جدید عرفانی"شراب" یا "خمر" و مشتقات آن از قبیل راح و صهبا در آغاز 
مربوط به اصطالح "ُسکر" )مستی( بود، که نزد صوفیه دال بر حالی است که از غلبه ی 
محّبت پروردگار به انسان دست می دهد و توانایی تمییز را از او سلب می کند مانند حالی 
که در اثر میگساری و مستی در آدمی پدید می آید. سبب مستی از نوشیدن باده صوری 
است که صوفیه آن را سبب سکر معنوی تعبیر کرده اند و از آن محبت الهی را خواستارند. 

)رک: پور جوادی،276:1387(
تناقض  آمیز  زباني  با  را  و...  صهبا  میخانه،  جام،  مست،راح،  ساقي،  مي،  سنایي  وقتي 
مي ستاید، خود به خود واژه ها از واقعیت زبان و معناي واقعي خود دور مي شوند. شاعر این 
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واژه ها را که مغایر نظام ارزشي شرع اند در تقابل با نشانه هاي شرعي مانند محراب و تسبیح 
و مسجد و زاهد در کانون نگاه خواننده قرار مي دهد. با صف آرایي این دوگروه نشانه ها در 
برابر هم زباني خالف عادت براي مبارزه منفي با آفات دین و دین منافقانه فراهم مي آید. 

زبان شاعر طنزآلود مي شود، و در این بافت طنزگونه این واژه ها با ماهیتي تازه مي رویند.
تقابلي  و  معنایي  در ساختار  و مل  راح، صهبا  قبیل  از  واژگاني  بررسي  به  این جا  در 

مي پردازیم:
راح

راح در لغت نامه دهخدا به معناي »شراب و خمر«، معنا شده است. لغت نامه ي معین 
معنایي متفاوت تر بیان کرده است: »شادشدن و شادمانی«. معناي عرفاني این واژه در کتاب  
فرهنگ اصطالحات عرفاني آمده است: » راح روح افزای، شراب طهور و انفاس قدسی پیر 

و مرشد کامل است.« )سجادي407،1383(
در تاریخ جهان گشای جوینی هم به معنی خمر دیده شده است:

»... از افراط و انهماک در معاطات کاسات راح از صباح تا رواح مرضی روی نمود...« 
)جوینی،602:1391(

      انعم اهلل صــباح ای پسرا                   وقت صبح آمده راح ای پسرا
      با می و ماه و خرابات بهار               خام خاسـت صـالح ای پسرا

)سنایی، 347:1390(  
زمانی که از واژه ی وقت استفاده کرده پس این راح مقدس است و برای آرامش روح 
آمده است. »حقیقت وقت براساس کتاب اصول تصّوف این است که وقت اسم ظرف کون 
باشد و چون هر کون هر شیئی آن است که حدوث آن شیئی بود که از غیب به شهادت 
درآید لذا معنی وقت آن باشد که در زمانی حالی بر جان سالک احاطه یابد یا جلوه ای 

ساحت دلش را فرو می گیرد.« )استخری،572:1338(
کن رنج  بی  را  روح  درده  راح  کن گنج  سنای  ای  رانام  جام 
کن سنج  طریقت  ازمی  زمان  یک  را سنج  طبیعت  وجان  دل  این 
کن آهنج  جان  جانان  مفرش  دل راه  در  را  پاک  جان  تاج 

)سنایی، 461:1390(                                                   
راح در اینجا رمز معرفت الهی است. روح را بی رنج می سازد و طبیعت انسان را روشن 
می کند. »پس معرفت حیات دل بود به حق و اعراض سر از جز حق و قیمت هر کس به 
معرفت و بود هر که را معرفت نبود وی بی قیمت بود. پس مردمان از علما و فقها و غیر 

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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آن صحت علم را به خداوند معرفت خواندند و مشایخ این طایفه صحت حال را به خداوند 
معرفت خواندند. و از آن بود که معرفت را فاضل تر از علم خواندند؛ که صحت حال جز 
به صحت علم نباشد و صحت علم سحت حال نباشد؛ یعنی عارف نباشد که به حق عالم 
نباشد، اّما عالم بود که عارف نبود و آنان که بدین علم جاهل بودند از هر دو طایفه، اندر 
این مناظره ی بی فایده کردند و آن گروه بر این گروه انکار کردند و این گروه بر آن، و اکنون 
من سّر این را کشف کنم تا هر دو گروه را فایده ظاهر گردد، ان شاء اهلل«. )هجویری، 
161:1386( معرفت به منزله ي نوري است که از رحمت و فیض الهي ساطع شود که با 
کرامات حقیقي مانند حق نوري به قلب سالک مي رسد و با تابش این نور زائدات از وجود 
سالک خارج مي شود و آن چه شایسته است در قلب سالک منعکس مي شود و شعله ور 

مي سازد. )رک: معصفری،102:1381(
     هر بلبل مست بر نهالی           ماننده ی راح روح افزاست 

)مولوی،1392: 185(  
شادی آور بودن بلبل و خبرش از غیب به شرابی روح افزا تعبیر گشته است.  

بهار آمد، بهـــار آمـد، بهـار مشـکبــار آمــد          نگـار آمـد، نگار آمد، نگار بردبار آمد 
صبوح آمد ، صبوح آمد صبوح راح و روح آمــد          خرامان ساقی مه رو به ایثار ُعقار آمد
صفا آمد، صفا آمد، که سنگ و ریگ روشن شد           شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نزار آمد
)همان، 78 (  

با توجه به واژه صبوح؛ راح، ُعقار، ساقی، که مشتقات یک شادی هستند با آمدن بهار 
به تصویر مي کشد و حال درون را صیقل می دهد. در خصوص واژه ي صبوح آمده است: 
»صبوح اشتقاقی است از کلمه ی صبح، و مقصود شرابی است که بامداد پگاه می خوردند. 
با شرایط الزم ضرر  و  غذا  از  بعد  زیرا شراب  عادی خورده نمی شد،  در حالت  نی صبوح 
محض است تا چه رسد به می صبوح که  صبح زود با شکم خالی خورده شود، بعضی از 
افراد در خوردن شراب افراط می کردند و در نتیجه حالشان بسیار خراب می شد و عالج آن 
بداحوالی شراب بود، یعنی کسی که شراب زیاد خورد، شب خواب و آسایش نداردودرآن 
حال از شراب بدش می آید، ولی اگر به زور به او بخورانند حالش بهتر می شود.« )فروزانفر، 

)18:1382
ای خواجوی بازرگان، از مصر شکر آمد                وان یوسف چون شکر ناگه ز سفر آمد
روح آمد و راح آمد، معجون نجاح آمـد                ور چیز دگر خواهی، آن چیز دگر آمد
آن میوه ی یعقــوبی وان چشـمه ایّوبی                 از منظره پیــدا شــد، هنگام نظر آمد
)مولوی،1392: 286(   
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»از واژه های خاص صوفیان، تصویر های نمادین در ادبیات عرفانی است. این تصویر ها که 
غالبا نام عناصر و پدیده های طبیعی و حسی اند هر کدام رمزی از ایده های ناگفتنی عارف و 
کلید اشارت به دریافت ها و معانی غیبی صوفی شاعر هستند.« )فتوحی،213-1385:14( 
همچنان که مولوی، راح را مایه ي شادی روح می داند و از پیامبران به عنوان شادی آوران 

یاد می کند.
گشا دست، گشا دست، سر خابیه امـروز                کــدوها  سبـوها سوی خمخانه کشانید
صال گفت، صال گفت، کنون فالق اصباح              سبک روح کند راح اگر سست و گرانید

رســـیدند، رســــیدند رسـوالن نهانی             در آیـد، درآیـــد، بــرو نشان منشانید 
)مولوی،1392: 296(    

فالق اصباح برگرفته از آیه ی 96 سوره انعام به معنی شکافنده ی پرده ی سحرگاهان 
است و راح؛ شراب حق است تا روح عاشقانی که به بارگاه انس الهی دعوت شده اند، از 

تعلقات مادی رهایی یابد. 
از زمیــن کالبــد بر زن سـری وانـگه ببین     کو ترا آسمــان بر مــی کشد یا مــی کشد

روح ریحی می ستاد، راح و روحی می دهد     باز جان را می رهاند، جغد غم را می کشد 
آن گمان ترسا برد، مؤمن نـدارد آن گــمان      گـو مسیـح خـویشتن را بر چلیپا می کشد
)مولوی،1392: 339(    

روح ریح بانگاهي عرفاني : »جان حیوانی که بخاری است لطیف و قائم به نفس است.« 
)کی منش، 1366، 582 :2( با توجه به روح ریح، اصطالح راح و روح را انفاس قدسی 
است، از آن جهت که معشوق روح حیوانی را جایگزین انفاس ملکوتی می نماید و اندوه 

را از خود دور می کند. 
در آن صبوح که ارواح راح خاص خورند                ترا خـالص نمایم ز روز و شب شهری
قضا که نیز حوادث به تو همی انـداخت               ترا کند به عنایت از آن سپس سپری
)مولوی،1392: 1385(     

راح خاص خوردن ارواح، درک و معرفت فیض الهی است که حتی او را در برابر حوادث 
حفظ خواهد کرد. و این  در حالت وجد عرفاني رخ مي دهد به طوري که »در حالت وجد 
و بی خویشی که عارف، مست از شراب تجلی حق و مشاهده-ی محبوب است، معرف و 
به درون صورت  بیرون  از  معرفت  و جریان  نیست،  نفس  و  زاییده ی عقل  دیگر  حکمت 
نمی گیرد، بلکه معارف چون چشمه ای از درون دل یا نفس ناطقه یا روح انسانی می جوشد 
و به بیرون می ریزد... معرفتی از این دست را غزالی، گشوده شدن روزن دل به عالم ملکوت 
می داند. عین القضات میان علم و معرفت این فرق را قائل می شود که علم یا معانی علمی، 

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی118/

نفس را، از طریق حواس و عقل ادراک می شود، و معرفت نفس را از طریق بصیرت به 
حاصل می آید. و این بصیرت اگر حاصل می شود، معارف ربانی روح را حاصل آید، بدون 

واسطه حواس و عقل و تعلّم.« )پورنامداریان،82:1364(
    می وزد از چــمن نسـیم بهــشت           هان بنوشید دم به دم می ناب
    تخت زمرد ز ده است گل به چمن           راح چون لعـل آتشـین دریاب
    در میــــخانه بستــه انــد دگــر           افــــتح یا مفــتح االبواب .....

)حافظ،1390: 23(
با نگاهی عرفانی به این ابیات می توان اشاره کرد:یکی از صفات راح و می و... سوزانندگی 
و آتشین بودن آن است، چرا که همین آتشین بودن شراب در نگاهی متناقض؛ آرامش 

دهنده ی وجود پر درد عاشق است. همچنان که صدرالدین شیرازی می گوید:
»عامل کلی و حاکم مطلق عالم اجسام جرم خورشید است که به واسطه ی اشعه ی نورانی 
و ایجاد حرارت کلیه ی مواد جسمانی را تحریک و تجزیه و تحلیل می کند تا لطافت جسمانی 

یافته و استعداد حیاتی در مواد مخصوصه حاصل گردد.« )مشکوة الدینی،208:1361(
صهبا

صهبا در لغت نامه ها و همچنین در تمام اشعار فارسی در معنای شراب سفید رنگ، 
یاد شده است و شاعران از این واژه بیشتر براي قافیه سازی از این ترادِف شراب، استفاده 

کرده اند.
ما همـــه راه لـــب آن دلـــبر یغـــما زنیم    شّکـر او بـه بوسـه هـر شـبی یغما زنیم
هم توان از دو لبش شـــکر زدن یغـما و لیک    هـرشبی راه لـب آن دلبـر یغـــما زنیم
ما چو وامق او چو عذرا ما چو رامین او چو ویس    رطل زیبد در چنین حالی اگر صهبا زنیم
شخص را می وار هر شب در برویس افکــنیم    بوسـه وامـق وار هر دم بر لب عذرا زنیم
)سنایی،1390: 371(  

این واژه اگر با رطل در آرایه ي مراعات نظیر قرار دهیم تعبیري از به اوج رساندن شادي 
را به دنبال دارد که در تمام متن های عاشقانه و میان تفریح های شاهانه از شراب، می و... 
بدین گونه سخن به میان می آید. ولي در ساختار تقابلي با رطل و آرایه ي ایهام؛ متاسب با 
معناي دلبر سرخ و سفید است. »از زمان های بسیار دور، دورانی که تاریخش برما پوشیده 
است، این نوشیدنی با صدها نام و شکل خود جلوه گاه تفنن ها و هوس های بشر شناخته 
شده است. بسیاری از مردم در هر عصر و زمانه ای چنین می پنداشتند که با نوشیدن می، 
می توان خستگی و افسردگی را از جان و تن زدود. آن ها در روشنی می دنیای دیگری 
می دیدند که هر چند بی بنیاد و زودگذر بود، دست کم چند لحظه ای آنان را به سیر و 
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تماشای خود مشغول می داشت و دشواری های زندگی را از یادشان می برد و به این ترتیب 
به زعم خود بار زندگی را سبک تر احساس می کردند و در آن حیاتی دمسازتر، شوخ تر و 

غیر جدی تر می جستند.« )لسان،47:1355(
زدی در من یکی آتش، که شد جان مرا مفرش

که تا آتش شود گل خوش، که تا یکتا شود صدتا
فرست آن عشق ساقـی را، بگــــــــردان جـــام باقــــی را 

                                       که از مزج و تالقی را، ندانــم جـامـــش از صهبا
بُکن این رمز را تعییـــن، بگو مخدوم شـــمس الدین

                                       به تبـــریز نکــو آییـــن، ببـــر این نکته ی غّرا
)مولوی،1392: 38(   

ارتباط عاشقی موالنا با شمس تبریزی است که جان و روحش را با او یکی می داند به 
طوری که صهبا )شراب سرخ و سفید( در جام یکی شده است و با هم آمیخته گشته اند و 
قابل تمیز دادن آن نیست. در تعریفي از عاشقانهمي توان گفت که: »عاشقانه وجود بیرونی 
است تا بر دوام از خود خبر دارد. این وجود بیرونی نظارگی است. گاه بود که نقد درون روی 
بدو نماید و گاه بود که ننماید. عالم های درون را بدین آسانی در نتوان یافت و آن چنان 

آسان نیست که آن جا استتار است و حجت و خزاین و عجایب است.« )غزالی،6:1352(
کیمیایی کیمیا سازســت عشق                    خــاک را گنج معانی می کند
گه چو صهبا بزم شادی می نهد                    گه چو دریا ُدر فشانی می کند

)مولوی،1392: 375(    
صهبا )شراب( در توصیف بزم شادی عشق آمده است. مولوی هم مانند شاعران دیگر از 

واژگان در معانی مجازی پلی برای رسیدن به عشق حقیقی تعبیر می کند.
ای غرقه سودای او، ای بی خود از صهبای او 

از مدرسه ی اسمای او اندر معانی می روی   
)همان، 1096(  

عرفانی  متون  در  است.  الهي  معانی خداوند، صهبا همان شراب  و  اسماء  به  اشاره  با 
شاعران به نوعی با زبان رمز به وصف حال می پردازند و حالت سکر و جذبه  را از صهبای 

حق می دانند.
مبـارک بـاد بـر مـا ایـن عروسی                   خجـسته بـاد مـا را این عروسی
چو شیر و چون شکر بادا همیشه                   چو صهبا و چو حلوا این عروسی

)همان، 1210(    

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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الدین  صالح  دختر  خاتون  هدیه  عروسی  در  را  غزل  این  موالنا  افالکی  نوشته ی  به 
زرکوب سروده است. )افالکی عارفی، 1396: 728-726 : 2( 

سال ها دفتـــتر ما در گــرو صهـبا بود               رونق میـکده از درس و دعــای ما بود
نیکی پیر مغان بین که چو ما بد مستان                 هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
)حافظ،213:1390(  

کرمش  چشم  با  را  شاعر  گناه  هر  که  مغان)کسی  پیر  شراب،  وصف  مطلع  با  غزلی 
مطرح  پاکیزگی  برای  را  سفید(  انگور  صهبا)شراب  این  حافظ  می شود.  آغاز  می پوشاند( 
می کند؛ دفتر دانش خود را باید در شراب ناب بشوید. معناي عرفاني این واژه در ارتباط 
آن  از  که  گویند  را  ازلی  »تجلی  آمده است:  بدین گونه  نوربخش  فرهنگ  در  بیت  این  با 
به شراب الست تعبیر می کنند.« )نوربخش،2:103:1366( عین القضات اولین حالت مرد 
سالک را بعد از نوشیدن صهبای الهی یادآوری خاطرات الست می داند و می نویسد:»اول 
مقام مرد رونده این باشد که درمانده و متحیر باشد. داند که او را حالت"الست  بربکم" 
مانده  شیفته  و  متحیر  خیال  آن  در  و  نمانده  وی  با  آن  از  خیالی  جز  اّما  است.  بوده 
باشد.« )همدانی،109:1389( مؤلف کتاب نرگس عاشقان درباره ی پیمان الست با توجه 
به کتاب الحجه می نویسند این پیمان، پیمان والیت از شیعیان در عالم ذر است. )رک: 

نیری،124:1392(
مل

مل در اشعار فارسی بیشتر در معنای شراب انگوری عنوان شده است ولی در گفته های 
منصور حاّلج در منظومه ای به زبان عربی در معنای خسته شدن آمده است.

   فکیف اصنُع فی حبٍّ کلفُت بِه               موالی قد مّل مْن سقمی اطبائی
)شوقی نوبر،39:1388(                             

مرا چه تدبیر که سخت شیفته ی آنم؟ سرور من طبیبان از بیماریم به جان آمدند.
جانا نخست ما را مــرد مــدام گردان         وآنگه مدام در ده مست مدام گردان

به ما چو از لطافت ُمل را حالل کردی         بر خصم زغیرت گل را حــرام گردان
دارالغـــرور ما را دارالســرور کــردی         دارالمالم ما را دارالســــالم گــردان

)سنایی،459:1390(   
شاعر در این جا از جانان خود که همان معشوق حقیقی )خدا( است می خواهد که مل 
را برای او حالل گرداند تا جانش از فراق یار آرام گیرد. گل در اینجا رمز مقام وصال است، 

همچنان که سهروردی می گوید:
»عجب راهی است راه سلوک که طعامش بینایی است و شرابش بی آبی. چون سالک 
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بدین زاد گرسنگی و راحلۀ تشنگی قطع منازل و مراحل کند و از لباس بشریّت برهنه شود 
و قدم در حرم خاص خانه قربت خاص احدیّت نهد، از ظلمت وجود برسته و به بقای هست 
مطلق هست شده. در مشاهده گل وصل بلبل وار ترانه آغاز کند.« )سهروردی،139:1375(
سرخ روی ناز را چــون گل اسیر خار مـن        زرد روی آز را چون زر به دســت گازده
حربه و شـل در بـر بـهرام خربـط سـوز نه        زخمه و مل در کف ناهـید بر بط ساز ده
در هوای شمـع عشق و شمع می پروانه وار        پیشـوای خـلد و صدر سـدره را پرواز ده
)سنایی،1390: 490(  

مل، ناهید و زخمه در فراهم آمدن عشرت و طرب است و در معنای عرفانی هارمونی 
آفرینش در روح عرفاست. 

ای شاه جسم و جان ما، خندان کن دندان ما
سـرمه کـش چشـمان ما، ای چشم جان را توتیا

ای مه ز اجاللت خجل، عشقت ز خون ما بحل 
چون دیدمت می گفت دل: جاء القضا، جاَء القضاء

روزی محمد بگ شود، روز پلنگ و سگ شود
گـه دشـــمن بدرگ شــود، گــه والیــن و اقربا

گه خار گردد گاه ُکل، گاه سرکه گردد، گاه ُمل
گاهـی دهـل زن گه دهل، تا می خورد زخم عصا
)مولوی،1392: 78 (    

دگرگونی حال دل صوفیان را در برابر اجالل حق به سرکه و مل تشبیه کرده که بنا بر 
هر استعدادی انقالبی رخ می دهد.

مستان سبو شکستند، برخنب ها نشستند     یارب چه باده خورند! یارب چه ُمل چشیدند!
یک ساقی عیان شد، آشوب آسـمان شـد     می تلخ از آن زمان شد، خیکش از آن دریدند
)همان، 387(    

چشیدن ُمل، کشف وجود شمس تبریزی است که مولوی او را در جایگاه کیمیای عشق 
مشاهده می کرده است.

ده روز مهر گردون افســانه اســت و افسـون          نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه ی گل و ُمل خوش خواند دوش بلبل         هات الّصبوح ُهبـوا یا ایّهــا الســّکارا
ای صاحــب کرامـــت شکـــرانه ســالمـت         روزی تنقــدی کـن درویش بینوا را
آسایش دو گیتـی تفســیر ایـن دو حـرفست          با دوسـتان مـرّوت با دشـمنان مدارا
)حافظ،1390: 15(    

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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این ابیات عرفان رندانه را به دنبال دارد حافظ در مقام پیری در آمده است و نصیحت 
می کند در عین حال عاشقانه ای می سراید و از بساط فراخ گل و ُمل و.... سخن می گوید. 

گل و ُمل ، فراهم شدن شرایط برای حضور معشوق است.
»ظاهر این کلمات حکایت از عیش و عشرت دارد ولی حقیقت آن نه امور پست دنیوی 

بلکه امور معنوی و عشق الهی است.« ) پورجوادی،207:1365(

3- نتیجه گیری
راح، مل و صهبا جزو اصطالحات می خانه ای است که در غزلیات شاعران عارف مورد 
بررسی قرار گرفته و عرفا در ضمن اشعارشان دالیل گوناگونی برای استفاده از این الفاظ 
ارائه داده اند. البته باید در نظر داشت که در سنت شعر غیر عرفانی این الفاظ، ظرفیت ها و 
استعدادهای خود را برای پذیرش معانی عرفانی کاماًل آشکار ساخته اند و عرفا با شناخت 
دقیق این قابلیت ها و توانمندی ها، از اصطالحات میخانه ای در معانی اصطالحی خود بهره 
گرفته اند. دالیلی که شاعران عارف برای استفاده از واژگان خمری به آن ها نظر داشته اند 
بسیار زیاد و متنوع است. هر بار شاعر از واژه ی راح و صهبا، باحاالت و اندیشه های خود، از 
آن ها بهره گرفته است. با این حال در تحلیل نهایی می توان به یک نکته ی اصلی برگرداند و 
آن رهایی از بند خود و بی خودی در حالت فناست. زیرا در بند خود و تعلقات بودن؛ انسان 
را اسیر اندوه و غم، حسابگر، محافظه کار ریاکننده می سازد و به محضی که این خودپرستی 

و خودبینی از میان رخت بربندد، آدمی از بند همه ی تبعات آن آزاد خواهد شد.
این فنا و بی خودی که عارفان طالب آنند مقدمه ای برای بقاء هستی به حقیقتی واحد 
محسوب می شود که در نتیجه ی تجلی حضرت حق بر بصیرت و دل منقلب سالک رخ 

خواهد داد.
نشانه های موجود در غزل عرفانی در حیطۀ مصطلحاتی مانند »ساقی«، »پیر خرابات«، 
و  تولید  فرآیند  در  که  هستند  نشانه هایی  و....  »مستی«  و  »می«  »باده«،  مغان«،  »دیر 
تفسیر معنا و شرح شرایط جامعۀ ایران و نیز انتقاد از زهد ریا آلود، بسیار مؤثر هستند. این 
نشانه ها که در قالب رمزپردازی در پردازش روایت های عرفانی، شیوه ای رایج هستند درک 

متن و حصول کارکردهای روایی را آسان تر خواهند ساخت.
و در غزل  دارد  را  کاربرد  بیشترین  نوشی"  "باده  به  تظاهر  در غزل سنایی مضمون 
مولوی و حافظ "رد مظاهر شریعت و تصوف" درصد بیشتری از اشعار را به خود اختصاص 

داده است.
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ضرب المثل های شاخِص مردم محله ی سعدی شیراز

فرزانه فهندژ سعدی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، ایران
دکتر مریم زیبایی نژاد )نویسنده ی مسئول(
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، ایران

چکیده
آداب و رسوم یا ادب شفاهی، مجموعه ای از دستاوردهای پیشینیان است که هویت هر انسانی 
را شکل می دهد و به صورت نقِل شفاهی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود و به عنوان 
میراثی ارزشمند به یادگار می ماند.  ضرب المثل های مردم محله ی سعدی شیراز که مظاهری از 
فرهنگ است، بعضی ریشه در رویدادها و حوادِث جامعه دارد، که گاهی در قالِب پاره ای نثر، یک 
مصرع و یا یک بیت جلوه گری می کند. ضرب المثل های این پژوهش به روِش میدانی کتابخانه ای و 
با رویکرد توصیفی توضیحی گردآوری شده است. زیرا در این روش عالوه بر طبقه بندی، ریشه و 
چگونگی شکل گیری ضرب المثل ها نیز بررسی شده است. هدف از این تحقیق، آن است که عالوه 
بر شناساندِن ضرب المثل های خاِص مردم این مکاِن تاریخی، ریشه  و معنِی بعضی از آن ها مورد 
توجه قرار گیرد و هدِف نهایی، سعی در ثبت و ماندگاری آن ها است، همچنین نتایج تحقیق نشان 
می دهد که غالِب َمَثل های مردم این محله طنزآمیز و برخی دیگر کنایی است و مردم بسیاری از 
َمَثل ها را بر اساس زندگی، تجارب و به ویژه حوادثی که برای بزرگاِن قوم و اهِل محل رخ داده، 

ساخته و پرداخته اند و اغلب، آن ها را برای پندپذیری به کار می برند. 
واژگان کلیدی: ادب عامیانه، محله ی سعدی، ضرب المثل، بوم شناسی، مردم شناسی
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1- مقدمه
مجموعه ی آداب و رسوم یا فولکلور شامِل الالیی ها، واسونک ها، باورها، ضرب المثل ها و 
.... است که در بر گیرنده ی مراسمی همچون، تولّد، مراسم ازدواج، مراسم مرگ و .... می باشد 

و در بررسی هر کدام، ضرب المثل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
»دکتر سپاسدار« ادب شفاهی را ادِب نانوشته می نامد و در این باره می گوید:

»مردم در همه جا، پیش از آنکه ادبیات نوشته شده ای داشته باشند، ادبیات نانوشته ای 
دارند که در قالب ضرب المثل ها و کنایه ها سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل 
می شود و بخشی از فرهنگ عامه را می سازد. فرهنگ عامه حافظ همه ی ارزش های فرهنگی، 

اجتماعی و سنتِی یک ملت است.«)سپاسدار،1393: 169(
 غالِب َمَثل های مردم محله ی سعدی شیراز، عباراتی کنایاتی است، که در موارد مختلف 
به کار می رود. گاه در قالِب مصرعی جلوه می کند و گاه در عبارتی کوتاه می گنجد و به 
یا رویدادی  َمَثل ها حاصِل تجربه ی قوم  از  شنونده، مجاِل گفت و گو را نمی دهد. برخی 
تاریخی است که به ما پند و اندرزی را می دهد تا پیش از آن که عبرت شویم ، عبرت گیریم. 
این َمَثل ها که در گذر روزگار در حافظه ی قوم مانده و زبان به زبان گشته تا به ما رسیده 

است، گوهرهای بی نظیری است که باید با دید عبرت به آن ها نگریست.
»گاهی مطالعه ی آثار بازمانده ی فرهنگ عامه چنان روشنگر اخالق و وضع روحی جامعه 
ی عصر خویش است که هیچ کتاب تاریخ و جامعه شناسی نمی تواند چنین پرتویی به 

)محجوب، 1382: 68(  زندگی اجتماعی آن روزگار بیفکند.«  
علت ماندگاری ضرب المثل های مردم محله ی سعدی شیراز که در این مجموعه معرفی 
شده است، آن است که برخی بر اساس رویداد و حادثه ای مهم که در این محل رخ داده 
آن ها  که  است  بارزی  ویژگی  دلیل  به  یا  بزرگاِن محل  از  قولی  نقل  دیگر  برخی  و  است 
داشته اند و یا جریانی است که بر آن ها گذشته است. همچنین کاربرِد فراواِن ناِم حیوانات 
از زندگی  این منطقه حضور برجسته ای دارند، نشان  و دام که در ضرب المثل های مردم 
دامداری و دامپروری گذشتگان است که به نوعی با زندگی و خلق و خوی آن ها عجین 

گشته است. 
پیشینه ی تحقیق

بر اساس بررسی های انجام گرفته، تحقیقات فراوانی پیرامون موضوع فرهنگ، آداب و 
رسوم و ضرب المثل های مردم کشورمان و حتی دربارة فرهنگ مردم سایر کشورهای دنیا 
انجام گرفته است، از نمونه های کتاب مربوط به فرهنگ و ضرب المثل ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
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1- حسین خدیش)1385( »فرهنگ مردم شیراز« نویسنده،  ضمن پرداختِن اجمالی به 
برخی از آداِب و رسوم مردم شیراز از جمله بازی ها، غذاها و اصطالحات، در بخشی از کتاب 

به معرفی َمَثل های مردم این منطقه نیز پرداخته است.
2- جمال زیانی)1393(»آداب و رسوم مردم شیراز«نویسنده، دل نوشته هایی از فرهنگ 
مردم شیراز را به رشتۀ تحریر در آورده است. وی به طور مختصر ضمن پرداختن به برخی 

از مراسِم  مردم شیراز به معرفی تعدادی از َمَثل های مردم این منطقه نیز پرداخته است.
به  نویسنده،  شیرازی«  اصطالحات  و  لغات  از  مشکسار)1391(»گزیده ای  علی   -3
گوشه ای از آداب و رسوم مردم شیراز پرداخته و تعدادی از اصطالحات، کنایات و تعداد 
کمی از َمَثل های رایج در بین مردم را نیز معرفی کرده و شرح مختصری نیز دربارة هر کدام 

آورده است.
4- محمود سپاسدار)1393(»نگاهی به لهجۀ مردم شیراز«نویسنده، عالوه بر معرفِی 
فرهنگ مردم شیراز، تعداِد محدودی از واژه های محلی و َمَثل های مردم شیراز را نیز معرفی 

کرده است. 
5- علی نقی بهروزی)1348(»واژه ها و مثل های شیرازی و کازرونی«نویسنده، بسیاری 
از لغات، اصطالحات، کنایات و ضرب المثل های محلی مردِم شیراز و کازرون را بر اساس 

حروف الفبا گردآوری کرده و توضیح مختصری پیرامون هر کدام بیان کرده است.
6- سعید فهندژی سعدی)1393(»گذری بر تاریخ و جغرافیای مردم سعدی«نویسنده، 
ضمن شرحی بر تاریخ و جغرافیای محلۀ سعدی، تعداد محدودی از ضرب المثل های مردم 

این ناحیه را نیز معرفی کرده است.
7- احمد وکیلیان)1399(» فرهنگ مردم)ویژه  نامۀ شیراز(«نویسنده، ضمن شرح آداب 
َمَثل های مردم بستک و خلیج  از  و رسوم مردم شیراز، در بخش ضرب المثل ها، تعدادی 

فارس را با زبان مردم شیراز در روزگار سعدی مقایسه کرده است.
شیرازی،  ضرب المثل های  اجتماعی  کارکردهای  »برخی   )1388( ندیم  8-مصطفی 
در  رایج  ضرب المثل های  از  تعدادی  بررسی  به  شفاهی،  ادب  بر  شرحی  ضمن  نویسنده 
کاربرنده ی ضرب المثل ها،  به  اجتماعِی  موقعیت  به  توجه  با  و  پرداخته  شیراز  مردم  بین 
چهار کارکرد اجتماعی مهم در ضرب المثل های شیرازی را معرفی کرده است:1-مبارزه با 
سالح زبان.2-تخلیه ی روانی.3-هشدار و آگاهی.4-ایجاد سرور و شادمانی)شوخی( و سپس 
نویسنده، تعدادی از ضرب المثل های مردم این منطقه را بر اساس حروف الفبا معرفی نموده 

و درباره ی هر کدام شرح مختضری آورده است.
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روش تحقیق
از آن جایی که بررسی ادب شفاهِی هر کوی و برزن،  نیاز به حضور در بین قوم دارد، 
به صورِت  به صورِت میدانی و سپس  ابتدا  این جستار  پژوهِش  راهکار و روش  این  بنابر 
کتابخانه ها،  به  مراجعه  با  کتابخانه ای  روش  به  تحقیق  در  است.  شده  انجام  کتابخانه ای 
کتاب ، مقاالت و اسناد معتبِر مربوِط به این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و مطالب مورد 
نیاز یادداشت شد. در مدت تحقیق و پژوهش میدانی، با بیش از 300 نفر از اهالِی محله ی 
سعدی شیراز با میانگین سنی 40 تا 100 سال مصاحبه شد. مصاحبه شوندگان ترکیبی از 
زنان و مرداِن محل بودند که در بافِت قدیم و اطراف آرامگاِه سعدی و بعضی نیز به دلیل 
طرح توسعه ی آرامگاه، ساکِن قسمت های  شمالی و شرقی آرامگاه بودند. در هر جلسه، به 
دلیِل کمبود وقت، ناگزیر، بارها با دیداِر حضوری یا تماس های مکرر تلفنی، پرسش هایی 

گفته و پاسخ هایی شنیده شد. 
نگرشی بر َمَثل و ضرب المثل 

َمَثل سخن کوتاهی است که به داستانی پندآموز یا گفتاری نکته آموز اشاره می کند 
و جای توضیح بیشتر را می گیرد. ضرب المثل پدیده ای است که نیازها، بایدها و نبایدهای 
مردم یا حوادث و رویدادها، پدید آورنده ی آن است و از ده ها و یا شاید صدها سال پیش، 
پدیده ای  یا  اثر حادثه  بر  َمَثل ها که  این  است.  ما رسیده  به  تا  نقل شده  به سینه  سینه 
اجتماعی-تاریخی یا طبیعی به وجود آمده یا می آید، نمودهایی از فرهنِگ یک قوم است. 

»دکتر ندیم«  کاربرد فراواِن ضرب المثل  در جامعه را بیانگر رشد آگاهی مردم، توانایی 
کالم و غنای زبان می داند و می گوید:

»در بین ادب شفاهی، ضرب المثل ها به دلیل فراگیر بودن واژگان و محتوا، ایجاز، هارمونی 
و بیش از همه بار کنایه ای در مبارزات مردم با فرد یا گروه، تخلیه ی روانی و برخوردهای 
از  بیشتر  استفاده ی  این نگرش  با  بیشتری داشته است.  اجتماعی  بیانی، کارکرد  ساده ی 
ضرب المثل ها بیانگر رشد آگاهی مردم، توانایی کالم و غنای زبان می باشد.«)ندیم،1388: 

)36
»َمَثل در لغت به معنای شبیه، نظیر، مانند، لنگه، حدیث و قصه است و در اصطالح به 
معنای داستانی است که در میان مردم شهرت یافته و آن را برای ایضاح مطلب و مقصد 

خود به نظم یا نثر حکایت کنند.« )عزیزی فر،1392: 6(
ضرب المثل ، در واقع بخشی از ادب شفاهِی هر قوم است که ضرورت ها و نیازهای مردم 
یا حوادث و رویدادها، پدید آورنده ی آن است و از ده ها و یا شاید از صدها سال پیش، سینه 
به سینه نقل شده تا به ما رسیده است. این َمَثل ها که انعکاسی از اندیشه، فکر و ادب جامعه 
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است، غالباً بر اثر حادثه یا پدیده ای اجتماعی-تاریخی، طبیعی و .... بوجود آمده و نمودهایی 
از فرهنِگ جمع است. 

ارزشهای  و  عقاید  احساسات،  افکار،  زبان،  فرهنگ،  ادبیات،  بازتاب  واقع  در  »َمَثل ها 
اجتماعی و اخالقی هر ملتی به شمار می آید و جمله ای است نسبتاً کوتاه، اغلب آهنگین، 
حاوی آموزه ای اخالقی یا اجتماعی که از ویژگی های مهم آن ایجاز است. در عین حال 
معنا روشن است و ذهن شنوندة اهل زبان بی کوشش زیادی، آن را در می یابد.« )شریعت، 

   )5 :1390
 َمَثل های مردم محله ی سعدی شیراز، جلوه ای زیبا از فرهنگ عامیانه ی آن  است، که پر 
از واژگان کهن و اصیِل فارسی است. همچنین در این َمَثل ها، کاربرد صنایع ادبی، جایگاه 

ویژه ای دارد زیرا در آن، به فراوانی تشبیهات، مجاز و استعاره هایی دیده می شود. 
»بررسی نقش ضرب المثل ها در هویت ملی چه به اعتبار جایگاه آن در ادب رسمی و 
ادب شفاهی، از آن رو مهم است که َمَثل ها حکمت های تجربی مردم و آیینۀ فرهنگ، آرا، 
هنجارها، طرز زندگی، مناسبات، منش، خلق و خو و دیگر مؤلفۀ های هویتی آنان است. بنابر 
این، ضرب المثل  یکی از زیباترین جلوه های فرهنگ عامه است که ظرفیت پژوهشی بسیار 
دارد و حاصل ذهن پویا، خالق و هوشمند مردم از اعصار کهن است.«  )عزیزی فر،1392: 

         )18
محل،  جغرافیای  از  متأثر  شیراز،  سعدی  محله ی  مردِم  ضرب المثل های  از  تعدادی   
رویدادهای تاریخی و آموزه های اخالقِی آن است. زیرا ناِم بزرگاِن محل و ویژگی های اخالقِی 

آن ها و ... در آن بازتاب دارد. 
به  می تواند  هم  زبان  یک  گویش وران  خاص  جغرافیایی  موقعیت  و  غذا  لباس،  »نوع 
اسکیموها  مثال  برای  شود.  قلمداد  زبان  یک  در  فرهنگ  دهنده  بازتاب  عنصر  عنوان 
عرب ها  برند.  می  کار  به  مختلفی  واژه های  برف،  انواع  برای  محیطی  شرایط  تأثیر  تحت 
پوشیدن  قوم  یک  فرهنگ  در  است  ممکن  دارند.  مختلفی  نام های  شتر،  انواع  برای  نیز 
لباس خاصی رایج باشد که نتوان معادلی برای آن در فرهنگ های دیگر یافت.آداب و سنن 
خاص اجتماعی به همراه باورها و عقاید جمعی هم از دیگر بازتاب دهنده های فرهنگ یک 
جامعه می باشند. اما در این بین ضرب المثل ها و کنایات به دلیل تکیه ای که بر تاریخ و 
رویدادهای تاریخی و داستانی در فرهنگ های مختلف دارند، حاوی اندیشه و رویکرد خاصی 
هستند که آنها را به عنوان عناصر متمایز کننده فرهنگی مطرح می سازد.«  )نیازی و نصی
ری،1388:171(                                                                                                                                                                                                                          
آمیز است و  پر کاربرد مردم محله ی سعدی شیراز، طنز  از ضرب المثل های  بسیاری 
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بیشتر به بذله گویی شباهت دارد و بعضی دیگر با تندی، طعنه و یا با زخِم زبان همراه است، 
که به طور کلی،  هدف از آن ها، بیاِن نکته ای اخالقی و حکمت آموز است.

»رضوانیان« درباره ی کاربرد طنز در َمَثل ها می گوید:
»گوشه های طنزی که در تعداد زیادی از امثال دیده می شود، معرف چگونگی اخالق 

ملتی است که آنها را به وجود آورده است.«)رضوانیان، 1389: 98(
الزم به ذکر است که به دلیل شباهِت کنایات با ضرب المثل ها و پر کاربرد بودِن آن ها 
در بین مردِم این محله و تبدیل شدِن این کنایات به ضرب المثل، در این بخش، تعدادی از 

آن ها معرفی شده اند. 
» از شباهت های کنایه و َمَثل این است که، هر دو کوتاه هستند، هر دو، دو روی دارند، 
هر دو رواج دارند و پر کاربرد هستند و در محور جانشینی، کلید واژه های َمَثل ها و کنایات 
اغلب تغییر می کند. گاه از یک َمَثل و کنایه با تغییر واژه ها به تناسب اقلیم، وضعیت، کاربرد 

و زمان، ده ها شکل وجود دارد که از این حیث َمَثل و کنایه شبیه هم هستند.«
)ذوالفقاری، 1387: 120(

همچنین»حسینی« معتقد است:
از عناصر اصلی فرهنگ عامه  باید گفت که، هر دو  »در شباهِت کنایه و ضرب المثل 
محسوب می شوند و هر دو به دلیل کوتاهی، در بین مردم، جذابیت و تأثیر دارند و مانند 
شعر در بین مردم رواج می یابند. کنایات و ضرب المثل ها حاصل تجربۀ افراد است، همچنین 
می توانند، فضای سیاسی یا اجتماعی دوران و بسیاری از حقایِق تاریخی را آشکار  کنند.«  

)حسینی، 1395: 1(
»ممکن است در یک زبان صدها ضرب المثل و کنایه وجود داشته باشد که هر یک 
از آنها می تواند حاوی نوعی طرز تفکر، نگرش، اعتقاد، باور و تاریخچۀ به خصوص باشد.« 

)حقانی، 1386: 184(
»ضرب المثل ها و استفاده از اصطالحات و کنایه ها در زبان از جمله مواردی است که هم 
در محاوره های روزمره و هم در ادبیات داستانی و نمایشی کاربرد دارد. ... در گفتگو نویسی 
کتیبه های  به  ضرب المثل ها  پیشینه  هاست.  ضرب المثل  از  استفاده  بیانی  فنون  از  یکی 
سومری در تمدن میان رودان می رسد و این نشان از قدمت این نوع خاص از گفتار، در 

میان مردمان دارد.« )سیاحیان، 1391، 64(
در محلّه ی سعدی شیراز، بعضی از ضرب المثل ها، اصطالحات و کنایاِت به کار رفته، 
.... است که  از موقعیت تاریخی، جغرافیایی، منطقه ای و  این منطقه و متأثر  خاص خود 
جستار،  این  در  می شود.  بیان  بیت  یک  یا  مصرع  یک  کوتاه،  جمله ی  یک  قالب  در  گاه 
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»ضرب المثل های شاخِص« مردم محله ی سعدی شیراز، معرفی می گردد. همچنین در هر 
َمَثل، واژگاِن محلّی و واژگاِن نامأنوس، تعریف و برای فهِم بهتر، نثِر نوشتاری و فنوتیک آن، 
آورده شده و ریشه ی بعضی از آن ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.)الزم به ذکر است که 
اغلب، ریشه یابِی یک واژه موجِب آشنایی با واژگاِن کهِن دیگر، اخالق و منِش افراد، غذاها، 
جغرافیا، شغل و بسیاری دیگر از اموِر مردِم قدیِم این محله نیز می شود.( بعضی از حروف با 
   / Ĉ  :حرف چ/   /X  :حرف خ/   /Â  â   :)این عالئم نشان داده شده است. )/حرف آ)الف

)/Q  q :حرف قاف و غین/   /Ŝ   :حرف شین/
در این پژوهش، 81 مورد از ضرب المثل ، کنایات، اصطالحات، گفته های گوشه دار، دعاها 
و نفرین های خاِص مردم محله ی سعدی شیراز بیان می شود که همه بیانگر وقایِع گذشته و 
خلقیات قوم است و هیچ کدام نمونه ای در شیراز ندارد.)غالِب افرادی که نامشان در َمَثل ها 
آمده است، در یک دوره بین سال های 1360 تا 1250 زندگی می کردند و همگان به رحمت 

ایزدی پیوسته اند و گفته های پیش رو، زبان به زبان گشته تا به ما رسیده است.( 

2- بحث و بررسی
   A »حرِف آ »الف *

ÂRak Birak Kerde.j                                      .آَرک بیَرک ِکرده *
و  نشد  یافت  لغت  فرهنگ  کتب  در  واژه  این  بیَرک:  آَرک  است.(  کرده  آرایش  )زیاد 
محتمل است از واژگان مزدوج باشد و آَرک شکل نادرست آرایش کردن است و این َمَثل در 
مورد زني گفته می شود، که در استفاده از لوازِم آرایش زیاده روي کرده است.)در محله ی 
سعدِی قدیم، زنی که در استفاده از مواِد آرایشی افراط می کرد، به ویژه هنگامی که حنای 
پُر رنگ، بر دست و پا می گذاشت یا ماتیک و سرخاِب فراوانی بر لب و بر گونه ها می مالید، 
مورد تنفر و بی مهری قرار می گرفت زیرا در بین لوازم آرایش، این سه مواد، بسیار به چشم 
می آمد و توجه مردان را به خود جلب می کرد و اهِل قدیم، به حدی از این فرم آرایش بیزار 
بودند که حتی از بیان واژه ی »آرایش کردن« هم اِبا داشتند و می گفتند:آَرک بیَرک کرده!

در قدیم، هفت قلم آرایش، شامِل سرمه، سفیداب، وسمه، سرخاب، حنا، بوِي خوش)عطر( 
و َزَرک)پولَک( بود. 

A Dandey Kesy Dar Ovordan.             k           .اَ دنده ي کسي َدر اُُوردن *
)از دنده ی کسی در آوردن.( یعني تالفي کردن.

Az Tu Sofrey Xodeŝ Nun Midoze.     h   .از تو سفره ي خودش نون مي ُدزه *
)از توی سفره ی خودش نان می دزدد.( یعني رزق و روزِي مقّدر و مخارج زندگی را از 

ضرب المثل های شاخِص مردم محله ی سعدی شیراز



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی132/

راِه نادرست و حرام به دست آوردن و این مخارج به جای اینکه خرِج خانواده  شود، خرِج 
راه های نامشروع  شود.

* اَِقّد ایي کاال او کاال مي ُکنه، تا بیبینه به ُکجو مي رسه.
Eqqad ie Kâlâ u Kâlâ Mikone Tâ  Bibine Be Kojo Mirese.l

)آنقدر این کاله آن کاله می کند تا ببیند به کجا خواهد رسید.( یعني از راه کالهبرداری 
به رفاه رسیدن و در نهایت فقیر شدن.

         Engo Pârĉey Naboridan.l   .انگو پارچه ي نُبریدهَ ن *
)مثِل پارچه ی بریده نشده است.( به دختِر باکره مي گویند. منظور این است که یک 
این  زن،  یک  اما  دهد  نشان  سازگاري  اخالق،  نوع  هر  با  مي تواند،  ازدواج  از  پس  دختر 
سازگاری را ندارد زیرا شخصیِت او با ازدواِج نخست شکل گرفته است. پارچه تا بریده نشده، 
می توان به دلخواه و به اندازه های مختلف آن را برش داد و با آن جامه های مختلف دوخت. 
اما پس از برش، قابل تغییر نخواهد بود. به نظر می رسد این َمَثل توسط زناِن خیاط ایجاد 
شده زیرا در قدیم، یکی از مشاغل مهم زنان محله  ، خیاطی بود و در ابتدا فقط زنان، به این 
کار اشتغال داشتند و با »وجب کردِن پارچه« و با دست)بدوِن چرخ خیاطی( عبا، قبا و ... 
را برای اهل محل می دوختند. بعدها که زناِن محل، به مکتب خانه رفتند و با علم حساب و 
هندسه آشنا شدند، با استفاده از متر و چرخ خیاطی به این شغل رونق بخشیدند. نخستین 
زنی که از متر و چرخ خیاطی استفاده کرد،»شمسی ابراهیمی سعدی« و نخستین مردی 

که از دهه ی پنجاه، برای مردان جامه می دوخت، »ابراهیم نوری سعدی« بود.
Engo Ginggingak!k      !انگو جینگ جینَگک *

)مثِل جینگ جینَگک است.( به آدِم بي پولی می گویند که ظاهری نامناسب و لباس های 
کهنه به تن دارد. در قدیم، برای سرگرم کردن کودکان، از نوعی جینگ جینگک استفاده 
می کردند که به آن »ُقر َزنگیQorzangi« می گفتند. ُقر زنگی، وسیله ای مدور بود که دور 
تا دوِر آن از گلوله های فلزی  پوشانده شده بود و دروِن این گلوله ها هم، گلوله ی ریِز دیگری 
بود که باعِث سر و صدای زیاد و در نتیجه موجِب ناراحتی بزرگ ترها می شد، همچنین، در 
قدیم خانه ها بسیار بزرگ و به جز یکی دو اتاق، بقیه ی مساحِت خانه حیاط بود و دِر خانه 
های اهِل محل نیز شبانه روز باز بود و امکان خروِج کودک وجود داشت، بنابراین زنان، ُقر 
زنگی را به پای کودکان تازه پا می بستند تا هم کودکان از صدای آن لذت ببرند و هم اینکه 

در محیِط خانه گم نشوند و مشخص شود که کودک در کجای خانه هست. 
   Engo Deraxte Latte Kâhne Ŝodom.j      .انگو درخِت لَّته کانه شُدم *

)مثِل درختی شده ام که به آن پارچه های کهنه آویزان شده است.( به کسی می گویند 
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که وسایِل کهنه و به درد نخوِر فراوانی دارد. در این َمثل، واژه ی کهن لَّته به معنِی پارچه ی 
کهنه دیده می شود. همچنین »باوِر« تریشه بستن به درخت، برای برآورده شدِن آرزوها 
نیز خودنمایی می کند. زیرا مردم در قدیم، برای رسیدن به آرزوها، به درختان کهنسال، 

پارچه هایی آویزان می کردند.
Engo Dase Ŝirey Mimune.         h                  .انگو َدِس شیره ي مي مونه *

)مثِل دسِت آغشته به شیره است.(. یعني از یک بیماري و یا از یک مشکل، نمي توان 
به یک بارگي رهایي یافت و به تالِش مداوم نیاز است. در قدیم یکی از غذاهای زمستانِی پر 
طرف دار ِچنگال نام داشت که ترکیبی از شیره و روغِن محلی بود. بنابراین بعضی از افراد، 
خودشان شیره را تهیه می کردند و هنگام فراهم کردِن آن، عالوه بر دست، بیشتر وسایِل 
استفاده شده و استفاده نشده، به شیره آغشته می شد، پس برای پاک کردن اثِر شیره، باید 
چندین بار دست و وسایل را می شستند و آب فراوانی هم مصرف می کردند. آن ها برای 
درست کردن شیره، انگور را می جوشاندند و برای بَل دادِن آن)غلظت(، از محله ای به نام 

ِگِل شیره، ِگل هایی می آوردند و به شیره اضافه می کردند.
Engo Dulĉe. h   .انگو دولچه *

)مثِل دولچه است.( برای هر چیز ِگرد و ُگنده به کار می رود. برای مثال اگر کسی َسری 
بزرگ و ِگرد داشت، می گفتند: »فالنی سرش مثل دولچه است.« در قدیم و پیش از آمدِن 
یخچال، مردم برای خنک نگه داشتِن آب، از کوزه، خمره و وسیله ای به نام دولچه استفاده 
می کردند. دولچه از پوست گوسفند تهیه می شد و بر روی سه پایه ی چوبی که اطرافش کار 
گذاشته شده بود، قرار داشت. همچنین برای پوشاندِن سوراخ ها و ترک های احتمالی یک 
روز آن را در »اُو َجفت« )آب َجفت( قرار می دادند. برای تهیه ی آب جفت، مقداری پوست 
انار را در آب خیس می کردند سپس به مدت یک شبانه روز دولچه را در آن قرار می دادند. 
در این َمَثل، با وسیله ی قدیمِی دولچه، که به جای یخچال و کلمِن امروزی به کار می رفته، 

و با آب َجفت و طرز تهیه ی آن، آشنا می شویم.
Engo Zar Ĉoqoy .    .انگو َزر ُچُغی *

)مثِل زهرا اهِل ُچغا است.(در حدود 150 سال پیش، زن و شوهری جوان از منطقه ی 
ُچغا به محله ی سعدی می آیند)ُچغا روستایی نزدیک فلکه ی ُگل سرخ کنونی که مردمش، 
به  را  نمک ها  می آوردند،  سعدی  محله ی  به  می کردند،  خر  بار  نمک  نمک،  دریاچه ی  از 
آسیاباناِن آسیاب دو سنگی»نزدیک قناِت سعدی« می دادند، آسیابانان دو سه روز، روی 
نمک ها راه می رفتند تا خشک شود و سپس نمک ها را آسیاب می کردند و به بقالی های محل 
می فروختند.( زن که زهرا نام داشته و دختری هم به نام جواهر داشته، بسیار قدرتمند بوده 
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به طوری که حتی مرداِن محله هم حریف او نبودند و به اصطالح از او حساب می بردند، به 
دلیِل همین خصیصه، اهِل محل به او لقِب »ننه ی جواهری« یا »َزر ُچُغی«)زهرا اهِل ُچغا(

را می دهند و از آن زمان تاکنون، اهالی، به ویژه مرداِن محل، به هر زِن قدرتمند و پر سر و 
صدا لقِب »ننه ی جواهری« را می دهند و می گویند: »انگو ننه ی جواهری«)مثل ننه ی جواهر 

است.( یا »انگو َزر ُچُغی«)مثِل زهرا اهِل ُچغا است.(
Engo Kerdanom Tu Qâre Qulumali Morâd.k انگو ِکرَدنُم تو غاِر غولوَملي ُمراد *

مي گویند.  تاریک  جاهاي  به  کرده اند.(  غالمعلی ُمراد  غاِر  در  مرا  که  است  این  )مثِل   
غالمعلی مراد یکي از اهالِي قدیم بود، که پوشش و فرم زندگی اش برای اهل محل، جالِب 
توجه بود. او پوششی به سبک انگلیسی ها داشت زیرا همیشه بلوزی آستین کوتاِه کمربند 
دار همراه با یک شلوارک و کالهی که از دو طرف)جلو و عقب( نقاب داشت، به تن می کرد، 
او خانه و کاشانه را رها کرده و در غاری تاریک، واقع در کوِه فهندژ ساکن شده بود و در 
همین غار به کار مداوا و کشیدن دنداِن اهالی نیز مشغول بود. می گویند: او برای این کار، از 
َکلَبِتین)گاز انبر( بزرگی استفاده می کرد و گاهی برای کشیدن دندان، بیمار را از باالی کوه 
تا پایین می کشیده تا دندانش کنده شود و این غار، در بین اهِل محل، به غاِر غولومعلی مراد، 
معروف بوده است. بعدها سرهنگ اقدسی، به این غار سر و سامانی داد و در این غار، برای 
پذیرایی از مهمانان، اتاق و حوضچه ای ساخت و اطراِف غار را درختکاری کرد. سرهنگ، 
جلوی غار با استفاده از چراغ هایی»خدا، شاه، میهن« را طراحی کرده بود. او هر بعد از ظهر 
چراغ ها را روشن می کرد و شب ها در سرتاسر محله قابل دیدن بود و از آن پس، این غار به 

غاِر سرهنگ معروف شد.
این َمَثل عالوه بر اینکه ما را با ویژگِی اخالقِی یکی از اهالی و روِش درماِن دندان درد 

در گذشته، آشنا می کند، بیانگر بخشی از جغرافیای محل نیز می باشد.
Engo Ku Bamu Rexte Rum.l  .انگو کوه بَمو ِرخته روم *

به  فراوان  اندوه  و  غم  هنگام  است.(  ریخته  سرم  روی  بَمو  کوِه  که  است  این  )مثِل 
کار می رود. رشته کوه های بَمو یا بَمون، در شماِل محله ی سعدی قرار دارد، این منطقه، 
زیستگاهی سرسبز و پر از رودهای جاری، همراه با تنوِع گونه های مختلف گیاهی و جانوری 
کسب  و  گردشگری  مکان های  از  یکی  اهالی،  برای  منطقه،  این  دلیل،  همین  به  است. 

درآمد)َچرای گوسفندان، خارَکنی، کتیرا زنی و ...( به شمار می رفته است.
نقل می کنند  اهل محل  تاریخی گره خورده است.  افسانه ای  با  این رشته کوه،  نام    
که:»عضدالدوله دیلمی که سرآمد روزگار خود بود و ارتباط خالصانه ای با پروردگار خود 
داشت، روزی از روزها همراه با لشکریانش قصد عبور از رودخانه  ی کر را داشت اما به دلیل 
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جریان شدیِد رود، نمی توانست از آن عبور کند. عضدالدوله شب هنگام به راز و نیاز با خدای 
خود مشغول  شد و از خداوند یاری  طلبید، در همین هنگام به او الهام  شد که از کوه های 
او  او خواهد آمد و  اطراف، سنگ هایی َکنده می شود و به وسیله ی جریان رود به سمت 
خواهد توانست با استفاده از این سنگ ها بر روی رودخانه، پلی ایجاد کند و به سالمت از 
رود بگذرد. صبح هنگام، عضدالدوله در کمال ناباوری متوجه ی سنگ هایی  شد که این رود 
با خود می آورد، پس همراه با سپاهیانش، سنگ ها را از آب گرفته و بر روی رودخانه پلی 
 ساختند و همگی به سالمت از آن عبور کردند، اما در آخر، عضدالدوله دید که سنگ های 
یکی از کوه ها کنده نشده و آن کوه متالشی نگشته و این کوه ناراحت و غمگین است. 
عضدالدوله که غمگین شدِن کوه را دید، به او گفت: بَمان! تو بَمان! دعا می کنم هر گیاه 
نایاب و نادری بر پشت تو بروید و چشمه های فراوانی در تو جاری شود! و به این ترتیب 
رشته  کوه بَمو یا بَمون پا برجا ماند و این منطقه، به زیستگاهی سرسبز با رودهای فراوان و 
گیاهاِن گوناگون، تبدیل گشت.«در این َمَثل، بخشی از جغرافیای محله ی سعدی بیان شده 

همچنین با داستاِن افسانه ای زیستگاِه بَمو یا بَمون آشنا می شویم.
 Engo Salım Dılmâj Mımune .                        .انگو سلیم دیلماج می مونه *
بزرگاِن  از  یکی  دوراندیش می گویند، سلیم  و  تدبیر  با  آدِم  است.(به  مترجم  )مثِل سلیم 
با  اندیش، که در زمان سربازی،  تدبیر و دور  با  محل)1335-1260ه. ش(، مردی بسیار 
درایتی که داشته در معاشرت با سربازان انگلیس، به این زبان، مسلط می شود و اهالی پس 
از گذشِت دهه ها از فوت این بزرگوار، هنوز نامش را بر زبان می آورند و این َمَثل را درباره ی 
کسانی که از هوش و درایِت خوبی برخوردارند و در کارها نیز مدیریت خوبی دارند، به کار 

می برند.
در این َمَثل، ویژگِی اخالقی یکی از بزرگان محله ی سعدی شیراز بیان شده است.

B  حرف ب * 
Bâqe Miz Bagom O Gowoy Zarâ.h باِغ میز بَُگم و ُگُوي زهرا *

)باغ میرزا بیگم و گاوهای زهرا!(هنگاِم باِغ سبز نشان دادن به پسران، براي ازدواج با 
دختري که سِنّ ازدواجش گذشته و ثروت فراوان دارد، به کار مي رفته است. میرزا بیگم 
و  بود  گذشته  آن ها  ازدواج  سِنّ  که  محله ی سعدي،  ثروتمنِد  دختراِن  از  تن  دو  زهرا،  و 
با  را  دخترشان  ناِم  بیگاه،  و  گاه  مجرد،  پسراِن  به  دادن  نشان  سبز  باِغ  براي  مادرانشان، 
دارائیشان بیان مي کردند. به طور مثال: مادِر زهرا هنگام برخورد با خانواده هایی که پسراِن 
دم بخت داشتند، مي گفته:»بایه زود بِرم خونه، اآلن زهرا با ُگو·اش مي یا.«)باید زود به خانه 
بروم، االن زهرا با گاوهایش می آید( و مادر میرزا بیگم هم در هر نقطه اي از محله که بوده، 
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در حالي که زهرا هم دیده نمي شده، دستش را باالي ابروانش مي گذاشته و مي گفته:»نگاه! 
اآلن میز بَُگم، از او دورو، داره از تو باغش مي یا!«)نگاه کن! همین االن میرزا بیگم از آن دور 

دیده می شود که از باغش می آید.(
* بچه ي بار رفته مي ده کوله ي آدم.                      

Baĉĉey Bâr Rafte Mide Kuley Âdam
)بچه ی ِسقط شده باِر آدم می کند.( یعني جنس و کاالي بدي را به کسي دادن.
 .        . Baĉĉey Yatim Daseŝ Derâze.   .بچه ي یتیم َدِسش درازه *

)بچه ی یتیم دستش دراز است.(
یعني کودِک پدر از دست داده، قدرت انجاِم هر کاري را دارد، چون به احتراِم یتیم 

بودنش مورِد احترام است.
       Band Bâye Az Haĉĉe Begzare.k.بَند بایه اَز َهّچه بگذره *

)بند باید از َهچه بگذرد.( یعني کاری را به طوِر اساسی محکم کردن. برای مثال: در زماِن 
ازدواج، اجاز ه ي نهایي را پدر عروس می دهد و بدون اجازه ی او مراسم عقد برگزار نخواهد 
 شد. »َهچه« چوبی دو شاخ  که در زیر شکِم ستور می بستند و هنگام بستِن بار، طناب را 
از داخل آن مي گذراندند و بار را بر روی ستور محکم می کردند. در این َمَثل واژه ی کهن 
َهچه، ما را با زندگِی شبانِی گذشته و استفاده از ستوران و ابزار و وسایِل آن، آشنا می سازد.

  Band Oftid Be Qaltak!        !بَند اُفتید به َغلَتک *
)بند به غلتک افتاد.( یعني رونق در کسب و کار. غلتک، تکه چوبی بزرگ و خیس که 
به صورت مدور نگه  داشته می شد طوری که دو سر آن به یکدیگر متصل نشود. زمانی که 
این چوب خشک می شد، به شکِل نیم حلقه و هالل  درمی آمد. باربران، طنابی را به دو سِر 
غلتک می بستند و سپس یک سِر طناب را از وسِط آن و سر دیگر را از زیر شکِم ستور عبور 
می دادند و به این ترتیب هم ستور به راحتی حرکت می کرد و هم بار بر روی ستور محکم 
می شد و انجاِم کار، راحت تر و سریع تر انجام می شد. در این َمَثل، با وسیله ای قدیمی، که 

باربران برای بستن بار استفاده می کردند، آشنا می شویم. 
*بي غم َغَمک ناِمش، هر جا ُشو· َشَود شاِمشه.

 Bi Qamqamak  Nâmeŝ Har Jâ Ŝow Ŝavad Ŝâmeŝe   
 )نامش بی غم غمک است، هر جا که شب شود، همان جا شامش است.(یعني بي خیال 

و بي عار بودن.
هدفش،  تنها  و  نمی شود  ناراحت  و  غمگین  اهانتی  هیچ  از  که  می گویند  کسی  به   

بهره مندی از امکانات دیگران است. 
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p  حرف پ *
Pâre Sang Mibare .              .پاره سنگ مي بره *

)پاره سنگ می برد.( برای آدِم کم عقل و کودن به کار می رود. در قدیم برای مشخص 
شدن وزِن اجناس، از تکه سنگ هایی استفاده می شد که هر کدام مقدار و میزان مشخصی را 
تعیین می کرد، برای مثال تکه سنگی 100 گرم و تکه ای دیگر 150 گرم وزن و .. را مشخص 
می کرد. هرگاه مقداِر جنِس خریداری شده کمتر از میزان خواسته شده بود یا زمانی که 
جنسی با ظرفش وزن می شد، می گفتند: این جنس پاره سنگ می برد، یعنی به اندازه 100، 

150 گرم یا ... وزِن جنس کمتر است. 
واژگان کهن: پاره سنگ

. Pihŝ Bem Xord. j.پیه ش بِه م خورد *
)چربِی او به بدِن من هم خورد.( منظور دشمنِی دیرین و ماندگار است. یعني قباًل از 
طرِف این شخص، به من خسارت رسیده و فراموش شدنی نیست. پیِه گوسفند چرب تر از 

دنبه و سایر روغن ها است، بنابر این اثِر پیه دیرتر از سایر روغن ها پاک می شود.
   T  حرف ت *

 Terenjakeŝ Lul Umade.      .تِِرنَجِکش لول اومده *
)احساسش جوانه زده و به حرکت درآمده است.( یعني به سِنّ بلوغ رسیدن و میِل به 

ازدواج داشتن.
 تِِرنجک: شکل نادرسِت تنجه زدن، جوانه زدن    

Tu Joveŝ Rige.   j  .تو ُجوِوش ریگه *
)دروِن ُجِو او ریگ است.( یا »ِمثه خریه که تو ُجوِوش ریگه.« )مثِل خری است که درون 
ُجوِو او ریگ است.( به کسی می گویند که هنگام غذا خوردن، غذا از دهانش می ریزد و در 
جمع نیز نسبت به این کار بی اهمیت است. در قدیم، خوراک اصلی خرها جو بود، پس باید 
این جو پاک و تمیز شود و  در آخور ریخته شود. آخور طاقچه ی لبه دار و گودی بود که 
قسمت جلویش را هاللی شکل می ساختند تا گردِن خر به راحتی در آن قرار بگیرد سپس 
در آن کاه و جو می ریختند تا خر به راحتی جو را بخورد. اگر در جو ریگ بود، خر بالفاصله 
جو را با آِب دهانش به آخور برمی گرداند و از قسمت دیگِر آخور جو می خورد. در این َمَثل 
عالوه بر آشنایی با زندگی دامدارِی قدیم، با شیوه ی ساخت و ساز آخور نیز آشنا می شویم.

* توَمني َهف َصّنار با دیگرون فرق مي ُکنه
Tomani Haf Sannâr Bâ Digarun Farq Mikone. k            

)از هر یک تومان، هفت تا َصّناري با دیگران تفاوت دارد.( براي ارزش گذاري به کار 
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معادل صد  َمَثل، صنار که  این  در  است.  بهتر  از دوستانش  فرد کمی  این  یعنی  مي رود. 
دینار است و یکی از واحدهای پول قدیم است، وجود دارد و این نشان می دهد که برای 

ارزش گذاری و سنجیدِن خوبی یک نفر از واحد پول استفاده می شده است.
                                                        J *حرف ج جیم 

  Joleŝ Kaje.k        .ُجلِش َکجه *
)پاالنش کج است.(یعني منحرف بودن و فساِد اخالق داشتن. این جمله، برای مشخص 
شدِن بهائیاِن محل هم به کار می رفته پس هر گاه اهالی، فرد بهایی را می دیدند، می گفتند: 
ُجلِش کجه. در قدیم، صاحبان خر برای اینکه هم خرها بهتر راه بروند و هم بار از روی خر 
نیفتد، تَنِگ خر را سفت و محکم می بستند. تَنگ، نخی که از یک طرِف خر عبور داده و از 
زیر شکم گذرانده و به روی ُجل بسته می شد. اگر تَنِگ خر شل می شد، هنگام راه رفتن یا 
غلت زدن، ُجلش کج می شد و نمی توانست راست و درست راه برود، پس کج راه می رفت. 
در این َمَثل عالوه بر آشنایی با زندگی دامداری در قدیم، با واژگان کهن مانند ُجل نیز آشنا 

می شویم.
   Jow Bâ Kâlâŝ Mipeymunan.j    .جو با کاالش مي پِیمونَن *

)با کالهش جو می پیمایند.( یا )شیر تو کالهش می پیمایند.(یعني به کسی اطمینان 
داشتن. خریدار داشتِن گفته ی کسی. در سعدِی قدیم، به دلیل رونق دامپروری، جو فروشی 
یکی از مشاغل مهم بود. جو فروشان، هنگام فروِش جو، براي احترام به بزرگان و اطمینان 
این  عکِس  بر  استفاده مي کردند.  پیمانه  عنوان  به  بزرگان  این  از کاله  به مشتری،  دادن 
َمَثل:»جو با کاالش نمي پیمایند.«)با کالهش جو نمی پیمایند( است. یعنی این فرد قابل 
اطمینان نیست. در این َمَثل عالوه بر آشنایی با زندگی دامپروری گذشته، با بعضی از رسوم 

مردم، ماننِد نوِع احترام به بزرگاِن محل نیز  آشنا می شویم.
Ĉ  حرف چ * 

Ĉâdereŝe Pan Kerde.h                  .چاِدِرشه پهن ِکرده *
)چادرش را پهن کرده است.( هرگاه مردِم محلّه، برای مدت طوالنی گرفتاِر یک بیماری 
یا گرفتار مرگ و میرهای پی در پی شوند، این جمله را به کار می برند. در قدیم گدایاِن 
رهگذری بودند که با پای پیاده به محله می آمدند، چون اغلب تصمیم داشتند با دست پُر 
برگردند و اعانه ی فراوانی به دست آورند، پس الزم بود مدت طوالنی یعنی بین یک تا چند 
روز در محل بمانند، بنابر این چادری را با خود می آوردند و در محِل رفت و آمِد مردم پهن 
می کردند و هنگام غروب، پس از جمع آوری اعانه ها محله را ترک می کردند. همچنین در 
روزهای عیِد نوروز، درویشانی، برای جمع آوری»عیدانه« در حالی که عبا و کاله به تن و 
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تسبیحی به دست داشتند، به محله ی سعدی می آمدند. آن ها نخست به جلوی خانه ی یکی 
از بزرگان محله می رفتند سپس از درون بار و بنه ی خود، پارچه ی اُرَمِک سفیدی)نوعی 
به  را  دیگر  و سر  مردان  ویژه ی  به حلقه ی  را  پارچه  سِر  بیرون می آوردند. یک  پارچه(را 
حلقه ی ویژه ی زنان وصل می کردند.)در قدیم درهای چوبی، دو حلقه داشت، یکی ویژه ی 
به صدا در می آمد،  این حلقه ها  از  زنان و دیگری ویژه ی مردان، پس هر زمان که یکی 
صاحبخانه متوجه  می شد که مهمان، زن است یا مرد.(سپس یک تسبیح به نام »تسبیح 
هزار و یک دانه« بر روی زمین پهن می کردند و به ترتیب دانه هایش را می شمردند و با 
صدای بلند می خواندند:»هو یا علی مدد! هو یا علی مدد!« آن ها تا چند روز پس از عید در 
همان جا می ماندند و پس از جمع آوری عیدانه  به دیار خود برمی گشتند.»کوکو«یکی از 
این درویشان بود. در این َمَثل، با رسم و رسوِم جمع آوری عیدانه، توسط درویشانی که به 

محله ی سعدی می آمدند آشنا می شویم. 
             Ĉâr Gaz O Nim Zabun Dâre .                  .چار َگز و نیم زبون داره *
)زبانش به اندازه ی چهار گز و نیم است.( یا )یک گز و نیم زبون داره.()زبانش یک َگز 

و نیم است.(
َگز: مقیاس طول، معادل 16 گره، واحد طول قدیم که در حال حاضر واحد »متر« جای 

آن را گرفته است.
 به کسی می گویند که در حرف زدن کم نمی آورد و در بحث و گفتگو کوتاه نمی آید.

ĈoppUn Bi Kalak.k                 .ُچپون بی َکلَک *
 )چوپان بی َکلَک.( یعنی هنگام خروج از خانه، باید با ابزاِر کار خارج شد. در قدیم اهالی 
می گفتند:»زن بی سراِنداز، مرد بی کاال و ُچپون بی َکلَک، از خونه بیرون نمی ره.«)زن بدوِن 
چادر، مرد بدوِن کاله و چوپان بدوِن َکلَک از خانه خارج نمی شود و این افراد باید با این 
وسایل از خانه خارج شوند.( َکلَک، چوبی بود که پایینش حلقه ای داشت و به وسیله ی آن 
می شد، به راحتی گوسفند را به دام انداخت و از فرارش جلوگیری کرد و اگر چوپان بدون 
ناگزیر می شد مدت طوالنی به  کلک بود، نمی توانست به راحتی گوسفند را بگیرد، پس 

دنبالش بدود. 
انداختِن گوسفندان یعنی َکلَک، زندگی دامداری و   ِبه دام  ابزاِر کهن  با  َمَثل،  در این 

پوشِش اهل محل آشنا می شویم.  
* ِچل تا جیگر بِه ش بي یُو·زوني! سگ یِي· َوّقه ي روش نَمي ده!

Ĉel Tâ jigar Beŝ Biyowzuni Sag Yey Vaqqey Ruŝ Namide!f
)چهل تا جگر به او آویزان کنی، یک سگ هم روی او عوعو نمی کند.( برای تحقیر و 
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وصِف زشتي یک دختر به کار مي رود. 
او حتی سگ هم  از شدت زشتِی  آویزان کنی،  به دختِر زشت  اگر چهل جگر  یعنی 

نمی آید جگرها را بخورد.
    Ĉiŝâ Rafte Kalley Sar..g                             .چیشا رفته َکلّه ي سر *

)چشم ها باالی سر رفته است.( یعني کنار گذاشتِن شرم و حیا. زمانی به کار می رود که 
کوچک ترها برای بزرگاِن محل، احترام قائل نباشند.

                  Ĉiŝ Ĉâreŝ Midowe.k                                 .چیش چاِرش مي ُدو·وِه *
)چشمش می دود.( به آدِم حریص مي گویند.  چیش چار: چشم، از واژه هاي مزدوج 

است.
غالباً انساِن حریص و آزمند، برای سود بردن و منفعت طلبی، مدام با چشمانش اطراف 

را جست و جو می کند.   
                                Ĉiŝe Kasi Re Dar Owordan.    .چیِش ِکسي ِر َدراُُورَدن *

)چشم کسی را در آوردن.( یعني سخِن ناحّق گفتن و به دنباِل آن شماتت و سرزنش 
کردن.

H   حرف ح*
   Hesâbe Boze Gar Dame Âqole.h .  .حساِب بُِز َگر َدِم آُغله *

)حساِب بُِز بیمار جلوی آُغل است.( این َمَثل، درباره ی آدِم تک رو و منزوی و همچنین 
درباره ی آدِم منحرف که موجب انحراف دیگران هم می شود، به کار می رود. اهالِی قدیم، 
برای نگهدارِی دام، در گوشه ای از حیاِط خانه، آُغل می ساختند. بیماری َگری هم در بین 
دام، به شدت رایج و مسری بود)َگر نوعی بیماری جلدی است که موهای بز می ریخت و 
بدنش ترک برمی داشت و از بدنش خون می آمد.( لذا دامداران، هنگام َچرا بُِز َگر را با گله 
به چرا می بردند اما هنگاِم بازگشت، برای جلوگیری از سرایت بیماری به سایر گوسفندان، 
از وروِد بز َگر به آغل جلوگیری می کردند، پس بِز َگر، هم پس زده می شد و هم یکه و تنها 

می ماند.
در این َمَثل با بیمارِی َگری که در قدیم بین دام رایج بود و با شیوه ی پیشگیری از 

سرایِت این بیماری آشنا می شویم.
    Haqqe Ŝir Mâne Barran.                                ! ه ن * حِقّ شیر ماِن بَرَّ

)حقِّ شیر ماِل بّره ی گوسفند است.( یعنی در برخورداری از فواید و امکانات خویشان، 
سهم  باید  که  پدری  ارثیه ی  مثال،  برای  دارند.  تقّدم  و حق  برتری  یک،  درجه  نزدیکاِن 

فرزندان باشد نه سایر خویشان.
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X  حرف خ * 
   Xeĉĉeŝ Ru Sarom Sowz Ŝod.   .ش رو َسُرم ُسو·ز شد * ِخِچّ

)بازوانش روی سرم سبز شد.( یعني ثابت شدِن حرف طرِف مقابل و طلبکار و مّدعي 
شدِن او. 

در این َمَثل واژه ی کهن»ِخچ« به معنِی بازوان پر توان و پر زور دیده می شود. 
Xal Dâdan.     .َخل دادن *

َخل= َخال، در این جا به معنِی بلند شدِن بوي نامطبوع است. یعني آشکار شدِن راز 
به ویژه آشکار شدِن خیانِت یک زن. در دو مورد، این ضرب المثل به کار می رود. نخست، 
از یک رود تحت تملِّک کسی است و دیگری بدون اجازه ی مالک،  هنگامی که قسمتی 
شعبه ای از آن را بر روی زمین خود ایجاد می کند و مالک متوجه ی خطای فرد می شود که 
در این حالت می گویند:آب َخل دادن. دوم، هر گاه رازی آشکار شود.                          

Xalange Nane Vel Kon.k .َخلَنِگ نَنه ِول ُکن *
)جوجه  مرِغ مادر رها کن.( یعني زود به استقالل رسیدِن فرزند و عدم وابستگي به پدر 
و مادر. رها کردِن پدر و مادر در دوراِن کودکی و نوجوانی و به دنباِل زندگی خود رفتن. در 
قدیم، غالِب اهالی، در حیاط منزل، تعدادی مرغ و خروس نگهداری می کردند. زمانی که 
مرغ بر روی تعداد زیادی از تخم ها می خوابید، اغلب، دو سه تا از این تخم ها به خروس و 
بقیه به  مرغ تبدیل می شدند. این جوجه ها تا سه ماه به دنبال مرِغ مادر حرکت می کردند و 
پس از سه ماه که بال و پِر نسبی در می آوردند، هم جنسیت آن ها مشخص می شد و هم مرِغ 
مادر را رها می کردند. اهالی، به جوجه ی ماده،»َخلَنگ« و به جوجه ی نر، »جوجه خروس« 
می گفتند. اگر بر حسِب اتفاق، جوجه ی ماده یعنی َخلَنگ، پیش از سه ماه، مرِغ مادر را رها 

می کرد می گفتند: »َخلَنِگ ننه ِول کن.«
»َخلَنگ؛ نوعی گیاه است. گرفتن اعضاء، دو رنگ، ابلق، سیاه و سفید.«  )معین، 1371، 

ج1: 1437(
Xorde Zire Kâse O Kuzaŝ.              .خورده زیِر کاسه و کوزهَ ش *

)زیر کاسه و کوزه اش خورده است.( یا )خورده تو ساز و پوِکش.( یعني از رونق افتادن. 
بی سر و سامان شدِن کارهای یک ثروتمند. در قدیم، در محله ی سعدی، عالوه بر کاسه و 
کوزه، دیگ و قابلمه های مسین جزو ظروفی بوده که اغلب مورد استفاده ی ثروتمنداِن محل 
بود و سایرین تنها در منزل، تعدادی کاسه و کوزه داشتند که از جنِس سفال بود و برای 
سالم بودِن آن ها باید با احتیاط در جای خاصی نگهداری می شدند در غیر این صورت با 
کوچک ترین بی احتیاطی، تماِم ظروف می شکست و فرد نمی توانست از این وسایل استفاده 
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کند و قادر به انجاِم کارهای روزانه نبود. 
*خونه ي حاجي پلو میَدن، پلو ُب گوشِت ُگو· میَدن.

 .Xuney Hâji Polow Midan Polow Bo Guŝte Gow Midan
)خانه ی حاجی پلو می دهند، پلو با گوشِت گاو می دهند.(به کسی می گویند که تمام 
کارهایش، برای خودنمایی و ریاکارانه است. در قدیم، تعدادی از اهِل محل، که هیچ هنری 
نداشتند و فقط پول و ثروت داشتند، برای خودنمایی و برای اینکه در محل، ابراز وجود 
کنند و جزو سرشناساِن محل به شمار آیند، گاو یا گوسفندی می کشتند و برای صرف غذا،  

به جای دعوت از نیازمندان و بیچارگان، تعدادی از ثروتمنداِن محل را دعوت می کردند. 
* خورده بِِرنُجي تو خونا، خورده ِچنگ و چیالي تو کوچا، آبجي خانم نذرت قبول!

Xorde Berenjoy Tu Xunâ Xorde Ĉeng O Ĉilâye Tu Kuĉâ Âbji Xânom Nazret Qabul .
را هم خورده است،  را خورده است، پس مانده های کوچه ها  )برنج های دروِن خانه ها 

خواهرم نذرت قبول باشد!(
به کسي مي گویند، که از راِه گدایي به ثروت رسیده و براي خودنمایي نذري مي دهد.

D   »حرف د »دال
.                                          Das Safide.f     .َدس َسفیده *

)دست سفید است.(به کسی می گویند که قدرت انجاِم هیچ کاري را ندارد. به آدِم بیکار 
و بي عار نیز مي گویند. کسی که کار نکرده و در خانه نشسته، دستش بر اثر گرما و کارگری 
کثیف و سیاه نشده پس دستش سفید و لطیف است، در مقابلش »دست سیاه« به دسِت 

کار کرده و سختی کشیده می گویند که بر اثر گرما و ... سیاه و کثیف شده است.
* َدُسم به َکَمُرم، ساُزم به لُُپم، بوگو:»حاجي باریَکاّلم!«

Dasom Be Kamarom Sâzom Be Lopom Bugu Hâji Bârikallâm.h  
)دستم به کمرم است و سازم به دهانم است، بگو: حاجی! آفرین بر تو باد!(به کسی 
می گویند که محتاِج دیگری نیست و اداره ی کارهایش بر عهده ی خودش است. به آدِم 
بیکاری که ُمدام از خود تعریف مي کند و انتظار دارد، دیگران نیز او را تحسین کنند، نیز 

می گویند.
* َدس میذاره دِسش میره، پا میذاره پاش میره.

Das Mizâer Daseŝ Mire Pâ Mizâre. 
)دست می گذارد، دستش می رود. پا می گذارد، پایش می رود.( به کسي مي گویند که، 
دست به هر کاري مي زند، آن کار به سرانجام نمی رسد و دچاِر زیان مي شود و به نان و نوا 

هم نمی رسد و به همه نیازمند است. 
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       .Damete Bigir Bugu Gol Podonak      !َدِمِت بیگیر بوگو ُگل پُُدنک *
)تَِهت را بگیر و بگو ُگِل پونه.( به آدِم حّراف می گویند. یعني حرِف زیادي نزن!

 َدم: در این جا منظور اسفِل اعضاست.   پُُدن: پونه گیاهي کوهي، که مار از آن متنّفر 
است. 

                                                                 Damete Boko Tu Dam Dunaket!  l     !َدِمِت بُُک تو َدم دونَِکت *
)َدِمت را در دهانت نگه دار!( یعني سکوت کن و حرف نزن!

                                 Danete Kâ Gel Bigir! h  !َدنِِت کاهِگل بیگیر *
)دهانت را کاهگل بگیر!( یعني دهانت را ببند و حرِف زیادي نزن!

                                                  Dommeŝ Koloft Ŝode.     .ُدِمّش ُکلُفت شده *
)ُدمبه اش کلفت شده است.( به انساِن ضعیف و در عین حال خبیثی می گویند که به 
پشتوانه ی فردی قدرتمند، احساس قدرت کرده و شروع به فساد می کند و به همین دلیل، 
کسی هم جلودار او نیست. گاهی اتفاق می افتاد که در بیِن دام، گوسفندی الغر و نحیف 
بود و دنبه ی کوچکی داشت، پس دامدار او را از سایر گوسفندان جدا می کرد و به خوراکش 
رسیدگی می کرد و پس از چند ماهی دنبه اش فربه و بزرگ می شد و پس از آن به راحتی 
اینکه نشان دهنده ی زندگِی دامپروری گذشته  َمَثل عالوه بر  بیِن دام می گشت. این  در 
است، در آن، ُدمبه، عضوی از اعضای دام نیز وجود دارد. همان طور که گفته شد، یکی از 
ویژگی های ضرب المثل های مردم این محله، این است که در غالِب َمَثل ها ناِم اعضای دام 

وجود دارد. 
Do To KuĈaŝ Munde.k   .دو ُت کوچهَ ش مونده *

)دو تا از کوچه هایش مانده است.( به دو نفري مي گویند، که از مصاحبِت با یکدیگر 
سیر نمي شوند و مدت زماِن صحبتشان هم بسیار طوالنی است و صحبتشان تمام نشده، 
ناگزیر به ترک همدیگر هستند. روزي یک نفر از اهالي، به دیداِر یکي از اقواِم ساکن تهران 
مي رود. او ظهر هنگام، از همان لحظه به محض رسیدن به منزِل دوستش، تا صبِح فردا، 
شروع به تعریف و شرِح حال تک تِک اهِل محل مي کند، صبح، هنگاِم سوار شدن بر اتومبیل 
یعنی زماِن خداحافظي، رو به دوستش مي کند و مي گوید:» روم سیاه! هنوز دو تا کوچهَ ش 
مونده!«)رویم سیاه شود! هنوز دو تا کوچه مانده!( یعني صحبت هایم به طور کامل به پایان 

نرسیده و هنوز شرح حال اهالِي دو کوچه مانده است.
Diplom Mâsy.d       .دیپلم ماسي *

)دیپلم ماستی است.( به کسی می گویند که در طول دوراِن تحصیل، بدون زحمِت علم 
آموزی و درس خواندن، نمره ی قبولی و در نتیجه مدرِک تحصیلی دیپلِم خود را گرفته 
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است. در قدیم در محلّه ی سعدی، دامداری شغِل پر رونقی بود و به همین دلیل فرآورده های 
لبنی فراوان و با کیفیت عالی تولید می شد، طوری که دامداران محل، لبنیاِت مورد نیاِز 
دکانداران شهر شیراز را نیز تأمین می کردند. مغازه داراِن محل نیز با استفاده از شیر محلی، 
ماست های خوشمزه و معروفی درست می کردند که در اصطالح به این کار می گویند»ماست 
بستن«)ماست عمو شیروان و حیدرعلی معروف بود.(بنابر این تعدادي از اهالی، از همان آغاز 
شروع تحصیل و به ویژه براي گرفتِن مدرک تحصیلی فرزندانشان، ظرف هاي بزرِگ ماستي 
را به دِر منزل آموزگاران و مدیران مدرسه مي فرستادند و در حالی که دانش آموز حتی قادر 
به خواندن و نوشتِن نام خود هم نبود، به راحتی از مقطع ابتدایی تا آخر دبیرستان مدرک 
تحصیلی را می گرفت. در محله ی سعدی، تعدادی هستند که مدرکشان به »دیپلم ماستی« 

شهرت دارد.
R  حرف ر*

Roxnom Rafte Xorde Tu Zânuâm.k    .ُرخُنم رفته، خورده تو زانوام *
)روحیه ام از دست رفته و تواِن زانوانم هم از بین رفته است.(

از لحاظ روحیه  اندوه، هم  هنگاِم وارد آمدِن مصیبت می گویند، یعنی به دلیِل غم و 
ضعیف شده ام و هم تواِن حرکت ندارم. 

Z حرف ز*
* زوُرم به شوَوِر نَنهَ م نَمی رسه، بایه بِه ش بُِگم:»حاجی عامو جون!«

Zurom Be Ŝuware Nanam Namiressa Bâye Beŝ Begom Hâji Âmu Jun.j
)زوِر من به شوهِر مادرم نمی رسد؛ باید به او بگویم: حاجی عمو جان!( 

یعني از سِر ناچاری، زیر باِر زور رفتن و ستم را تحمل کردن.
S  »حرف س »سین* 

* سرخاب ُهو· و سورمه ُهو· و بیچاره ِحنا.
Sorxâb How O surme How O Biĉâre Henâ.j

)سرخاب نیست و سرمه هم نیست بیچاره حنا که در دسترس است.(یعنی انجام بعضی 
از کارها زشت نیست اما انجام بعضی از کارهای مشابه بد و زشت است. در قدیم، به کسی 
می گفتند که به دلیِل فقر، پولی برای تهیه ی سرخاب و سرمه نداشت و برای خودآرایی، 
از حنا استفاده می کرد. سرخاب، پنبه ی قرمز رنگی بود که، وقتی زنان، آن را به گونه ها 
را  سرخاب  غالباً  زنان،  و  می شد  رنگ  قرمز  گونه ها  پوست،  رطوبِت  دلیل  به  می مالیدند، 
همراه با سرمه در شب جمعه استفاده می کردند، به طوری که در بین اهالی، این شب، 
به شِب سرخاب و وسمه یا شِب سرخاب و سرمه معروف بود. اهالی، لوازم آرایشی را در 
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صندوقچه ای به ناِم ِمجَمر که مزین به پارچه ی مخمِل زرشکی بود، نگهداری می کردند. از 
آن جایی که الزم بود این دو مواد آرایشی، هر هفته مصرف شود، خرید و مصرفش، برای 
ثروتمندان راحت اما فقیران که پولی در بساط نداشتند، به جای این دو مواد، از حنا که 
ماندگارِی بیشتری داشت، استفاده می کردند.)در قدیم هفت قلم آرایش:سرمه، سفیداب، 

وسمه، سرخاب، حنا، عطر و َزَرک)پولَک( بود.(
* سوواِر ُگو·ُوم، میوِن اُو·ُوم، َچِره بده تا بیریُسم.    

Suwâre Gowom Miyune Owom Ĉaare Bede Tâ Biriso.g
)سوار گاو هستم، میان آب هستم، آلت ریسندگی بده تا ریسندگی کنم.( به انسان بهانه 
جویی می گویند که قصد دارد، در میان گرفتاری های زیاد، کاری غیر ضروری انجام دهد.

)در این َمَثل، واژه ی کهن َچِره)Ĉaare(، عالوه بر اینکه نشان از رونق دمداری و دامپروی 
در محله است، نشان از شغل ریسندگی نیز می باشد. در قدیم، نخ ریسی یکی از مشاغل 
پر رونق بود که، با ابزار کوچک و ساده ای به ناِم َچره انجام می شد. َچره از چهار چوب در 
اطراف، یک چوب به عنواِن محور در وسط و دسته ای در سمت راست برای چرخاندن محور 
تشکیل شده بود. ریسنده، برای اینکه، َچَ-ره محکم بر روی زمین قرار بگیرد، چوب های دو 
طرف را با روده ی گوسفند، دو به دو به یکدیگر می بست. وقتی روده خشک می شد، با آن 

پنبه را می ریسیدند.
                           Sare Deraxteŝe Takundan.k  .سِر درختِش تَکوندن *

)سِر درختش را تکاندند.( یعني انسان جاه طلب را تنبیه کردن. برای به دست آوردِن 
میوه ی بعضی از درختان، مانند درخِت گردو و فندق، الزم است با چوب به سِر درخت زد 

تا میوه ی آن به زمین بریزد.

Ŝ »حرف ش »شین *
                                            Ŝowe Sefâti Kojo Budy?l ُشو·ِو ِصفاتي ُکجو بودي؟ *

)شِب صفاتی کجا بودی؟( یعني ای کاش! شبي که صفات تیراندازي می کرد، تو هم آن 
جا بودي و کشته مي شدي.

اما به واقعه ی  گرچه این جمله به صورت طنز به کار می رود و پر کاربرد هم هست 
تلخی اشاره دارد. در شِب 22 آذر ماه سال 57 )57/9/22( تعدادي از مسلمانان در چند 
شب، تظاهراتی را علیه بهائیاِن محل به راه می اندازند. در آخرین شب، تظاهر کنندگان به 
جلوی منزل تعدادی از بهائیان از جمله  به جلوی منزِل صفات اهلل می روند و شروع به سر 
دادِن شعار می کنند. اهالی دالیل مختلفی را برای شکل گرفتن این فاجعه بیان می کنند اما 
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دو دلیل بیشتر نظر را به خود جلب می کند. تعدادی معتقدند، تظاهر کنندگان، به منزل 
صفات اهلل حمله می کنند و او برای دفاع از خانواده و سایر همسایگاِن بهایی، دست به کشتار 
می زند و تعدادی دیگر، منکِر این موضوع می شوند و می گویند: این تظاهرات، سیاسی و 
علیه شاه انجام گرفته و صفات، بی دلیل به سمت تظاهر کنندگان شلیک کرده است. در هر 
صورت در آن شب، دوازده نفر به دست صفات اهلل کشته می شوند و در همان شب، صفات 
هم به دست حکومت نظامی کشته می شود. آن شب و فردای آن، محله ی سعدی، غرق در 
آتش و خون بود، زیرا تعدادی سودجو از سمت شیراز به محله می آیند و با همکارِی تعدادی 
از اهِل محل، خانه ی بهائیان را غارت و سپس به آتش می کشند. این اصطالح واقعه ی تلِخ 

تاریخی گذشته را به یاد می آورد. 
Ŝodan Engo Vali O Gorgi.      j.شدن انگو َولي و ُگرگي *

)مثِل  َولی و ُگرگی شده اند.( به دو نفر می گویند که همیشه و همه جا با یکدیگر هستند.
در قدیم، در محله ی سعدی، مجالس عروسی، بسیار مجلل برگزار می شد، این مجالس از 
از وجود  این مدت و در روزهای مختلف،  اهالی در  ادامه داشت.  تا هفت شبانه روز  یک 
خوانندگان و نوازندگاِن مختلف که بعضی اهل محل و بعضی دیگر ساکن محله های دیگر 
بودند، بهره می بردند. برای مثال: در روزهای پیش از جشِن ازدواج، روز عروسی و روزهای 
پس از آن، از حضور یهودیان ساکن شیراز، مانند شکر شیرازی که نوازنده ی تنبک و ویلون 
بود و در شب حنا بندان و صبح عروسی، از حضور نوازندگان ساز، َکرنا و نقاره که ساکن 
محله  بودند، بهره می بردند. »َولي« و »ُگرگي« هم دو تن از نوازندگاِن قدیم بودند که در 

همه ی مجالس با یکدیگر بودند. »ولی« نوازنده ی َکرنا و »ُگرگی« هم نوازنده ی نقاره بود.
* شده انگو خانم صفا که سگاِش دوس ُدشت. 

Ŝoda Engo Xânom Safâ Ke Sagâŝe Dus Doŝt.
)مثِل خانم صفا شده، که سگهایش را دوست داشت.( براي بیان شّدِت عالقه ی یک نفر 
به دیگری به کار مي رود.خانم صفا یکی از خیاطان محل بود که سگ هاي زیادي داشت، به 

سگ هایش بسیار عشق می ورزید و از آن ها به خوبی مراقبت می کرد.
Ŝode Engo Kaftare Dowr.   .شده انگو َکفتِر ُدو·ر *

)مثِل کبوتِر ُدو·ر است( به کسي مي گویند، که دست آویِز دیگران شده است.کبوتر بازاِن 
محل، اغلب در بعد از ظهرها که سایر کبوتر بازان، کبوتران خود را پرواز می دادند، در زمانی 
مناسب، براي گرفتِن سایر کبوتران، کبوتری را به هوا مي پراندند تا سایر کبوتران جذب او 

شوند و به راحتی چند کبوتر به دست آورند.
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* شده انگو دوره ي حسینقلی خانی.                
Ŝode Engo Dowrey Hoseyn Qoli Xâni.k
)مثِل دوره ی حسینقلی خان است.( به محله ای مي گویند، که دچار هرج و مرج است.

حسینقلی خان، یکی از حاکماِن ستمگر شیراز بود)در حدود سال 1240( که به دلیل ظلم 
و ستم فراواِن او در شهر هرج و مرج فراوانی روی می دهد و بسیاری از مردِم شیراز از دست 
او فرار می کنند و به محله ی سعدی می آیند و برای همیشه ساکن این محله می شوند. در 
سال1320 دوره  ی رضاقلی خانی است. با شروع حکومت محمدرضا پهلوی، شورش ها و نا 
امنی هایی توسِط اشرار انجام می شود. در این زمان، رضا قلی اقدسی معروف به سرهنگ 
اقدسی و میرزا قنبر فهندژ، دو تن از دالوران محله ی سعدی، به دلیل رفت و آمد و معامالتی 
که با سراِن یاغیان داشتند، به طور مسالمت آمیز مانع حمالت آن ها به راه ها و محله ها 
می شوند و زمینه ی صلح و سازِش بین آن ها و دولت را به وجود می آورند و مفتخر به دریافت 
مدال از جانب محمدرضا پهلوی می گردند. مدال های این دو بزرگوار نزد نوادگان موجود 
است.در این َمَثل عالوه بر اینکه به واقعه ا ی تاریخی یعنی دوره ی حسنقلی خانی اشاره شده، 
به طور غیر مستقیم واقعه ی تاریخی دوره ی رضاقلی، همراه با نام دو تن از دالوران محله ی 

سعدی تداعی می شود.
Ŝode Engo Sed Mostafâ.k .شده انگو ِسد مصطفي *

)مثِل سید مصطفی شده است.( به کسي مي گویند، که نسبت به محیط اطراف کاماًل 
بیگانه است و به هیچ کجا هیچ رفت و آمدی ندارد.سید، یکي از اهالي بود، که در طول 
عمِر هشتاد ساله اش، هیچ مسافرتی نرفت حتی در محله هم گشت و گذاری نداشت و تنها 

مسافِت خانه تا دکانش را که چند قدمي بیشتر نبود، مي پیمود.
Ŝode Engo Luti Ali Xân.k    .شده انگو لوطي علي خان *

)مثِل لوطی علی خان است.( به کسي مي گویند، که مدام در حاِل خوانندگي، نوازندگي 
و رقاصی است.همان طور که بیان شد، مردم محله ی سعدی در مجالِس جشن ازدواج و ... 
از حضور نوازندگان مختلف بهره می بردند و لوطی علی خان)1320( یکی از خوانندگان و 

نوازندگان تنبک بود که با تنبک نوازی و خوانندگی، به بزم اهالی رونق می بخشید.( 
Ŝode  Engo Xare OrojAli.j  .شده انگو خِر اُُرَجلي *

)مثِل خر اُُرجعلی است.( به آدِم شرور و بسیار ستیزه جو مي گویند.اُُرج علي، از اهالِي 
قدیم که خرش وارِد طویله نمي شد و مدام تیزُکلَنگ مي انداخت.در قدیم، پیش از ورود 
اتومبیل به محله)ورود نخستین اتومبیل به محله در سال 1344بود.( مردم برای رفت و آمد 
از خر استفاده می کردند و هر کس یک خر داشت، جزو ثروتمندان محل محسوب می شد و 
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اهل خانواده به خود می بالیدند و می گفتند: ما خر داریم! به همین دلیل در محله شغلی به 
نام»داللی خر«هم وجود داشت. دو نفر از اهالی به این کار مشغول بودند که به آن ها»دالِل 
خر« می گفتند. خر فروشان به خوبی با ویژگی های خِر فروخته شده آشنا بودند. بعضی از 
خران، رام و تندرو و بعضی دیگر سرکش و ُکند رو بودند و هر خر با توجه به ویژگی که 

داشت قیمتش هم با دیگر خران تفاوت داشت.
Ŝode Engo Xare Naamatollâ.h  !شده انگو خِر نََمُت اهلل *

)مثِل خر نعمت اهلل است.( به کسي مي گویند، که هنگاِم راه رفتن، به عمد لنگ لنگان 
راه مي رود.

نعمت اهلل یکي از اهالِي سعدي قدیم است، که خرش به هنگام راه رفتن مي لنگید.
 A »حرِف ع »عین

* عرب در بیابون ملخ مي خوره، سِگ اِصُفوون آِب یخ.
Aarab Dar Biyâbun Malax Mixore Sage Esfowun Âbe Yax.k

)عرب در بیابان ملخ می خورد، سِگ اصفهان، آِب یخ.( برای بیان اختالِف بین فقیر و 
غني به کار می رود.     

* عشوهَ ش به شتر رفته و غمزهَ ش به ُشُتربون، عشوه ي َدِم صبِح خِر ِگل َکش.
 Eŝvaŝ Be Ŝotor Rafte Qamzaŝ Be Ŝotorbun Eŝvey Dame Sobe
Xare Gel Kaŝ.l

)عشوه اش مثِل شتر است و غمزه اش مانند شتربان، عشوه گرِی آغاز صبِح خِر ِگل َکش 
است.( یعني عشوه گري کردِن دو نفر براي هم. وقتی شتری خوابیده و لبش را تکان می 
دهد، به این حالت، عشوه ی شتر می گویند همچنین گاهی که باربران می خواستند ِگل را 
در خورجیِن خر بریزند، خر به راه می افتاد و باربر ناگزیر می شد مدام به دنباِل خر راه بیفتد 

و او را در جایی ساکن و ِگل بارش کند که به این حالت نیز عشوه گرِی خر می گویند.
F  حرف ف  *

Fitila Re Poyin Keŝidan.j .فیتیلَه ِر پُیین ِکشیدن *
)فتیله را پایین کشیدن.( یعني دست از خشونت برداشتن و با احتیاط و با مالیمت رفتار 
کردن.در قدیم بخاری های نفتی وجود داشت که دارای فتیله بود و برای کم و زیاد کردِن 

حرارت، با چرخ دنده ای کوچک، فتیله را باال یا پایین می کشیدند.
  Q »حرف ق »قاف *

Qâpe Haf Ru Soyidan.k  !قاِپ َهف رو ُسییَده ن *
در  را  خود  عمِر  تمام  که  گویند،  مي  کسي  به  است.(  شده  ساییده  رو  هفت  )قاِپ 
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قمارخانه ها گذرانده و در کار قمار و در زندگی، بسیار حریف، مکار و دغلباز است. در این 
ضرب المثل، عدد هفت نشاِن کثرت است.قاپ: چهار عدد استخوان کوچِک مکعب شکل، 
در مچ پای گوسفند، بین پاشنه و استخواِن پا است، که وسِط آن سوراخ و یک طرفش هم 
برآمدگی دارد که به آن قام یا قاپ می گفتند و از آن برای قمار استفاده می کردند. البته در 
قاپ بازی از پنج استخوان استفاده می شد. قماربازان، به طرِف سوراخ، خر و به برآمدگِی 
را  برآمدگی  تقلب در کار، قسمت  برای  بازان  از قمار  پشِت قاپ، اسب می گفتند. بعضی 
می ساییدند تا صاف شود و خر و اسبِی آن مشخص نشود و به این ترتیب حریف، قمار را 
ببازد. بین قمار بازان، سه نوع قاپ بازی رواج داشت، بازی نوع اول: با یک قاپ انجام می شد 
و شروع کننده، پیش از آن که قاپ را به هوا پرتاب کند، از طرف مقابل می پرسید: خر یا 
اسب؟ اگر می گفت: خر و خر به زمین می افتاد)قسمِت سوراخ قاپ رو به باال بود(برنده بود 
و اگر اسب دیده می شد )قسمت برآمدگی( پس بازنده بود و شروع کننده به عنوان برنده 
شناخته می شد. نوع دوم: این بازی با سه قاپ انجام می شد. به این ترتیب که  فرد، پیش از 
پرتاب، از حریف می پرسید: خر یا اسب؟ اگر حریف می گفت: خر و همزمان دو خر بر روی 
زمین دیده می شد)طرف سوراخ( او برنده بود اما اگر دو اسب دیده می شد)قسمت برآمدگی( 
شروع کننده برنده و حریف بازنده بود. نوع سوم: شروع کننده، پنج قاپ را به هوا پرتاب 
می کرد. او ابتدا چهار قاپ را کِف دست و یکی را بین انگشِت شست و سبابه می گرفت و 
سپس هر پنج تا را به باال پرتاب می کرد و می پرسید: خر یا اسب و .... به دلیِل رونِق قمار 
با قاپ، َمَثل های زیادی بر سر زبان هاست. از جمله: قاپِِش دزدیدن، قاِپ قمار خونه است، 
فالنی قاپش پُره، قاپ سوراخ کن و .... ، البته در بعضی از َمَثل ها، قاپ به صورت مجاز به کار 

می رود و منظور از قاپ، شخِص قمار کننده است.
* َقضا سِر َگرَدنهَ ن، ُمال نصرالدین پُییِن َگردنه.       

Qazâ Sare Gardanan Mollâ Nasredin Poyi.h
زمانی به کار می رود که، کسی قصد دارد برای انجام کار مهمی از خانه بیرون برود و 
همان موقع، مهمان ناخوانده ای وارد می شود و او ناگزیر است، یکی را انتخاب کند.)غالباً 

مهمان  را می پذیرد.(
K  »حرف ک »کاف *

Kâreŝ Oftide Be Qorbaqe Gereftan.j.کاِرش اُفتیده به ُقربَغه گرفتن *
)کارش به قورباغه گرفتن افتاده است.(به کسي مي گویند، که از ثروت به فقر رسیده 

و منتظِر کوچک ترین سود و منفعت است.در قدیم قورباغه، فراوان و بی ارزش بوده است.
Kami Owwe Daneŝ Jam Ŝode.h .کمي، اُو·ِو َدنِش َجمع شده *
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 )مقداِر کمی آب دهانش جمع شده است.( یعني به تازگي به نان و نوا رسیدن.در قدیم، 
اغلب افراد فقیر به بهداشت سر و صورت اهمیت نمی دادند و ظاهری نامناسب و ژولیده 
داشتند، به ویژه آداب خوردن و آشامیدن را رعایت نمی کردند اما به محض این که به مال 
و منال می رسیدند، به وضع صورت و پوشش رسیدگی می کردند و آداِب خورد و خوراک را 

هم به جا می آوردند.
 G »حرف گ »گاف* 

*ُگو َسِر هر زمینی که َرسید یِی لُپی می خوره.        
Gow Sare Har Zamini Ke Rasid Yey Loppi Mixore

به آدِم محافظه کار و  لُپ می خورد.(  اندازه ی یک  به  )گاو، سر هر زمینی که رسید، 
سودجو مي گویند. یکی از ویژگی های گاو این است که اگر در صحرا رها شود و کنترلی 
بر روی او نباشد، به هر زمینی که برسد، برایش فرقی ندارد، خواه در آن جا گیاه باشد یا 

پارچه های کهنه و ... مقداری از آن را می خورد.
که  روفي،  نگفتي!«گفت:»َصحرو  به  ِم  که  گفت:»تو  نَروفتي؟«  ِر  َصحُرو  *گفت:»ِچرو 

کاري نداره!«
 Goft  Ĉero Sahrow Re Narufti Goft To Ke Be Me Nagofti Goft
Sahro Rufi Ke Kâri Nadre.k

)گفت:چرا صحرا را جارو نزدی؟ گفت: تو که به من نگفتی! گفت: جارو زدِن صحرا که 
کاری ندارد!( در مورد آدِم خودنما و متظاهر به کار می رود. صحبتي است، بین دو زن، که 
النگوهایی از جنِس طال خریده اند، النگوها را به دست کرده اند و براي خودنمایی و نشان 
دادِن النگوها به یکدیگر، مدام دستشان را تکان مي دهند و حرف هاي بي سر و ته رد و  بدل 

می کنند. 
M  »حرف م »میم  *

* ماِل کي نصیِب کي؟ عیاِل کي اسیِر کي؟
Mâle Ki Nasibe Ki Ayâle Ki Asire Ki?l

)مال چه کسی نصیب چه کسی خواهد شد؟ عیال چه کسی اسیر چه کسی خواهد 
شد؟(

یعني ُمردن و چوِب حراج به مال و زندگِي انسان خوردن.
* ما ُمرده شوریم ُمرده مي شوریم، مي خوا بِِره بهشت مي خوا بِِره َجَهنَدم.

 Mâ Morde Ŝurim Morde Miŝurim Mixâ Bere Beheŝt Mixâ
Bere Jahandam.l
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)ما مرده شوی هستیم، مرده می شوییم، خواه مرده به بهشت برود یا به جهنم!( یعني 
بي تفاوت بودن نسبت به نتیجه ي کار.

*مي رم بیرون َسرُدمه، مي یام تو َگرُممه، اَي خونَه م بود، مي ُدنُُسم چه مرُگمه.
 Mirom Birun Sardome Miyâm Tu Garmome Ay Xunam
Budom Midonosom Ĉe Margome.j

بودم،  خودم  خانه ی  در  اگر  است.  گرمم  می آیم  داخل  است،  سردم  می روم  )بیرون 
می دانستم مرگم چیست؟(

یعنی انسان در خانه ی خود آرامش دارد و در منزل دیگران هیچ آرامشی ندارد.
Mey Sannâr Siŝŝoy Has?h     ِمي· صّنار سي ُشي· َهس؟ *

)مگر صد دینار و سی شاهی است؟(هنگاِم ارزشمند بودِن چیزي به کار مي رود. یعنی 
این کاال ارزشمند و بهادار است و مثل صنار و سی شاهی بی ارزش نیست.صنار: یک صد 

دینار و سي ُشي: سی شاهی از واحدهای پول قدیم است.
 

  N »حرف ن »نون *
* ننه فرنگي حرف مي زنه.                                 

Nane Farangi Harf Mizane.h
)مثِل مادِر فرنگیس حرف می زند.( به کسي می  گویند، که آداِب صحبت کردن را رعایت 
نمي کند و از روی بي فکری حرف مي زند. مادر فرنگیس)1320( یکی از اهالي، که پس از 
شنیدن سخِن طرف مقابل، بدوِن تأمل و اندیشه، سخنش را این گونه شروع مي کرد:»عامو 

برو بِِرس پِي·کاِرت بیبیُنما!«)عمو برو به کار خودت رسیدگی کن و مرا رها کن!(
H  حرف ه *

*هر که مي خوا بِگه:»سنِگ َمن به َچنه؟         
      Har Ke Mixa Bege Sange Man Be Ĉane?k         .
)هر کس می خواهد بگوید: سنِگ َمن)سنِگ سه کیلویی( چند است؟(یعني همگان در 

فکِر خود نمایي هستند.
* هزار شعر و غزل پیِش ِگرده ِحیرونه.                        

Hezâr Ŝer O Qazal Piŝe Gerde Heyrune.g
)هزار شعر و غزل پیِش نان ِگرده حیران است.(یعني با شعر و شاعری نمی توان زندگی 
کرد و نان در آوردن مشکل است، پس اگر هزار شعر و غزل بگویی و برای خوردن، نانی 
نداشته باشی، کسی به تو حتی یک نان هم نمی دهد، تا گرسنگی ات رفع شود.)تا پیش از 
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احداث نانوایی هایی، تمام زناِن محله، نان مورد نیاز خانواده را تأمین می کردند. آن ها هر روز 
صبح با استفاده از تابه هایی ِگرد و کوچک، که سوختش از فضوالِت دام ها تأمین می شد، 
نانی ِگرد، کوچک و ضخیم به نام »نان ِگرده« می پختند. آن ها در بعضی مواقع چانه را کم تر 
می گرفتند و ناِن نازک تری می پختند که به آن »ناِن زندی« می گفتند. ناِن زندی، نوعی نان 
بود که پخِت آن، در شیراز و در زماِن زندیه رواج داشته است.()نخستین نانوایی در سال 
1310 احداث شد، البته تا اواخر دهه ی40 هنوز در خانه ها دار و بساِط تابه و پخِت نان دایر 

بود.( در این َمَثل، ناِم »ناِن ِگرده«که در قدیم پخت می شده، دیده می شود.
Y حرف ی  *

     .Yey Xary Dâd Yey Zany Esad.              .یِي· خری داد یِي· زنی اَِسد *
)یک خر از دست داد و یک زن گرفت.( یعنی به دنبال یک ضرر یک نفع بردن. در 
محله ی سعدِی قدیم، بعضی از اهالی که وسایل رفت و آمد نداشتند، هنگام ضرورت به 
ثروتمندان محل رجوع می کردند و خری را از آن ها قرض می گرفتند. روزی یکی از اهالی، 
خری را از ثروتمندی قرض می گیرید و به سمت شهر حرکت می کند، در بین راه، خر از 
رفتن باز می ماند، راکب برای حرکت دادِن خر، مدام نوِک چاقو را به شکم خر فرو می برد و 
شکم خر پاره و خر سقط می شود. راکب به منزل ثروتمند مراجعه می کند و ماجرا را تعریف 
می کند، در ضمن پولی هم نداشته که قیمِت خر را بپردازد. از قضا ثروتمند محل، دختری 
شرور داشته که خواهان و خواستگاری نداشته، پس مالک به جای گرفتِن خسارت، از او 
می خواهد که دخترش را به همسری برگزیند. آن فرد هم از سِر اجبار می پذیرد و ازدواج 
صورت می گیرد. می گویند هر زمان که بین این زن و شوهر بحثی در می گرفته، مرد به 

همسرش می گفته: خره از تو بهتر بود.
*یِي· ماري دیدم، اَز اینجا ُت پُي او دیِگ پُُلویي یو.

 Yey Mâri Didom Az Injâ To Poy U Dige Polowiyu.k  
)یک ماری دیدم که طولش از اینجا تا پای آن دیِگ پلو بود.(روزي علي آقاي دندان 
طال)یکي از اهالي سعدِي قدیم(، از کوچه ای می گذشته، همسایه در حال پخت پلو بوده 
که بوِي غذا به مشاِم علی آقا مي رسد. او آن قدر هوس خوردِن پلو مي کند، که وارد منزل 
همسایه مي شود. از طرف دیگر صاحبخانه، که به اندازه ي مهمانان خود غذا پخته بود، منتظر 
رفتِن علي آقا مي شود. در همین هنگام علي آقا، براي این که صاحبخانه را متوّجه کند، که 
بوي غذا به مشامش رسیده و پلو نخورده بیرون نمي رود، شروع به داستان سرایي مي کند 
و مي گوید:»وقتي مي َمدم! یِي· ماري دیدم! اَز این جا ُت پُي او دیِگ پُلویي یو«)زمانی که 
می آمدم یک ماری دیدم که طولش از اینجا تا پاِی آن دیِگ پلو بود(. از آن زمان تاکنون، 
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اهالي، هر گاه به مهماني مي روند، از این جریان با شوخي و طنز یاد مي کنند.
Yey Metr Kap Vâz Kerdan.h .یِي· متر َکپ واز ِکردن *

)دهانش را به اندازه ی یک متر باز می کند.(یعني داد و فریاِد بسیار راه انداختن.
3- نتیجه گیری

در هر سرزمین، مفاخر فرهنگی و پایه ی اساسی که چرِخ جامعه بر روی آن استوار است 
و هویِت خود را می نماید، فرهنِگ آن جامعه است. فرهنگ به مجموعه ای از دستاوردهای 
تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، ادبی، هنری و ... می گویند که انسان می تواند با شناخِت این 

مجموعه ، با اندیشه ها، باورها و ُخلق و خوی آن جامعه آگاه شود.
     به یقین، یکی از شیوه های تهاجم بیگانگان، تهاجم به فرهنگ و ادب شفاهِی جامعه 
بودند که  بزرگانی چون جمالزاده، دهخدا و صادق هدایت نخستین کسانی  است. گویی 
خطِر تهاجم فرهنگی را احساس کرده بودند و به گردآوری َمَثل ها، داستان ها و ادب شفاهی 
مردم ایران پرداختند و الگویی شدند برای سایر نویسندگان. چنانچه در شیراز بیژن سمندر، 

ابوالقاسم فقیری، جمال زیانی و ... در این راه گام های مهم و مؤثری برداشتند. 
مجموعه ی آداب و رسوم می تواند شامِل باورها، ترانه ها، داستان ها، ضرب المثل ها و ....در 
هر دیار باشد، محلّه ی سعدی، در شمال شرقی شیراز قرار دارد، این منطقه ی تاریخی، دارای 
آداب و رسوم و ضرب المثل هایی است که خاص خود این منطقه است، این ضرب المثل ها 
اغلب پند آموز است، جای ساعت ها سخنرانی را می گیرد و به زیبایی بر دل می نشیند. در 
بعضی از این ضرب المثل ها، حوادِث محلی و یا گفته ها و ویژگی های شخصیتی بزرگاِن محل 
مشاهده می شود، برای مثال: »شده انگو ِسد مصطفي.«)مثِل سید مصطفی شده است.( به 
کسي مي گویند، که نسبت به محیط اطراف کاماًل بیگانه است و به هیچ کجا هیچ رفت و 
آمدی ندارد.سید، یکي از اهالي بود، که در طول عمِر هشتاد ساله اش، هیچ مسافرتی نرفت 
حتی در محله هم گشت و گذاری نداشت و تنها مسافت خانه تا دکانش که چند قدمي 
بیشتر نبود، مي پیمود. برخی دیگر از َمَثل ها، واقعه ای تاریخی را بازگو می نماید، مانند: »شده 
انگو دوره ي حسینقلی خانی.« )مثِل دوره ی حسینقلی خان است.( به محله ای مي گویند، که 
دچار هرج و مرج است.حسینقلی خان، یکی از حاکماِن ستمگر شیراز بود)در حدود سال 
1240( که به دلیل ظلم و ستم فراواِن او در شهر هرج و مرج فراوانی روی می دهد و بسیاری 
از مردِم شیراز از دست او فرار می کنند و به محله ی سعدی می آیند و برای همیشه ساکن 
این محله می شوند. در سال1320 دوره  ی رضاقلی خانی است. با شروع حکومت محمدرضا 
پهلوی، شورش ها و نا امنی هایی توسِط اشرار انجام می شود. در این زمان، رضا قلی اقدسی 
معروف به سرهنگ اقدسی و میرزا قنبر فهندژ، دو تن از دالوران محله ی سعدی، به دلیل 
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با سراِن یاغیان داشتند، به طور مسالمت آمیز مانع حمالت  رفت و آمد و معامالتی که 
تاریخی یعنی  به واقعه ا ی  اینکه  بر  َمَثل عالوه  این  به راه ها و محله ها می شوند. در  آن ها 
دوره ی حسنقلی خانی اشاره شده، به طور غیر مستقیم واقعه ی تاریخی دوره ی رضاقلی، 
همراه با نام دو تن از دالوران محله ی سعدی تداعی می شود. برخی از ضرب المثل ها نیز 
بر اساِس جغرافیای محل و نوع زندگِی شبانی و سادة  گذشته، شکل گرفته است. پس در 
َمَثل ها، به فراوانی و به طور برجسته، ناِم دام، انواع جانوران و اعضای آن ها دیده می شود. 
مانند:»ُجلِش َکجه.«)پاالنش کج است.(یعني منحرف بودن و فساِد اخالق داشتن. یا»ُدِمّش 
ُکُلفت شده.«)ُدمبه اش کلفت شده است.( به انساِن ضعیف و در عین حال خبیثی می گویند 
که به پشتوانه ی فردی قدرتمند، احساس قدرت کرده و شروع به فساد می کند و به همین 
دلیل، کسی هم جلودار او نیست. بنابراین با خواندِن ضرب المثل های مردم محلۀ سعدی 
شیراز می توان با آداب و رسوم و ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و نوِع زندگی آن ها آشنایی 
پیدا کرد و به نظر می رسد، در حفظ فرهنِگ هر بوم و برزن گردآورِی ادب شفاهی، به 
ویژه ضرب المثل ها، اصل و ریشۀ آن سرزمین را می نمایاند و بهترین منبِع گردآورِی ادب 

شفاهی، رجوع به کهنساالِن آن محل است.
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1- مقدمه
ماده تاریخ یکی از فنون بدیعی و صنایع لطیف شاعری است. از آغاز ظهور شعر و شاعری 
یا قبل از آن برای ثبت تاریخ و در خاطر ماندن آن، با وضع یک کلمه یا کلمات به طرز 
شعری در یک مصراع یا یک بیت، سال تاریخ را می گنجانیدند و به این وسیله وقوع حادثه، 
شرح بنا، والدت یا وفات و غیره را ضبط می کردند. این فن مربوط است به حساب ابجد 
یا حساب جمل، در زمانهای قدیم تاریخ گفتن با حساب ابجد یعنی حروف مقطعه معمول 
بوده است. سپس حساب جمل در میان شاعران و ادیبان عرب و عجم مرسوم گردیده است. 
شیوع این فن به قرن پنجم هجری برمی  گردد. بعضی اسامی و اشارات و محاسبات نجومی 
را در زمان قدیم به حساب جمل به کار می بردند و برای هر حرف از حروف ابجد عددی 

قایل شده و حساب جمل را تشکیل داده اند. )دبیرسیاقی، 1390: 143(
حروف ابجد هشت کلمه بی معنی است که از سر هم کردن 28 حرف عربی ساخته 
شده اند و به صورت های مختلف نوشته شده که متداول ترین آنها به شرح ذیل است. ابجد 
- هوز - حطی- کلمن- سعفص - قرشت - ثخذ - ضظغ. بیست و هشت حروف ابجد را به 
سه دسته نه تایی و یک حرف جداگانه تقسیم کرده اند و برای نه حرف اول اعداد یگان )9-

1(، برای 9 حرف بعد اعداد دهگان)90-10( و برای سومین دسته 9 حرفی اعداد صدگان 
)900-100( را در نظر گرفته و 1000 را به حرف آخر داده اند. شمار حروف ابجد به شرح 

ذیل است. )سحاب، 1326: 21(
یگان، یگان  شمر  ابجد حـروف  تا  حطی           چنانچـه از کلمن عشر ، عشر تا سعفص
پس آنگه از قرشت تا ضظع شمر صد، صد           دل از حساب جمل شد تمام مستخلص
                                                                                 )فراهی، 1384: 48(

کلمن حطی هوز ابجد
ن م ل ک ی ط ح ز و ه د ج ب الف
50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ضظغ ثخذ قرشت سعفص
غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 90 80 70 60
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معلوم نیست که این اعداد در چه زمانی وضع شده و واضع آنها کیست؟ تنها مواردی 
موجود است که تاریخ استعمال حساب جمل را به نزدیک اوایل اسالم می رساند. قدیمی ترین 
تاریخی که به حساب ابجد از شعرای فارسی زبان با حروف مقطعه ابجد گفته شده از مسعود 
سعد سلمان است. که در تفویض حکومت هندوستان به سیف الدوله ابراهیم گفته است.

)صدری، 1378: 98(
بیت اول و آخر شعر مسعود سعد این است.

ز    قصر  شاه   مرا   مژده    داد    باد     نسیم چو روی چرخ  شد از صبح چون صحیفه سیم
چو سال هجرت بگذشت تی و سی و سه جیم که پادشاهی صاحبقران شود به جهان

             )سعد سلمان، 1362: 332(
ابجد9-60-400  بر اساس حروف  ترتیب  به  با محاسبه حروف، )ت، س، سه ج(  که 
معادل سال)469.ه( استخراج می شود. در محاسبه حروف به ابجد هر حرفی عددی دارد و 
هیچ حرفی از عدد ساقط نیست. تمام حروف را باید با زبان عربی تلفظ کنیم نه فارسی و 
در محاسبه اسامی فارسی که حروف ) گ چ پ ژ ( دارند باید اول معادل عربی این اسامی 
این اسم می شود100و  ابجد  و  بزمان  پژمان می گویند  به  را در نظرگرفت. مثال عرب ها 
همچنین در زبان عربی فصیح به گرگانی می گویند جرجانی پس برای محاسبه ابجد باید 
آن را جرجانی حساب کرد. بنابراین هیچ حرفی از عدد ساقط نیست و نباید در اسامی که 

گ چ پ ژ دارند آنها را صفر حساب کرد. 
یکی از ویژگی های عمده ماده تاریخ آن است که در قالب شعر و جمالت لطیف و ظریف 
گفته می شود و مشتمل بر لطایف ادبی و صنایع شعری است و یادها به ضبط و حفظ آن 
بیشتر مایل و راغب است. که این عمل خود یک نوع ورزش فکری و ریاضت ادبی است. 

)باقری بیدهندی، 1377: 17(
از حروف ابجد در موارد مختلفی استفاده می شود که از متداول ترین آنها می توان به 
شماره گذاری صفحه های کتاب، در اسطرالب ها، در ساختن طلسم ها، در ساختن لغز 
و معما و دعا نویسی اشاره کرد.همچنین در ساختن برخی اعداد رمزی مانند کلمه یاعلی 
که مساوی است با 121 یا کلمه علی که مساوی است با 110 که این اعداد را گاهی باالی 

سردر منازل و عمارات می نویسند. )محّمدی، 1379: 29(
این مقاله  ابجد که موضوع اصلی مورد نظر ما در  از حساب  استفاده  مهم ترین مورد 
می باشد، ساختن ماده تاریخ است. اصول و قواعد مربوط به این فن، پس از ساده کردن 
و تلخیص از کتاب نخبه الّتواریخ تالیف میرزا اسماعیل خان دبیر تفرشی، متوفی به سال 
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1322 که خود استادی بی نظیر در این فن بوده به شرح ذیل می آید.
در شمارش حروفی را که نوشته می شود، مأخذ عمل خود قرار دهد.  -1

حروف تشدیددار را یک حرف حساب کند.   -2
واو معدوله )خواجه ، خوار، خواندن، خواستن و ...( را الف محسوب کند.  -3

اسمعیل و اسحق و اسامی نظیر آن ها را به همین ترتیب که نوشته می شوند   -4
شمارش کند و الف مقصوره )کوتاه( را به الف ممدوده )اسماعیل( تبدیل نکند.

در اسامی با حروف گ چ پ ژ، نباید آنها را صفر حساب کرد بلکه معادل عربی این   -5
اسامی را باید در نظرگرفت.

برخی مواقع شاعر قبل یا بعد از ماده تاریخ کلماتی مانند گفت، بگو، برگو و حروف   -6
ربط مانند: که و چه می آورد که نباید آن ها را محسوب داشت. )خالصی شیرازی، 1385: 

)112
پیشینه تحقیق

حلیمی شیروانی شاعر ناشناخته ای است. درباره وی در متون ادبی زیاد سخن به میان 
نیامده است، و در مورد چهارده اسلوب ماده تاریخ  او نیز مطالبی به صورت یکپارچه و جامع 
ذکر نگردیده است از این جهت ذکر چهارده اسلوب ماده تاریخ او کاملترین اسلوب های 
ساخت ماده تاریخ است. هرچند مقاالت و آثار مشابهی با موضوع ماده تاریخ در این زمینه 
وجود دارد ولی هیچ کدام چهارده اسلوب مورد اشاره در این پژوهش را به صورت کامل و 

جامع ذکر نکرده اند.
تحقیق صورت  مورد  درباره موضوع  پژوهش خاصی  تاکنون  آیا  اینکه  از  آگاهي  براي 
گرفته و محصول آن به شکل کتاب، رساله، مقاله یا پایان نامه منتشر شده است، پایگاه هاي 
اطالع رساني مختلف، کتابخانه ها و سایر منابع کتابخانه ای  و اسنادی مورد جست وجو قرار 
کلیات  از  تصحیحی  یا  و  پژوهش  تاکنون  که  داد  نشان  این جست وجوها  نتیجه  گرفت. 
حلیمی شیروانی صورت نگرفته و وی برای فارسی زبانان شاعری ناشناخته است؛ تنها نام 
شاعر و اطالعاتی پراکنده در برخی از   تذکره ها ثبت شده است. در هر حال از زندگی و 
احوال حلیمی گزارش دقیقی در دست نیست و علی رغم تالش و کوشش بسیار، به جز 
موارد اندک در برخی تذکره ها، فهرست  نسخ خطی و اشارات مختصر توسط خود مؤلف تا 

کنون اطالعات دیگری بدست نیامده است.
روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه ای و تحلیلی و بر اساس مراجعه به فرهنگ های واژگان معتبر 
فارسی است. دیوان حلیمی شیروانی بر مبنای شیوه قیاسی تصحیح شده است. منابع مورد 
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مطالعه جهت نگارش این رساله از لحاظ زمان و موضوع نگارش متنوع است. بخش عمده ای 
از اطالعات این رساله یافته هایی است که از متن نسخه خطی کلیات حلیمی شیروانی به 
دست آمده است؛ برخی دیگر در جهت روش تصحیح متون نگاشته شده و بخش دیگر نیز 
کتاب های مرجعی است که هر کدام در راستای روشن شدن موضوع و بیان نظریات مربوط 
به تحقیق نظری آن، مطالعه شده اند. بسیاری از منابع و مآخذ مربوط به این پژوهش نیز از 
طریق مراجعه به کتاب شناسی و فهرست مقاالت و پایان نامه شناسایی شده اند. جستجو در 
بین مقاالت مراکز معتبر علمی که حاوی ابداعات و نکات عمیق پژوهشی و حاصل آخرین 
یافته های پژوهشی هستند، از دیگر تالش ها در این زمینه بوده است. این پژوهش بر مبنای 

روش کتابخانه ای اجرا شده است.
2- بحث و بررسی

2-1- قواعدالّتواریخ حلیمی شیروانی
رساله قواعدالّتواریخ در سال 961.ه توسط حلیمی شیروانی تالیف شده است. این رساله 
دارای 742 بیت است و از برگ 230 تا 288 متِن نسخه اصلی، تعداد118 صفحه را شامل 
می شود. شاعر در مقّدمه این رساله توضیح مشبع و مفّصلی درباره علم تاریخ و چگونگی 
ساختن ماده  تاریخ داده است. سپس هفتادوپنج نمونه ماده تاریخ به روش های مختلف در 
چهارده اسلوب آورده است. نکته مهم در این رساله مستند کردن ماده تاریخ و علمی کردن 
بحث آن است. همچنین حلیمی این رساله را به نام سلطان سلیمان بن سلیم بهادرخان 

تالیف کرده است.
کتاب قواعدالّتواریخ این گونه آغاز شده است: »سپاس فراوان و ستایش بی پایان حکیمی 
را که ضبط تواریخ سنین و شهور ایّام از ابتدای خلقت عالم تا انتهای فطرت آدم ذّره ای 
از ذرایر حکمت باهرة اوست. و حمد بی حد و درود بی عد قادری را که حفظ تحّرک دوایر 
افالک و لمعۀ اشّعۀ هر ذّره از ذروة چرخ برین تا مرکز تودة خاک شّمه ای از شمایم قدرت 
قاهرة اوست.اّما بعد این مختصری است در بیان اسلوب گفتن تاریخ نظم و طریق دانستن 
صحیح آن از سقیم، خواه به زبان پارسی و خواه به لسان عربی و ترکی که این فقیر حقیر 
بندة جانی حلیمی شیروانی -غفراهلل ذنوبه و ستراهلل عیوبه- تألیف نموده به نام نامی  و اسم 
شریف گرامی اعلی حضرت کیوان سطوت خورشیدرفعت جمشیدشوکت مهر سپهرعظمت 
و جهان بانی و آفتاب اوج برج حشمت و کشورستانی و نور حدقۀ سلطنت و نور حدیقۀ 

معدلت. مثنوی:
که هم تاج نازد بدو هم سریر جم تاجور خسرو جم سریر
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سلیمان به فرمان سکندر به کین سلیمان نگین و  سریر  سکندر 
فریدون به فال و سکندر به فر فریدون خصال و سکندر هنر
بود کمترین چاکرش سلم و تور منوچهر چهری که هنگام سور

                                                                               )حلیمی،961: 229ر(
سلطان ابن سلطان حضرت سلطان سلیمان بن سلطان سلیم بهادرخان خلّد اهلل ملکه 
بالحفظ و االمان، ابّد اهلل تعالی زمان دولته و سعادته الی آخر الزمان بالّنبی و آله و دینه- و 

هو افخراالدیان«.
حلیمی دراشاره به سبب تالیف این رساله که به تشویق و ترغیب یکی از فضالی هم 
بود که یک روز در  تألیف آن  این گونه می پردازد. »وسبب  بوده،  نام رستم  به  عصر خود 
محفلی جمعی از فضالی بالغت آثار و قومی از فصحای فضیلت شعار جمع بودند و بیان 
سحرآوری می نمودند و هر یک به قدر طاقت خویش زبان سخن گستری گشوده، اظهار 
فضیلت می نمودند. الحق مجلسی بود آراسته و مجمعی پیراسته و اصحاب مجلس یکایک از 
نوادر دهر و ارباب مجمع سراسر سرآمد عصر و از هر جانب سخنی در میان می افتاد و از هر 
خرمنی خوشه ای چیده می شد و از هر مخزنی گوهری سفته می گشت تا به تقریب سخن از 
شعر و شاعری در میان آمد و از قصاید فصحای متقّدمین بیتی چند خوانده شد و از اشعار 
فضالی متأّخرین غزلی دو مذکور گشت و از انواع سخن و از اصناف این فن چون معّما و 
ترصیع و ترجیع و سایر صنایع شعر و بدایع نظم مباحثه می شد تا کالم منجر به تاریخ گشت 
و از آن میان شخصی تاریخی خواند که خالی از قصوری نبود و اسلوب و قاعده اش از عیبی 
دور نه. یکی از فضالی مهندس که صدر مجلس بود و شعرا را رفیق و مونس که نام نامیش 

گوهروار از ضمن صدف بحر این معّما به طریق رمز و ایما مستخرج می شود. 
معّما به اسم رستم

ای که خواهی گوهر مقصود آری در کنار           سرنگون در بحر غّواصی کن و درها برآر
)حلیمی،961: 23 1ر(

سؤال نمود که این چون تواند بود و از اهل مجلس کسی جوابی شافی نفرمود و حّل 
اشکال او ننمود زیرا که استادان سخنور پیشین و سخنوران هنرگستر سحرآفرین در بیان 
انواع سخن، قصاید مصنوع تصنیف کرده اند و در اصناف صنایع این فن رسایل مطبوع تألیف 
نموده، لیکن در بیان ضبط قواعد این اسلوب مرغوب و مرغوب ترین هر اسلوب رساله ای 
تحریر نفرموده اند و مقاله ای تقریر نکرده اند و از چگونگی حالو استادان متأّخرین نیز در 
شرح کیّفّیت احوال آن ورقی ننوشته اند و از چگونگی حال آن سبقی بیان نفرموده اند. با 
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وجود آنکه در طرز نظم شیرین تر و رنگین تر و نیز مشکل تر از اسلوب تاریخ نیست و از اکثر 
شعرای متقّدمین و فصحای متأّخرین از عرب و عجم و ترک و غیره تاریخ سر بر زده است. 
بنا بر حسن اعتقادی که آن بزرگوار در حّق این دعاگوی بی مقدار داشت در آن مجمع توّجه 
به جانب این فقیر نموده، فرمود که اسلوب و قاعدة طرز این نظم را و طریق دانستن عیب 
و هنرش -چنانکه می باید- دانم که دانی. چرا که در هر اسلوب این فن تاریخ متعّدد از تو 
سربرزده است. پس اگر چنانکه طریق مؤلّفان است و آیین مصّنفان در حّل مشکالت این و 
در اسلوب دانستن نیک آن از بد رساله ای تألیف کنی و مقاله ای تصنیف نمایی تا در چنین 
وقتی به کار آید، دور نمی نماید و نیز در صحایف روزگار از تو یادگاری ماند و شاید که اهل 

دلی به فاتحه ای یاد دارد. 
قطعه:

کنند یاد  همیشه  نیکش  نام  هر که زو ماند در جهان اثری
کنند شاد  مدام  پاکش  روح  تا که هست آن اثر به فاتحه ای

                                                                                )حلیمی،961: 232ر(
هرچند که این فقیر بی بضاعت را استطاعت تألیف آن نبود ولیکن چون خالف امر او 
امری خالف عقل نمود. حسب االشارت آن حضرت قدم جرأت در میدان فکرت نهادم و 
این رساله را ترتیب داده، قواعدالّتواریخ منظومه رقم کردم. امید بر رای خطاپوش صاحبان 
هوش و کیاست و بر کیش صواب اندیش خداوندان فهم و فراست چنان است که اگر بر 
سهوی یا خطایی واقف شوند، اذیال اغماض برآن پوشند و به قلم عفو در اصالح آن کوشند«. 

)حلیمی،961: 230پ(
تاریخ عبارت از مّدتی است که در مابین دو واقعۀ غریب و یا دو حادثۀ عجیب واقع شده 
باشد و یا در میان دو امری که بنای تاریخ بر آن توان نهاد که آن امور در دو زمان معّین 
واقع شده باشد و تعیین کنندة آن مّدت را موّرخ گویند. حلیمی در رساله خود به اهمیت 
تعیین مدت در ماده تاریخ اشاره می کند و مراد از تالیف این رساله را دانستن تعیین مدت 
بیان می کند، سپس به شرح و توضیح تعیین مدت توسط هر دسته یا طایفه از مورخان و 

شاعران که هرکدام تاریخی را مبدا تاریخ قرارداده اند، می پردازد.
از نظر حلیمی موّرخان دو طایفه اند:»یکی آنکه با وجود تعیین مّدت هر چیز که در 
وفات  و  والدت  و  نکبت  و  شوکت  از  سالطین  حکایات  چون  باشد  شده  واقع  مدت  آن 
ایشان و احداث واقعات غریبه و امور عجیبه بیان فرماید خواه به نثر چون تاریخ طبری و 
تاریخ جهان گشایی و تاریخ گزیده و مانند اینها و خواه به نظم چون شاهنامۀ فردوسی و 
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گرشاسپ نامۀ اسدی و سکندرنامۀ نظامی و تاریخ منظوم حمدی و امثال اینها و طایفۀ دّوم 
تعیین آن مّدت می کنند فقط خواه به نثر چنانکه در آخر کتاب ها و قباله ها و در روزنامه ها 
و در کتابۀ عمارت ها و خواه به نظم و آن گاه به قصیده و گاه به قطعه و گاه ترجیع بند و 
ترکیب بند و گاه به غزل و رباعی و فرد و گاه به مصراعی و گاه به بعضی از مصراع واقع 
می شود و مراد از این رساله دانستن اسلوب تعیین این مّدت است به نظم چون تعیین این 
مّدت ممکن نیست بال تعیین مبدأ تاریخ پس بالّضرورت هر طایفه ای از موّرخان زمانی را 
ابتدای عالم تا هبوط آدم تا زمان نبّوت رسول -صلوات  مبدأ تاریخ ساخته اند چنانکه از 
اهلل علیه و آله و سلّم زمانی که واقعۀ غریبی و یا حادثۀ عجیبی یا بنای عمارتی که در آن 
زمان واقع شده است، مبدأ تاریخ ساخته اند. چنانکه طایفۀ منّجمان بنای گنبد اهرمن را 
که پیش از آدم بوده به چند هزار سال و جمعی هبوط آدم علیه الّسالم را و قومی طوفان 
نوح علیه الّسالم را و حکمای روم وفات اسکندر فیلقوس را و گروهی از اهل فرس جلوس 
یزدجرد شهریار را مبدأ تاریخ ساخته اند و عمر ابن خّطاب به اتّفاق ائّمۀ اصحاب -رضی اهلل 
عنهم هجرت رسول -صلّی اهلل علیه و سلّم را از مّکۀ مشّرفه به مدینۀ منّوره مبدأ تاریخ 
ساخته اند. از آن زمان تا این زمان تاریخ معتبر و مقّرر این است. اگرچه در این میان موّرخان 
بعضی واقعات را مبدأ تاریخ ساخته اند ولیکن مآل همه باز به تاریخ هجرت رسول -علیه 
الّسالم- عاید است که تعیین نمودن آن مّدت به طریق نظم منحصر در چهار اسلوب است 
و قاعدة هر اسلوب را چنانکه می باید بیان کنیم در آن اسلوب هر تاریخی که از متأّخرین 
و متقّدمین واقع شده باشد، به قدر اّطالع بیاوریم و بعد از آن هر تاریخ که از این بنده در 
آن اسلوب واقع شده باشد، مرقوم می شود و چند از برای دانستن قاعده واستشهاد در هر 
اسلوبی یک تاریخ کفایت می کرد؛اّما از متعّدد بودن تاریخ فایده آن است که مجماًل کس بر 

بعضی حاالت مّطلع می گردد«. )حلیمی، 961: 232پ(
2-2- انواع ماده تاریخ در کتاب قواعدالّتواریخ 

حلیمی شیروانی در رساله قواعد التواریخ خود چهارده اسلوب و روش را برای ساختن 
ماده تاریخ معرفی می کند سپس به شرح و توضیح آن همراه با شواهد متعدد می پردازد. 

2-2-1- اسلوب اّول: در این نوع ماده تاریخ، تاریخ حادثه و رخدادی به طور صریح به نظم 
کشیده شده است. فهم این نوع از ماده تاریخ نویسی آسان و بسیار طبیعی است.

در این اسلوب، شاعر در تاریخ سال و ماه و روز را می آورد و گاه سال و ماه را می آورد 
و گاه فقط به سال اکتفا کند و این اسلوب استادان پیشین است و جمیع تاریخ متقّدمین 
در این اسلوب واقع شده است و متأّخرین نیز در این اسلوب تاریخ های بسیاری نوشته اندو 
این تاریخ که استاد سخن و ماهر این فن میر معّزی در وفات سلطان سنجر ماضی فرموده 
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است، از این نوع است.
تاریخ وفات شاه سنجر)553.ه.ق(

خرامان سرو خسروی  چمن  در  بود  که  نکوسیرت سنجر  جهان  شاه  وفات 
به سال پانصد و پنجاه و سه به خّطۀ مرو بود اّول  ربیع  از  چهار  شنبه  روز  به 

                                                                      )معزی نیشابوری، 1318: 812(
و از این اسلوب است این تاریخ که استاد شعرا حکیم انوری در تاریخ والدت و وفات امام 

محّمد غزالی گفته است:
تاریخ وفات امام محّمد غزالی )445.ه.ق(

وجود در  گیتی  ایّام  از  آمد  پنج  و  چل  با  چارصد سال  به  غزالی  حجت االسالم 
سال عمرش بی گمان و شبهه خواهد شصت بود چون به سال پانصد و پنج از جهان رحلت گزید

                                                                               )انوری، 1364: 389(
از این اسلوب است این تاریخ که وفات خواجه نصیر طوسی است.

تاریخ وفات خواجه نصیر طوسی )672.ه.ق(
نزاد زمانه  مادر  او  چو  که  یگانه ای  فضل کشور  پادشاه  دین  و  ملّت  نصیر 
بغداد در  درگذشت  هجدهمش  روز  به  به سال ششصد و هفتاد و دو  به  ذی الحجه

                                                                             )حلیمی،961: 234پ(
و از این اسلوب است این تاریخ که مسعود سعد در وفات غزان خان گفته است . 

تاریخ وفات شاه غازان)703.ه.ق(
خوب خصال پادشاه  آن  قزوین  حّد  به  غازان جهان  شه  شد  برین  خلد  سوی  به 
شّوال مه  از  بود  پانزدهم  روز  که  بگذشته عصر  وقت  سه  و  هفتصد  سال  به 

             )سعد سلمان، 1362: 312(
و تعیین مّدت گاهی بر اسلوبی واقع می شود که تعریف تاریخ بر آن صادق نیست زیرا 
که آن را رجوعی به مبدأ معّین نیست و از آن سبب از اسلوب تاریخ شمرده نمی شود و این 

قطعه در مورد خواجه نظام الملک وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی،از این نوع است. 
تاریخ نظام و شرح حالش

ستردم آفاق  چهرة  از  ستم  گرد  سی سال به اقبال تو ای شاه جوان بخت
بُمردم کارد  یک  ضربت  از  سفر  اندر  چون شد ز قضا مّدت عمرم نود و شش

نویافته های ماده تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی
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بردم تو  توقیع  به  ملک العرش  پیش  سعادت طغرای  و  نکونامی  منشور 
سپردم خداوند  و  خدا  به  را  او  فرزند به  دیرینه  خدمت  این  بگذاشتم 

)حلیمی،961: 238پ(
و از آن جمله است این قطعه از معّزی نیشابوری که از مقّربان سلطان ملکشاه سلجوقی 

بود و در حق نظام الملک و سلطان گفته است.
تاریخ نظام و شاه با هم

دگر ماهی  یک  رفت  او  پس  از  برنا  شاه  رفت در یک مه به فردوس برین دستور پیر
نگر سلطانی  عجز  و  ببین  یزدانی  قهر  کرد ناگه قهر یزدان عجز سلطان آشکار

)معزی نیشابوری، 1318: 317(
قائل  عددی  ابجد،  حروف  از  حرف  هر  برای  شیوه،  این  در  دّوم:  اسلوب   -2-2-2
شده اند و حساب جمل را تشکیل داده اند در این نوع از ماده تاریخ، شاعر تاریخ را به ترتیب 
حروف ابجد یکی یکی می آورد. چنانکه اّول صدگان، دوم دهگان وسوم یگان.و این تاریخ در 

وفات قطب شیرازی، از این اسلوب است.
تاریخ وفات قطب شیراز )710.ه(

بازی آن  از  آه  روزه  مه  در  کج رفتار چرخ  کرد  بازی 
شیرازی قطب  برده  در  رفت  هجرت گه  از  رفته  یا  و  ذال 

                                                                    )حلیمی،961: 244پ(
همچنین تاریخ قتل خواجه شمس الّدین محّمد در بیت زیر از این نوع است.

تاریخ وفات شمس )710.ه(
الف یا  و  ذال  تاریخ هجری سال  از  رفته  منصرف گشته  شّوال  از  اّول  عشر  شنبه 
بدر عمر خواجه شمس الّدین محّمد منکسف جهان خداوند  فرمان  به  شد  محّول  در 

                                                                                             )همان، 245ر(
2-2-3- اسلوب سوم: آن است که شاعر در تاریخ، حروف ابجد را به صورت مرکب 
به ترتیب حروف جمل می آورد، چنانکه اّول مآت را دّوم عشرات را سّوم آحاد را و از آن لفظ 
به غیر از حساب تاریخ معنای دیگر مقصود نیست چنانکه یکی از فضالی متقّدمین زمان 

والدت، زمان کسب علوم و زمان رحلت شیخ ابوعلی سینا چنین گفته است.
تاریخ والدت)373.ه( کسب علوم)391.ه( وفات )427.ه( ابن سینا

وجود به  عدم  از  آمد  شجع  در  سینا ابوعلی  الحق  حّجت 
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بدرود جهان  این  کرد  تکز  در  در شصا کرد کسب جمله علوم
                                                                                                     )همان،246پ(

همچنین تاریخ والدت، سلطنت و زمان وفات سلطان شاهرخ در ابیات زیر از این اسلوب 
است.

تاریخ والدت )933. ه( سلطنت)942. ه( وفات )946. ه( شاه شاهرخ
وجود ملک  در  خیمه  زد  عدم  از  ظلج در  شهرخ  معصوم  شه  آن 
بود که  حبسی  در  کشته  شد  ظمو  در  شیروان تخت  شاه  شد  ظمب  در 

                                                             )همان ،961: 246پ(
2-2-4- اسلوب چهارم: آن است که شاعر چند کلمه را به ترتیب حروف ابجد با 
هم می آورد، چنانکه معنای شعری آن به حال خود باقی  باشد و هنگامی که حروف آن را 
به ابجد حساب کنند، هر تاریخی که شاعر اراده کرده است، واقع    می شود. و این اسلوب 

مخصوص متأّخرین است. 
و این اسلوب بر چند وجه است: وجه اّول آن است که شاعر قصیده ای گوید و یا غزلی و 
یا قطعه ای و یا رباعی ای و یا مطلعی و چون به ابجد حساب کنند، از اّول تا آخر یک تاریخ 

واقع می شود. تاریخ سرودن قصاید زیر از این نوع است.
احوال مساعد  او  همم  علوم اهل  وداد  و  داد  مه 
کمال اهل  داد  داده  او  داد  دل اهل  کام  داده  او  حکم 

                                                      )حلیمی ،248ر(
تاریخ قصیدة شه دین

داد آدم  دودة  دادملوک  کو  وداد و  داد  ممالک  همۀ  ماه 
هم داد ده ملوک هم حامل داد کامد داده  حال  اهل  دل  داد 

                           )همان، 246پ(
وجه دوم آن است که شاعر قصیده ای گوید و یا غزلی و یا غیر اینها که هر مصراع یک 
تاریخ را ذکر کند، خواه همه تاریخ یک ماّده باشد، خواه مصراع اّول تاریخ والدت باشد و دوم 
نیز هم و یا مصراع اّول والدت است و دّوم تاریخ وفات است. چنانکه موالنا صاحب هروی 
مرثیۀ ترکیب بندی برای میرعلیشیر گفته که هر مصراع آن تاریخی واقع شده است. مصراع 

اّول تاریخ والدت است و دّوم تاریخ وفات است.
تاریخ والدت است تاریخ وفات این نظم که خوش تر است از آب حیات        

                                                                                           )همان، 249ر(

نویافته های ماده تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی
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و از این نوع است این غزل حکیم کاشانی مشهور به صنعی که برای منشی گری میرزا 
کافی گفته است که هر مصراع آن غزلی جداگانه در تاریخ منشی گری او واقع شده است.

جامۀ عشوه به بر جام به کف سوی به من من مه پیکر  بت  آمد  زده  چاک دامن 
من پری چهرة  ماه  دگر  ناز  صد  بدو  هر دو عالم به جوی پیش من این دم کامد
وطن باره  دگر  کرده  گل  که  الحمد  هلل  دور از وی به چمن همچو سمن بهر طرب
سیم بدن تازه گل  آن  بر  به  بازآمد  ناز و  جلوه  ره  ز  و  عمر  گلبن  بر  داد 
من بر  دولت  سّکۀ  حسن  الطاف  کوس  نامزدش بود  که  الیق  کافی  میرزا 
الکن بیانش  نزد  بود  قدر  از  مانده  بیان به  آمد  ازل  کز  قدر  منشی  کلک 
محن فوج  از  محنت زده  صنعی  از  بجز  همه یاران به چمن جمع که باشند به هم

)همان،961: 251ر(
واین غزل مصنوع که هر مصراع این غزل تاریخ جلوس یکی از سالطین آل عثمان است، 

از این نوع است.
کرم ملک  مه  و  دهر  مالک  همم دور  مه  و  عدل  داور 
خان بایزید  جلوس  تاریخ  است مراد  خان  جلوس  تاریخ 
عالم مدار  مهر  مطلع  سلک همه  در  او  واصل  کرم 
خان بایزید  جلوس  محمد تاریخ  خان  جلوس  تاریخ 
محرم دل ها  همه  در  او  مهر  ملک داور  کرم  و  عدل  عالم 
خان بایزید  جلوس  تاریخ  محمد خان  جلوس  تاریخ 
کرم مهر  او  درگه  علم  دول صدر  او  درگه  محرم 
سلیمان خان  جلوس  تاریخ  است تاریخ جلوس خان سلیم 
همم و  دهر  او  عسکر  حارس  رسم حارس  او  کامل  کرم 

                                                                                  )حلیمی،260ر(
وجه سوم آن است که شاعر در هر مصراع دو تاریخ ذکرکرده باشد. خواه قصیده باشد 
یا غزل یا قطعه و یا رباعی و این قطعه که در هر مصراع آن دو تاریخ واقع شده، برای احمد 

پاشا که پاشای ممالک شام بود، گفته شده و آن قطعه این است.
تاریخ نیابت دمشق

به کوشش سکندر به نخچر قباد تهمتن به گوپال و فّرخ به کین
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به هر خاّصه چون شاه نیک اعتقاد چو کاوس خسرو به شمشیر و عدل
                                                                                 )همان ،263پ(

وجه چهارم آن است که در هر مصراع سه یا چهار تاریخ واقع شود.خواه قصیده باشد یا 
غزل یا قطعه و یا رباعی، چنانکه آخرین مصراع این قطعه که یکی از شعرای بالد روم در 
فتح قلعۀ اردوس از دست کّفار فرنگ به دست سلطان صاحبقران گفته است و آن این است.

تاریخ فتح اردوس
شام و  روم  مملکت  پادشه  صاحبقران سلیمان  شاه 
قلعه ای کان بود ز حصین عطام گرفت مالعین  کّفار  کف  از 
جستم و تاریخ ز هر خاص و عام ناتوان من  فتح  این  پی  از 
بکام بگفتم  مصراع  یکی  در  را تاریخ  سه  عاقبت االمر 
تام فتح  اتم  فتح  ما  آمده فتحت  اردوس  فتح  تاریخ 

                                                               )همان، 264پ(
2-2-5- اسلوب پنجم: آن است که تاریخ در حال واحد متضمن هر دو اسلوب یعنی 
اسلوب متاخرین و متقدمین واقع شودو این نوع از نوادر این فن است و حلیمی آن را طرز 
خاص خود می داند و معتقد است پیش از او کسی در این اسلوب تاریخ نگفته است. در 
اسلوب متقدمین تاریخ را با بعضی حروف رابطه مثل شد، آمد، بود، در، که، روز، ماه، سال 
و امثال این الفاظ می آورند در حالی که در اسلوب متاخرین حساب کردن این الفاظ اصاًل 

جایز نیست.
تاریخ رساله قواعدالّتواریخ

ادب اصحاب  بهر  از  نزهتگهی  ساختم  قلم نوک  رشحۀ  سواد  کز  ایزد  شکر 
عجب اسلوبی  هرگونه  از  قانونی  ساختم  علم روی  از  نظم  تاریخ  گفتن  برای  از 
رب فیض  از  تمام  سفتم  او  از  مهر  برگرفتم  بود این درج جواهر تا به اکنون سر به مهر
نی نیست مثلش بی گمان نی در عجم نی در عرب گلشنی هر سو شکفته صد گل رنگین در او
اشجارش طرب ازهار  و  عشرت  بارش  و  برگ  خران باد  از  فارغ  دی  از  ایمن  بوستانی 
تعب و  رنج  از  چند  سالی  تأخیر  شد  لیک  گرچه کردم ابتدا در نهصد و پنجاه و هشت
ساختم در نهصد و شصت و یک اتمامش ولی نهصد و شصت و دو شد تاریخ او این بس عجب

                      )حلیمی،961: 265پ( 

نویافته های ماده تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی
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 و از این نوع است این تاریخ که برای انتهای تألیف همین رساله واقع شده است.
تاریخ پایان تالیف»قواعدالّتواریخ«

نکو قواعید  از  شد  منتظم  نظم تاریخ  پی  کز  رساله  این 
موبه مو مبّین حرف حرفش  شد  وندرین اسلوب هر طرزی که بود
آبرو صد  با  پرده  صد  پس  در  نهان اکنون  تا  بود  نوعروسی 
او رخسار  از  پرده  گشادم  چون  نظر اهل  دل  مقبول  گشت 
رو آب  چندین  اتمام  از  یافت  چون ز فیض ایزد این زیبا کتاب
گفتمش تاریخش ای فرخنده خو من ز  تاریخش  پرسید  فاضلی 
او تاریخ  یکی  و  و شصت  نهصد  نهصد و شصت و یکی چون بود شد

                                          )همان،266ر(
2-2-6- اسلوب ششم: آن است که شاعر لفظ سال و ایّام ماه هر سالی را تاریخ قرار 
دهد. چنانکه گوید دهم ماه محّرم یا ششم ماه صفر و مانند اینها، بدین اسلوب تا آخر چون 
حساب کنند تاریخ مورد نظر که شاعر قصد کرده است، به دست می آید. و این اسلوب از 
بهترین اسلوب های متأّخرین است زیرا چنانکه از اسلوب متقّدمین کمّیت ماه و سال معلوم 
می شد و از این اسلوب نیز آنچه از ماه و سال گذشته است معلوم می شود. چنان که پسر 

موالنا حسین واعظ برای اتمام تفسیر والد خویش گفته است.
تاریخ اتمام تفسیر والد

وانجام سخن با همین فال نوشت با خامه که این نامۀ اقبال توست  
فی الحال دوم ز شهر شّوال نوشت گفتم مه و سال و روز تاریخ بگو   

                                                          )حلیمی،961: 267پ(
و از این نوع است این تاریخ که برای فتح تبریز به دست سلطان سلیمان و شکست 

قزلباش گفته شده است.
تاریخ فتح تبریز

کرد در دیدة دشمن همه میخ سال بر نهصد و چل یک شه روم 
شاخ اعـدا همـه برکـند ز بیخ  ساخـت در خـّطـۀ تبـریـز مقـام 
هفتم ماه صفــر شــد تاریـخ هــفـتم مــاه صفـــر بـود از آن 

                                                                                           )همان، 267پ(
2-2-7- اسلوب هفتم: آن است که ظاهر کالم مّدتی را بیان کند چنانکه به یک 
سال شد و یا به شش ماه شد و امثال اینها و چون حروف آن را حساب کنند به اسلوب 
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متأّخرین تاریخ مد نظر شاعربه دست می آید. مانند تاریخ این قصیده مشهور به عیشی که 
در مدح سلطان حسین میرزا ابن بایقرا گفته شده است.

تاریخ نظم قصیدة عیشی
این گلشـن بدیع که صـانع به روز لــطف     بـاران فیـض ریخـته از ابـر اهتــمـــام

باشد دو رنگ چون گل رعنا ولــی گرفـت     در وی هزار گونه ز هـر صنـعت انتـظام 
تاریخ سال و مّدت نظمش چو عقل جست     گفتم جواب او که به یک سال شد تمام
)همان، 268پ(

و از این نوع است تاریخ نظم این قصیده که در جواب قصیدة مصنوع خواجه سلمان 
گفته شده است. 

شده شه  مخزن  شایستۀ  که  شاهوار پرگوهر  درج  این  از 
شده آگه  ناگه  روزها  این  در  کمال صاحب  فحاویم  از  یکی 
کز آن هر دو اندیشه بی ره شده آن نظم  مّدت  وز  و  تاریخ  ز 
که تاریخ و نظمش به شش مه شده جواب بگفتم  من  از  بپرسید 

                                                                                                            )همان،268پ(
2-2-8- اسلوب هشتم: آن است که تاریخ،تمامی یک مصراع واقع شده باشد و آن 
نیز آخرین مصراع بیت آخرین باشد و این شرط بنا بر کثرت وقوع است و اگر نباشد، اّول 
مصراع بیت آخر نیز می تواند باشد و آن بیت خواه آخرین بیت قصیده باشد و خواه آخرین 
بیت قطعه و غزل و مثنوی و رباعی و خواه مصراع دّوم و بیت باشد با الفاظ آشنا مثل اسم 
صاحب تاریخ و یا اسم منصب و یا اسم فّنی از فنونی که با صاحب تاریخ مناسبتی دارد و 
یا اسم عمارتی که تعلّق به صاحب تاریخ دارد و یا چیزی که مانند اینها باشد و این نوع از 
بهترین انواع تاریخ است و معمول ترین نوع هاست و چنانکه یکی از شعرای معتبر خراسان 

برای بنای عمارتی که سلطان حسین میرزا ساخته، گفته است. 
تاریخ عمارت حسین

چشم صورتگران چین و خطا این عمارت که خیره گشت در او 
شـاه سلـطان حسـین بایقـرا هسـت بـانـی و سـال تـاریخـش 

)حلیمی،961: 269پ(
و از این نوع است این تاریخ که یکی از فضالی خراسان در وفات جامی گفته است.

تاریخ وفات جامی

نویافته های ماده تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی
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سلطان ملک دانش جامی که یافت در خلد       از بادة وصالش ارواح خلد قدس کامی
تاریـخ فـوت او را از عقـل خواستـم گفـت       آه از فـراق جـامـی آه از فـراق جامی 
                                                              )همان، 269پ(

کلمۀ  شده،  واقع  تاریخ  که  مصراعی  در  شاعر  که  است  آن  نهم:  اسلوب   -۹-2-2
رابطه ای می ورد مثل تاریخ و یا لفظ سال و ماه و گشت و شد و کرد و گفت و می گوید و که 
و از و او و یا و امثال اینها و نباید که این کلمات را در تاریخ وارد سازد. و از این نوع است 

این تاریخ که یکی از شعرای خراسان در وفات جامی گفته است.
تاریخ وفات جامی

فی روضـۀ مکرمـۀ ارضها الّسما جامی که بود مایل جّنت مقیم شد 
تاریخـچه و من دخله کان آمنا  کلک قضا نوشت روان بر در بهشت 

                                                 )همان،272ر(
تاریخ امین االمنائی سّید حسن در حلب 

گشت چون در صف دیوان حلب صدرنشین آن امین امنا مظهر اخـالق حسـن  
سال تاریخ چنین منصب زیبندة او             شـد امـیـن امـنـای حـلـب خـلـدآیـیـن
                                                                          )همان،273ر(

الفاظ  با  بیشتر  یا  و  یا چهار  تاریخ سه کلمه  است که  آن  2-2-10- اسلوب دهم: 
مناسب با یکدیگر آورده شود. چنانکه یکی از فضالی تبریز در وفات عارف زمانه شیخ صنع 

اهلل کوزه کنانی قّدس سّره گفته است.
تاریخ وفات قطب عالم

از وی بر دشمنان فلک می رسید تاب قطب زمانه صنع الهی که از شرف  
بی  گردنان مـلـک فنـا مالـک رقـاب بی  سـروران ممـلکت فقر پادشـاه  

تاریـخ فـوت اوست عزیزی دل خراب  چون از وفات او دل جمعی خراب  
                                                                                           )همان ،274ر(

و از این نوع است این تاریخ که یکی از شعرا در قتل هاللی شاعر گفته است.
تاریخ شهادت هاللی

شاعر مشهور موالنا هاللی آنکه بود
            از پس جامی مر او را در سخن صدگونه رشت

گشت چون در دست سیف اهلل کشته در
زان سبب تاریخ قتلش گشت سیف اهلل کشت

                                                                                        )همان ،274پ(



173 /

2-2-11- اسلوب یازدهم: آن است که تاریخ در دو لفظ واقع شود. چنانکه در وفات 
قاضی مجدالّدین اسماعیل گفته شده است.

تاریخ وفات مجد دین 
نطق از شرع  آورش  زبان  مجد دین سرور سلطان قضا اسماعیل که زدی کلک 
که برون رفت ازین منزل بی ضبط و نسق ناف هفته بدو از ماه رجب پنجم روز
حق رحمت  از  طلب  وفاتش  تاریخ  سال  کنف رحمت حق منزل او دان وانگه

)حلیمی،961: 275ر(
و از این نوع است این تاریخ که در وفات توران شاه پادشاه ملک فارس و کرمان گفته 

شده است.
تاریخ وفات آصف حق

آصف عهد زمان جان جهان تورا نشاه که دراین مزرعه جز دانۀ خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پردرد بهشت ناف هفته بدو از ماه رجب کاف و الف
بهشت میل  از  طلب  وفاتش  تاریخ  سال  آنکه میلش سوی حق بینی و حقگوی بود

)همان ،275ر(
2-2-12- اسلوب دوازدهم: آن است که تاریخ فقط در یک لفظ بیشتر واقع نشود به 
شرط آنکه آن لفظ با تاریخ مناسبتی تمام داشته باشد. چنانکه اسم صاحب تاریخ باشد یا 
اسم شیئی که مناسبتی با تاریخ داشته باشدو در نزد اکثر فضال این نوع بهتر از همۀ نوع های 
تاریخ است؛ زیرا که مختصر و مفید است، چنانکه یکی از شعرای شیروان برای بنای عمارتی 

که پادشاه  شیروان، شروان شاه ساخته، گفته است.
تاریخ بنای شاه فّرخ

از فـّرخی پادشه فّرخ رخ گردید تمــام این بنای فّرخ 
تاریخ بنای فّرخ آمد فّرخ چون بود بنا فّرخ و بانی فّرخ 

                                                                                            )همان،287پ(
و از این نوع است این تاریخ که خواجه اوحد مستوفی در وفات شیخ آذری گفته است.

تاریخ وفات شیخ آذری  
که مصباح وجودش گشت بی ضو دریغــا آذری شـیـخ زمـــانه 
بــه انـواع حقـایق داشـت پـرتـو چــراغ دل به مفـتاح حیاتش 
از آن تاریـخ فـوتش گشت خسرو چو او مانند خسرو بود در شعر 

                                                                          )همان ،279پ(

نویافته های ماده تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی174/

2-2-13- اسلوب سیزدهم: بر دو طرز است: طرز اّول آن است که در تاریخ نقصانی 
واقع شده باشد و شاعر اشارت به تکمیل آن نقصان سازد و این اشارت به پنج وجه می تواند 
باشد: وجه اّول آن است که آن اشارت به نقطه باشد چنانکه یکی از فضالی هرات در تاریخ 

وفات نجم الّدین علی گفته است.
تاریخ وفات نجم دین

بگـذر که پی  گذشـتن خلـق پلی ست دنیا که وفا نکـردن آن ازلی ست  
تاریخ وفات نجم الدین خواجه علی ست بر دال محّمد چو نهی یک نقطه  

                                                                   )حلیمی،961: 280ر(
و محّمد به حساب ابجد نودودو است و بر حرف دال هر گاه نقطه قرار گیرد، ذال شود 
و ذال هفتصد است. پس با این تقریر تاریخ وفات او هفتصد وهشتاد وهشت می شود. و این 

تاریخ که در وفات خواجه طاهر گفته شده، از این وجه است.
تاریخ وفات خواجه طاهر

بـگذشـت اگـر طاهـر مـا از عـالـم         اّمیـد کـه جّنتـش مهـّیا گردد
چون کرد مقام اصلی خویش هوس    یا رب که ورا بهشت مأوا گردد

بر طاهـر مـا اگـر فـزایـی دو نـقط         تاریـخ وفـات طاهـر مـا گـردد
)همان ،280پ(

و از حروف کلمه»طاهر« حرفی که قابل نقطه گذاری است طا و را می باشد و طا به 
حساب ابجد عدد نه است و بر او چون نقطه گذاری ظا شود و ظا نهصد است و را دویست 
و چون بر را نقطه گذاری ز شود و ز هفت شود و در این تاریخ دو وجه موجود است: اّول 
تکمیل نقصان، دّوم تنقیص زاید. چنانکه عدد نه به تنهایی نهصد شد و عدد دویست، هفت 
شد. و طرز دّوم آن است که آن نقصان را تکمیل به لفظ سال کنند و آن از یک تا ده سال 
جایز است و بیشتر از ده جایز نیست و چنانکه جامی در تاریخ تألیف کتاب یوسف و زلیخا 

گفته است.
تاریخ کتاب جامی

رسـانــیـد اّول سـالی بـه آخـر قلـم ناجـی این جنـس فاخـر  
نهم سال از نهم عشر از نهم صد که باشد بعد از آن سال مجّدد 

)جامی،1352: 54(
و در این تاریخ اشاره به بیشتر از یک سال شده است. 

وجه سوم آن است که تکمیل نقصان به وسیله حروف ابجد نماید و این نیز جایز نیست 
پادشاه شیروان شیخ  برای قصری که  از شعرای شیروان  تا ده چنانکه یکی  از یکی  مگر 
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ابراهیم ساخت، گفته است.
تاریخ قصر شاه

که بود پاسبان او مّریخ ساخت قصری شهنشه شیروان 
بارگاه شنهشهی تاریخ گـشـت بـا ازدیـاد حـا بهـرش 

)حلیمی،961: 281پ(
و از این وجه است این تاریخ که برای بنای کاخی که پادشاه شیروان ساخت، گفته شد. 

تاریخ بنای کاخ شاهی
کاخـی کـه بـاد ایمن از آفـت تباهی از بهر شاه شیروان شد بر فلـک کشیده 
هر قّبه ای ز قصرش بر چـرخ بارگاهی هر سنگی از مزارش مرکز شده زمین را 
تاریخ کاخ شاهـی گردیـد کاخ شاهی بـا ازدیـاد یـک زا در دفــــتـر زمـانـه  

)همان،282ر(
وجه چهارم آن است که شاعر تکمیل آن نقصان به یک لفظ قلیل الحرف و قلیل العدد 
کند مثل لفظ دو و ده و آه و وه و وای و امثال این الفاظ که محل آن اقتضا کند. چنانکه 

یکی از شعرای یزد برای خواجه حسین گفته است.
تاریخ وفات خواجه حسین

شاخ عمرش اجل بکند از بیخ آه صد آه مرد خواجه حسین   
نـام او بـهـر او شـود تــاریـخ گر کنی آه را به نامـش ضـم   

                                                                          )همان ،282ر(
طرز دوم نیز پنج وجه است. وجه اّول آن است که در تاریخ زیادتی واقع شود و شاعر آن 
را به نقطه ای ساقط سازد و گاه بر حرفی نقطه ای نهد که سبب آن نقطه آن زیاده ناقص شود 
و چنانکه بر را که دویست است نقطه نهند زا گردد که هفت است و گاه باشد که از حرفی 
نقطه بردارند و سبب برداشتن آن نقطه آن زیاده ساقط گردد. چنانکه از حرف خ و ذال و 
ض و ظ و شین و از هر یک از این حروف به سبب برداشتن نقطه اگر زیادتی در تاریخ بوده 
باشد، نقصان می شود. چنانکه یکی از شعرای خراسان برای قضاوت قاضی راضیگفته است. 

تاریخ راضی 
راضی که به عمر خود نگشتی قاضی       در اردوی شه به استری قاضی شد
راضی نشـدی بهـر قضـا تاریـــخش             یک نقط زدند بر سرش راضـی شد

)حلیمی،961: 283ر(
و لفظ راضی به حساب ابجد هزار و یازده است و از تاریخ صد و نود و سه سال بیشتر 
است و چون بر سر را نقطه نهاده شود، را زا شود که هفت است و آن زیاده ساقط شده و 

نویافته های ماده تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی
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هشتصد و هجده مانده که تاریخ صحیح است. 
وجه دّوم آن است که شاعر نقص آن زیاده به لفظ سال کند و آن جایز نیست مگر از یک 
سال تا ده سال. چنانکه یکی از شعرای تبریز در وفات شیخ زادة نّقاش تبریزی گفته است.

تاریخ وفات شیخ زاده
که در نّقاشی از مانی گرو برد هنرمند زمانه شــیخ زاده  
شدی تاریخ او گر پار می مـرد بمرد امسال اّما نام نیکش  

                                                                                )همان ، 283پ(
وجه سوم آن است که آن زیاده را شاعر نقصان به حساب ابجد سازد و این جایز نیست 

مگر از یکی تا ده چنانکه یکی از فضالی مّکه در وفات خواجه عارف نقشبند گفته است.
تاریخ وفات خواجه عارف

برفت آن خواجه عارف کز ره راست     طریق خواجه ها را بود عارف
بـه غیـر از جیم و ها جام نکـویـش     بود تاریخ موت خواجه عارف

                                                                                  )حلیمی،961: 284ر(
و این تاریخ که در نظم کردن کتاب مهرخ نامه از جملۀ تألیفات حلیمی است، از این 

وجه است.
تاریخ تالیف مهرخ نامه

در مـعـنـی بـه نـظـمـش بـاز کـردم چو مهرخ نامه را آغـاز کردم  
بجز یک های هیچ مهرخ نامه نامه تاریخ در آن دم بود بهر نامه تاریخ  

                                                                                 )همان ، 284پ(
وجه چهارم آن است که شاعر نقصان آن زیاده به یک کلمه می سازد و آن کلمه بیشتر 
از سه حرف نباشد، و حروف آن را به حساب ابجد چون حساب کنند، بیشتر از صد نشود. 

چنانکه یکی از شعرای بغداد در وفات فخرالّدین گفته است.
تاریخ وفات فخر دین

رئیس اهل رفض آن ملحدآیین ز دنیا رفت فخــرالّدین که بـودی  
چو بی دین رفت آن ملعون ز دنیا             شدش تاریخ فخرالّدین بی دین 

                   )همان،284پ(
واین تاریخ که برای تألیف قصیدة مصنوع به نام سنان پاشا گفته شده است. این تاریخ 
از حشو قصیده مستخرج می شود و قصیده چون بی نقطه بود تاریخ نیز بی نقطه افتاده است.

تاریخ قصیدة سنان پاشا
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مطلـع مهـر مـکارم دهـر را آرام ده سرور ملک کرم مهر مدار عدل و حلم 
در مرام عدل او را صد ملک الهام ده در امور کار هر کس در مهم امر ملک 
داور دارامــدار کـــــامـکار کـام ده گام اّول را مگو کو عّد سـال حکـم او 

                                                                                                                           )همان،285ر(
وجه پنجم. آن است که شاعر نقصان آن زیاده را به اسلوب معّما می سازد و این اسلوب 

را راههای بسیار است. تاریخ وفات سلطان تیمور در ابیات زیر از جمله این وجه است.
تاریخ وفات شاه تیمور

وز خون عدو روی زمین گلگلون کرد  سلطان تمر آنکه خلق را دل خون کرد 
فی الحال ز رضوان سر و پا بیرون کرد در هفتده شعبان سوی علّـیین تاخـت 

                                                                                    )همان، 285ر(
و از این جمله است این تاریخ که در وفات یکی از پادشاهان ظالم گفته شد.

تاریخ وفات شاه ظالم
شاه ظالم که ظلم بی حد او             َکند آخر چو خـار از بیـخش
کم شد از فرق خلق توبیخش ُمرد رستند مردم از ظلمش  
ظلـم بی حـد فتـاد تاریـخش بود دایم چو ظلم او بی حد  

                                                                               )حلیمی،961: 286پ(
2-2-14- اسلوب چهاردهم: آن است که شاعر تاریخی می یابد که آن تاریخ خواه 
اسم باشد و خواه نباشد به طریق مناسبت بر وجه اسمی یا بر وجه لعبتی بر شخص اطالق 
می کند و یا بر شیئی از اشیاء؛ خواه به طریق مدح و خواه به طریق ذم. اّما به طریق مدح 

چنانکه موالنا مراد قزوینی برای والدت پسر خویش شیخ حبیب گفته است.
تاریخ والدت حبیب

که شد از زادن او پشت حیاتم محکم مردم دیدة نم دیدة من شـیخ حبیــب 
که همـین نام بود تاریخ مولودش هم ساختم شیخ حبیب از جهت آن نامش 

                                                                                  )همان ، 286ر(
و این تاریخ که برای شهرخسروآباد گفته شده، از این نوع است.

تاریخ بنای خسروآباد)874.ه(
که بود بر بهشت توبیخش کرد خسرو به نام چنان شهری  
زانکه این نام بود تاریخش خسـروآباد سـاخـتم نـامــش  

                                                                                            )همان ، 287پ(
» خسرو آباد « مطابق با حروف ابجد سال )874.ه(  می باشد.  -

نویافته های ماده تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی
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و سبب گفتن این تاریخ آن بود که در جامع شهر نو خسرو که وزیر شیروان شاه فّرخ یسار 
بود، ساخته است که از جملۀ بالد شیروان است از اعمال محمودآباد. نماز جمعه ای گذارده 
می شد در خدمت پادشاه مغفور سلطان خلیل اهلل انار اهلل برهانه که پادشاه شیروان بود توّجه 
به جانب موالنا وفا که وزیر خاص بود نمود و فرمودند که آیا نتواند بود که بر این شهر اسمی 
اطالق کرده شود. بعد از اندک توّجهی خسروآباد به خاطر بنده خطور کرد چون حساب 
کرده شد بی زیاده و نقصان این اسم تاریخ بنای آن شهر برآمد و سلطان را بسیار مقبول 
افتاد اشارت به نظم این فرمودند. در همان روز این تاریخ در کتابۀ مقصورة جامع ثبت شد 

و از آن روز به خسروآباد شهرت یافت. سبب این تاریخ این بود که نوشته شد. 
اّما به طریق دّوم چنانکه در گریختن شیخ رجب از سلطان خلیل اهلل پادشاه شیروان به 

جانب اعدا که مشهور به مخدوم بود، این تاریخ گفته شده است.
تاریخ گریختن شیخ رجب از شاه )913.ه(

تا برکند اجل به دست قهر از بیخش مخدوم چو از خسرو شیروان بگریخت 
این طـرفــه که این نام بود تاریخش مخدوم گـریـزپـا نـهــادم نــامـــش 

                                                                                              )همان، 287ر(
» مخدوم گریزپا « مطابق با حروف ابجد سال )913.ه(  می باش  -

3- نتیجه گیری
ماده  تاریخ، ذکر تاریخ یک واقعه مهم در قالب کلمه یا جمله ای است که به وسیله حروف 
ابجد به دست آمده باشد. این صنعت که تقریباً از دوران صفویه به بعد رواج و گسترش 
بیشتری پیدا کرد، باعث شد که شاعران، به محاسبه و یافتن واژه هاي برابر بپردازند و کم کم 
جداولی تهیه کنند تا هنگام حاضر جوابی و بداهه سرایی، و نیز در مضایِق وقت، ماده تاریخ 
سریع تر آماده گردد و شگفت انگیزتر شود. حلیمی شیروانی از جمله شاعران خوش ذوق و 
توانمند قرن دهم هجری است که انواع ماده تاریخ را در شعرخویش به نظم کشیده است. 
این شاعر نیز مانند گذشتگان، عدد را با ادب آمیخته است؛ یعنی سال و ماه و حّتی روز 
حادثه یا واقعۀ مهم را در یک مصرع یا یک بیت یا یک جمله به صورتی زیبا و هم معنا با 
حادثه، با استفاده از حروف ابجد و یا بدون استفاده از آن جا داده است. نکته مهم استفاده 
حلیمی شیروانی از صناعات ادبی در پرداخت همین ماده تاریخ هاست که تسلّط و توانایی 
این شاعر پرکار اّما گمنام را برجسته می کند. این شاعر بیش از چهارده اسلوب و روش 
در بیاِن ماده تاریخ به کار گرفته است که حاصل ذوق و نبوغ شعری اوست. می توان گفت 
قسمت برجستۀ ماده تاریخ سرایی حلیمی در سرودن معّماگونه هاست که در همین نوع نیز 

شیوه های مختلفی را در سرایش به کار برده است. 
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1- مقدمه
مؤلف کتاب نفثه المصدور، شهاب الدین زیدری، در خاندانی که از اعیان خراسان بود در 
نزدیکی زیدر از نواحی نسا به دنیا آمد. وی در سال 621 ه.ق از جانب والی نسا به دربار 
سلطان جالل الدین خوارزمشاه فرستاده شد و تا سال 628 ه.ق یعنی سال مرگ جالل الدین 
در خدمت او بود. زیدری از سال 629 ه.ق در میافارقین ساکن شد. او در سال 632ه.ق 
یعنی چهار سال پس از مرگ سلطان جالل الدین، نفثه المصدور را با نثری منشیانه و مصنوع 
خطاب به یکی از بزرگان خراسان به نام سعدالدین نگاشت و در آن به گرفتاری هایی پرداخت 
که برای سلطان جالل الدین پیش آمده یا سختی هایی که بر خودش رفته بود. موضوع اصلی 
این کتاب تاریخ ایران در دوره ی حکومت مغول و سقوط حکم رانی خوارزمشاهیان بر ایران 
احساسات خویش درباره ی مخدوم خود  بیان  به  تاریخ آن عصر،  نویسنده عالوه بر  است. 
جالل الدین خوارزم شاه نیز پرداخته است. » نفثه المصدور، تاریخ به معنای مألوف آن نیست. 
بلکه زیدری از گزارش وقایع تاریخی »استفاده می کند« تا بتواند اثری هنری خلق کند که 
برای این که »نقش تأثیرگذار و شاعرانه« پیدا کند، جهت گیری پیام را متوجه خود پیام 
بار  "نفثه المصدور" دو  تبریزی،1397: 50(. واژه  کرده است« )فقیه ملک مرزبان، صابری 
در کتاب زیدری نسوی ذکر شده است: »از نفثه المصدوری که مهجوری بدان راحتی تواند 
یافت چاره نیست« )نسوی،1381: 7( و »بیا تا به سر نفثه المصدور خویش باز شویم که 
این مصیبت نه از آن قبیل است که به بکاء و عویل در مدت طویل، حق آن توان گزارد« 
)همان:48(. مشخص نیست وی خود این نام را برای کتاب انتخاب کرده و در متن نیز از آن 
نام برده است یا بعدها نام کتاب را از این دو عبارت موجود در متن گرفته و بر کتاب نهاده اند. 
با این حال انتخاب واژه ی »نفثه المصدور« با توجه به معنای لغوی، برای عنوان کتاب خالی 
از ذوق ادبی و تصویر هنری نیست. نسوی در این کتاب واقع نگار و به دنبال ثبت اتفاقات 
تاریخی نیست. او در پی آن است تا با بیان آنچه بر وی و روزگارش رفته است تألمات روحی 
خود را التیام بخشد: روزگاری که با حمله ی مغول » خناجر با حناجر الف گرفته، سالمت از 
میان امت چون زه کمان گوشه نشین شده، امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون 
رفته« )همان، 2( و در این میان از بیان شرح حال خویش نیز غافل نمی ماند و هدف خود 
از نوشتن کتاب را چنین بیان می کند: »خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان ]...[ 
فصلی چند بنویسم ]...[ و از سرگذشت های خویش که کوه پای مقاسات آن ندارد و دود 
آن، چهره ی خورشید را تاریک کند ]...[ سروایی قلیل که تفصیل آن بتطویل انجامد ]...[ در 
قلم آرم« )همان: 5(. و این گونه است که متن از یک نوشته تاریخی فاصله می گیرد و باید به 
عنوان یک اثر ادبی بررسی شود. جایی که عقل »نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است« 
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و او را سرزنش می کند که » به کدام مشتاق شداید فراق می نویسی« سنگ صبوری نیست 
که به درد دل تو گوش دهد: »قصه غصه آمیز که می نویسی، گوشه جگر کدام شفیق خواهد 
پیچید؟« بنابراین »دم فرو خور و لب مگشای، چه مهربانی نیست که دل پردازی را شاید« و 
»مصابرت نمای، چه دلسوزی نداری که موافقت نماید« )همان جا(. در این کتاب »به افراط 
از زبان و ادب عربی استفاده شده است. قسمت هایی از آن متضمن عبارت های فارسی و 
نشان دهنده ی توانایی و مهارت نویسنده در زبان پارسی است. نویسنده در این کتاب به ایراد 
تشبیه ها و استعاره ها و پاره ای از صنایع شعری پرداخته است« )صفا، 1388، ج2: 203-

204(. از سوی دیگر، »این رساله از حیث شیوه و سبک به همان شیوه معاصرین است و 
می توان گفت از حیث جزالت و استحکام بر غالب مراسالت بهاءالدین بغدادی رجحان دارد 
و در استعمال الفاظ و جمله های کهنه و آوردن افعال قدیمی بیشتر از همگنان توجه داشته 
است و از هر حیث با نثر ابوالمعالی برابر است« )بهار،1389، ج3 :8(. به طور کلی نثر در 
دوره ی نگارش کتاب نفثه المصدور )قرن هفتم( با بهره گیری از آرایه های لفظی و معنوی 
تالش می کند خود را به مرزهای شعر نزدیک کند: » بدین لحاظ، هم از نظر زبان، هم از نظر 
تفکر و هم از نظر مختصات ادبی، دیگر نمی توان دقیقا آن را نثر دانست که هدف آن تفهیم 
و تفاهم و انتقال پیام به صورت مستقیم است؛ بلکه نثری است شعروار که مخیل است 
و زبان تصویری دارد و سرشار از صنایع ادبی است« )شمیسا، 1379: 76(. نزدیک شدن 
حوزه های شعر و نثر در نفثه المصدور با بهره گیری از صنایع ادبی، زبان اثر را تصویری و 
کانون های تصویری آن را دیریاب کرده است. »بهره  گیری زیدری از عناصر خیال انگیز کالم 
و تصویرپردازی های او با استفاده از صنایع بیانی و دیگر امکانات زبانی، از جمله ویژگی هایی 
است که افزون  بر نمایش چیرگی او در کالم، نفثه المصدور را به پرده ای از تصویرهای بدیع 
از جنس کلمات تبدیل کرده که خواننده را به تماشای گوشه ای از سرگذشت انسان ایرانی 
در برهه ای از تاریخ این سرزمین فرا می خواند« )ریاحی زمین و جمالی،1394: 2(. وجوه 
مشترک نثر این کتاب و مکتب سوررئالیست را نیز در همین نوع تصویرپردازی ها می توان 
برای  آشنا  و  و کهنه  تشبیهات ساده  بیان  از  نفثه المصدور  مؤلف  واقع،  در  کرد.  جستجو 
همه، دوری کرده و خواسته تا با آفرینش تشبیهات نو و استعارات و کنایات بدیع و دور از 
ذهن، نثر خود را ممتاز و متنوع سازد. دیریابی متن این کتاب به همراه تصاویر وهمی در 

نفثه المصدور یادآور تصویرسازی های عجیب و بدیع سوررئالیستی است.
پیشینه ی تحقیق

درباره ی موضوع پژوهش حاضر تاکنون هیچ پژوهش و بررسی مستقلی انجام نشده است. 
تحقــیق و پژوهـش های انجـام شـده در این حوزه را به سه دسـته می توان تقسـیم کرد: 
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1. پژوهش هایی که به بررسی نفثه المصدور اختصاص یافته و این اثر را از جنبه های مختلف 
بررسی یا با دیگر آثار مقایسه کرده اند؛ 2. بررسی هایی که به مبانی سوررئالیسم پرداخته 
یا مؤلفه های آن را در آثار منظوم و منثور فارسی استخراج کرده اند؛ 3. پژوهش هایی که 
از منظر نقد ادبی و رویکردهای نوین آن در بررسی نفثه المصدور بهره برده اند. از میان این 
پژوهش ها، دسته ی دوم و سوم ما را در فهم بهتر متن و تحلیل داده ها بیشتر یاری داده اند 

و به شرح زیرند: 
شبستری و عزیزی در مقاله ی »بررسی مؤلفه های سورئالیسم و کارکرد زبان سورئال 
جنبه ی  بر  سپهری  اشعار  از  بسیاری  اساس  که  دریافته اند  سپهری«  سهراب  اشعار  در 
به  باتوجه  سپهری  اشعار  در  سوررئالیسم  مبانی  به کارگیری  شده است.  بنا  سوررئالیستی 
دغدغه ی فکر و خط مشی اندیشه ی او صورت گرفته است. فتوحی در مقاله ی »ویژگی های 
او، هدف آن  بنابر دیدگاه  پرداخته است.  این مکتب  به معرفی  تنها  تصویر سورئالیستی« 
است تا خواننده تفاوت روند آفرینش، ارزش زیبایی شناختی و خاستگاه معرفتی و منطق 
تصویرگری سوررئالیستی را با تصویرگری در شیوه های سنتی و رمانتیک و حتی نمادگرا 
مقاله ی  در   طغیانی  و  سیدان  بداند.  را  معمول  مجازهای  و  زبان  با  آن  نسبت  و  دریابد 
»بوطیقای سورئالیستی در منظومه لیلی و مجنون نظامی« گفته اند که به واسطه ی عشق 
خودگریز مجنون، بیان امور شگفت و واقعیت گریز و رسیدن به نقطه ی علیای بی خویشی به 
آثار سوررئالیستی شبیه است. ذوالفقاری و دیگران در مقاله ی »شیوه های انعکاس سورئالیسم 
در رمان های معاصر و تفاوت ها و شباهت های آنها با مبانی غربیش« دریافته اند که وجود 
ویژگی های  فراواقعی  و  امر شگفت  و  روانی، عشق  نگارش خودکار، لحظه ی  رؤیا، جنون، 
سوررئالیستی رمان های بوف کور، شازده احتجاب و سمفونی مردگان است. حسین میکائیلی 
و ابراهیم گودرزی در مقاله ی »نفثه المصدور از منظر رمانتیسم« با رویکردي اثباتي در پي 
ارزیابي متن نفثه المصدور با مکتب رمانتیسم بوده اند. به عقیده ی آنان بخش عمده اي از 
مختصات رمانتیسم در متن این کتاب، وجود دارد. محسن بتالب اکبرآبادی و محمدعلی 
خزانه دارلو در مقاله ی »نمودهای رمانتیسم در نفثۀ المصدور« با نگاهي اثبات گرا در پي آن 
هستند که ضمن برشمردن ویژگي هاي مشترک سبکي نقثه المصدور با مکتب رمانتیسم 
و تکیه هم زمان بر ساحت ادبي )درون متني( و بافت تاریخي )برون متني( و بررسي ساز 
و کار شکل گیري معنا، زمینه ساز نگرشي نو به متني کالسیک باشند. حبیب اهلل عباسی 
و الهه عظیمیان در مقاله ی »مغلطه تأثیر عاطفي در بازنمایي تاریخ )نگرشي انتقادي بر 
که  کردند  بیان  نفثه المصدور(«  و  سیرت جالل الدین  در  نسوي  شهاب الدین  تاریخ نگاري 
تعصبات و تأثرات عاطفي زیدری در بازگویي وقایع و عینیت تاریخي مطالب آن دخالت 
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و سرایت داشته است؛ آنها با دو شاخصه زبان و روایت به بررسی اثر پرداخته اند. مرتضوی 
و تقی پور در مقاله ی »فراهنجارهای نفثه المصدور« معتقدند در نفثه المصدور دسته ای از 
هنجارگریزی ها مانند هنجارگریزی معنایی و آوایی باعث شعرگونگی اثر و دسته ای دیگر 
همچون برخی هنجارگریزی های نحوی از قبیل کارکرد فراهنجار و متغیر ضمایر و انواع 
به  مقاله ی »نگاهی  نیز در  ریاحی زمین و جمالی  پیچیدگی متن شده اند.  حذف، سبب 
انواع تصاویر، کارکردهای تصویرپردازی و  به دسته بندی  نفثه المصدور«  تصویرپردازی در 

شگردهای تصویرسازی در نفثه المصدور می پردازند.
روش تحقیق

است.  انجام شده  کتاب خانه ای  ابزار  با  و  توصیفی   - تحلیلی  به روش  پژوهش حاضر 
آماری  از طریق فیش برداری، گردآوری و دسته بندی شده است.  جامعه ی  اصلی  مطالب 
در  موجود  تصاویر  اساس،  این  بر  است.  نسوی  زیدری  نفثه المصدور  کتاب  پژوهش  این 
کتاب نفثه المصدور استخراج و بررسی شده و با تجزیه و تحلیل و انطباق آن با ویژگی های 
مکتب سوررئالیسم، تالش شده است تا تصاویر سوررئالیستی موجود در کتاب نفثه المصدور 
شناسایی و معرفی گردد. نگارنده کوشیده است با مطالعه  و بررسی آثار مرتبط تاریخی، ادبی 
و تحقیقی موجود در قالب کتاب، مقاالت، مجالت منتشر شده یا موجود در فضای اینترنت 
و یادداشت برداری از منابع و تألیف و ترکیب یادداشت ها و دسته بندی آنها به نتایج قابل 

قبولی در موضوع مورد بررسی برسد.

2- بحث و بررسی
زیدری نسوی در نفثه المصدور با زبانی تصویری، وقایع آغازین روزهای حمله ی خونبار 
مغول را به گونه ای ترسیم کرده است که بازسازی فضا و زمینه ی هراس انگیز آن، تصاویری 
را پیش چشم مجسم می سازد که مشابه آن را در سده های اخیر، در نبردهای جهانی اول 
و دوم می توان مشاهده کرد. هراس و وحشت و گستردگی جغرافیایی حمله ی مغوالن به 
اندیشگانی  همان عظمت جنگ های اول و دوم جهانی است. دوره ای که فضای فکری و 
شده ی  پذیرفته  و  ثابت  فکری  چارچوب های  و  نظام ها  علیه  شورش  سمت  به  را  جامعه 
جامعه ی اروپایی سوق داد. دادائیسم در امتداد جنگ چهارساله ی اول جهانی، به شورش 
علیه موازین پذیرفته شده ی اجتماع خود سر برمی آورد و تمامی عرصه های هنر را متأثر 
می سازد و پس از اندک زمانی به رکود می رسد. در پی این رکود بود که آندره برتون و 
دیگران را بر آن داشت تا با »بی اعتمادی مطلق به عقل گرایی و اعتقادات بسته بندی شده 
این  کنند.  تکیه  ناخودآگاه  بر ضمیر  شعر  سرایش  در  )ابراهیم، 1366: 90(  فریبنده«  و 
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گریز به الیه های پنهانی ذهن و ضمیر ناخودآگاه و توسل به خواب و رؤیا نوعی واکنش 
»بث  در  زیدری  که  کاری  همان  بود.  بیرون  هراس انگیز  و  پروحشت  جهان  به  منفعالنه 
شکوی« خود در نفثه المصدور انجام داده است. او »بعد از اطالع از پایان دردناک کار سلطان 
جالل الدین به رسم بثِّ شکوی و در شرح دشواری هایی که برای سلطان و در آخر عهد او 
و نویسنده پیش آمد، نوشت« )صفا، جلد2، 1388 :203(. سوررئالیست ها نیز برای گریز 
از واقعیت اجتماعی که تمام اجزای آن فروپاشیده بود به ذهنیات و تصاویر مبهم حاصل از 
خواب و رؤیا در نوشته های خویش پناه بردند و با سرودن اشتراکی اشعار، مسیر در رکود 
مانده ی دادائیست ها را به تکامل رساندند. با توجه به اشتراکات تاریخی، موضوعی، سبکی و 
ساختاری بین مکتب سوررئالیسم و کتاب نفثه المصدور در این پژوهش سعی بر آن است که 
تصویرها و مفاهیم دارای زمنیه های سوررئالیستی از متن اثر، بررسی و سپس تحلیل شود.

ضرورت این بررسی زمانی بیشتر آشکار می شود که ما با بررسی اثری تاریخی که پهلو 
به پهلوی ادبیات می زند، درمی یابیم انسان ها علی رغم زندگی در پهنه ی جغرافیایی متفاوت 
و حتی در زمان های مختلف به واقعه ای مشابه واکنشی نشان داده اند که اگرچه یکسان 
نیست؛ اما بسیار به هم نزدیک است. زمینه های فکری و دالیل ایجاد نبردهای خونین و 
فراگیری مانند حمله ی مغول و جنگ های جهانی اگرچه با هم کاماًل متفاوت بوده و این 
نتایج مشابهی را در  بااین حال،  نبردها در بستر فرهنگی کاماًل متمایزی شکل گرفته اند؛ 
عرصه های ادب و هنر رقم زده اند که گوشه هایی از آن را می توان در تصاویری جست که 
در کتاب نفثه المصدور در پرده ی کلمات نقش بسته اند. زیدری در ترسیم جامعه ی عصر 
خود و در واکنش به حمله ی مغوالن به همان راهی رفته است که نویسندگان سوررئال 
تاریخی  و  ادبی  آثار  از  ما  بهتر  درک  به  تشابه،  این  چگونگی  و  چرایی  بررسی  رفته اند. 
فارسی می انجامد. پیش از تحلیل سوررئالیستی کتاب نفثه المصدور، توضیحاتی درباره ی 

سوررئالیسم و تصویرهای سوررئالیستی بیان می شود.
2-1- مکتب سوررئالیسم

ابهام گرایی یکی از جنبش های ادبی و هنری در قرن  سوررئالیسم یا فراواقع گرایی یا 
فراموشی دادائیسم در  و  اول  از جنگ جهانی  بعد  تغییرات  نتیجه ی  بیستم است که در 
فرانسه پدید آمد. گروهی شروع جنبش سوررئالیسم را از سال 1919م می دانند و گروهی 
دیگر سال 1920م را سال زایش این جنبش می دانند؛ اما این نهضت به صورت رسمی در 
نخستین بیانیه ای که در سال 1924م توسط آندره برتون و همراهانش منتشر شد آغاز 
گردید) ثروت، 1385: 263(. واژه ی سوررئالیسم از دو جزء سور)Sur( به معنی روی و باال 
و رئال )Real( به معنی حقیقت ترکیب شده است و نخستین بار در نمایشنامه ی گیوم 
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آپولینر به نام سینه های تیره زیاس که در سال 1903م نوشته شد و در سال 1917م به 
روی صحنه رفت؛ به کار برده شد. برتون سوررئالیسم را خودکاری روانی ناب برای بیان 
لفظی فرآیند واقعی اندیشه بیان کرد: »سوررئالیسم در تعریفی که بروتون از آن می داد، 
متعهد به تصحیح تعریف ما از واقعیت بود. وسایلی که به کار می بست نگارش خودکار، 
شرح خواب، روایت در حالت خلسه، شعرها و نقاشی های مولود تأثیرات اتفاقی، تصویرهای 
متناقض نما و رؤیایی همه در خدمت یک مقصود واحد بودند: تغییر دادن درک ما از دنیا و 
به این وسیله ی تغییر دادن خود دنیا«)بیگزبی: 1375: 56(. سوررئالیست ها گروه جداشده 
و  ناخودآگاه  درباره ی  فروید  نظریه های  بود که  زمانی  آنان  و ظهور  بودند  دادا  از جنبش 
رؤیا و واپس زدگی )سرکوب(، فرهیختگان اروپا را به خود مشغول کرده بود. سوررئالیسم 
انسان غربی در یک دوره بحران اجتماعی را نشان داد، در عین حال،  ناامیدی  انفعال و 
تجربه ی گسترده ی شاعرانه ای بود که انسان را با جهان درونی اش مأنوس تر کرد. »به هنگام 
مطالعه ی اولین متون سوررئالیستی، دشوار است که بتوانیم از میان حاالت عاطفی شدیدی 
اشتغال  توجه داشت که  اما می توان  استخراج کنیم.  را  ثابتی  که در آن هاست، عقیده ی 
اندیشه«)  برای  مطلق  آزادی  تأمین  است:  متون جلوه گر  این  در همه ی  مشترکی  خاطر 
آلکیه،1374: 68(. سوررئالیسم با اعتراض و انتقاد به تمامی پیش فرض ها و معیارهای ادبی، 
بر این باور بود که هیچ باید و نبایدی پذیرفته نیست. در این مکتب واقعیت ها معنی خود 
را از دست می دهند و مفاهیم متضاد در هم آمیخته می شوند. سوررئالیست ها وظیفه این 
مکتب را تحقق کامل آزادی می دانند. امروزه اصطالح سوررئالیسم در معنای وسیع تر، به 
تصاویر خیالی، غریب و هولناک اطالق می شود. ایده ی اولیه ی سوررئالیست ها برای خلق 
یک اثر، بازسازی رؤیاهاست. برتون با الگوگرفتن از فروید و روش درمانی او، الگوی دیدن 

رؤیاها در بیداری را پرورش داد و خلق اثر هنری از طریق روانکاوی را وارد ادبیات کرد.
2-2- اصول سوررئالیسم

سوررئالیسم در معنای کلی و وسیع نوعی فلسفه است، زیرا جهان بینی تازه ای را معرفی 
می کند. این رویکرد فکری در درجه ی اول عصیان حاصل برخورد تراژیک بین قدرت های 
روح و شرایط زندگی است. ریشه و آغاز تمام سوررئالیسم ها در این جمله ی آندره برتون است: 
»من که مطلقاٌ ناتوانم از این که سهمی در تعیین سرنوشتی که برایم مقدر شده داشته باشم، 
با شرایط مضحک همه ی هستی های دیگر تطبیق دهم، خودداری  این که هستی ام را  از 
می کنم« )سیدحسینی،1389 :783(. برپایه ی نظریه ضمیر ناخودآگاه، سوررئالیست ها بر 
این باور بودند که بسیاری از تصورات و تخیالت و اندیشه های آدمی وجود دارد که انسان 
به علت قیود اخالقی، اجتماعی، سیاسی و رسوم و عادت از بیان آن خودداری کرده و این 
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تصورات را به اعماق ضمیر پنهان خویش می راند. به عقیده ی آنها هرچیز که در ذهن انسان 
می گذرد، در صورتی که پیش از تفکر بر روی صحنه نقش ببندد، مواردی هم چون مطالب 
ناآگاهانه، حرف های خودبه خودی و هم چنین رؤیا، می تواند جزء مواد اولیه ی سوررئالیسم 
به شمار آید. برتون مشخصات اصلی سوررئالیسم را استفاده از سه تکنیک می داند:»نوعی 
رؤیا.   داستان های  رؤیاست.  حالت  به  نزدیک  بسیار  که  روحی  خودکاری)اتوماتیسم( 
تجارب خواب مغناطیسی«)همان:827(. ثروت نیز اصول سه گانه سوررئالیسم را این گونه 
برمی شمرد:» 1- فلسفه ی علمی که بر پایه ی روانکاوی فروید استوار است. 2- فلسفه ی 
اخالقی که با هرگونه قرارداد و مواضعه مخالف است. 3- فلسفه ی اجتماعی که می خواهد 
با ایجاد انقالب سوررئالیستی بشریت را آزاد کند«)ثروت،1385: 286(. طنز، امر شگفت 
فنون  از  سوررئالیستی  اشیاء  و  عینی  تصادف  دیوانگی،  رؤیا،  خودکار،  نگارش  جادو،  و 
سوررئالیسم است )ر.ک: سیدحسینی،1389: صص 855-813(. در سوررئالیسم، نویسنده 
به اصول سنتی و چهارچوب های کهنه و قدیمی پایبند نیست و خود را محدود و محصور به 
فنون کلیشه ای نمی داند. روش سوررئالیستی »بعضا عبارت از نسبت دادن خواص غیرعادی 
به اشیای عادی ، کنار هم گذاشتن اشیا و مفاهیم و کلمات ظاهرا بی ارتباط با یکدیگر و به 
هم ریختن رابطه ی موضوع با متن است. این عمل البته ناآشنا به نظر نمی رسد. مگر نه اینکه 

شالوده ی تصویرسازی در شعر هم همین است؟«)بیگزبی،1375: 77(.
2-3- تصویرهای سوررئالیستی

از دیدگاه آندره برتون »از رو در رو قرار گرفتن دو امر، هم چون دو کلمه، دو جمله، دو 
حالت یا غیر از آن و گوناگونی از منظر ماهیت، زمان، مکان و غیر از آن، هرگاه امر سومی 
پدید آید، تصویر نامیده می شود« )محمدنژاد،116:1392(. تصویر سوررئالیستی به چیزی 
اشاره نمی کند، بلکه »قلمرو گره خوردگی تناقض هایی است که در آن مرز میان آمیزش و 
گسست روشن نیست. تصویر سوررئال آن حالت پّران گریزان را ثبت می کند و مکنونات 
ژرفای روان را به نگارش می کشد« )فتوحی، 4:1385(. وقتی دو واقعیت دور از هم را به 
یکدیگر پیوند می دهند، تصویر سوررئال قوی تر می شود. »تصویر سوررئال یک آغاز است 
که از لحظه روانی و شهود شعری می تراود. درخشش تصویر، حاصل نوع هم نشینی اجزای 
آن است. هرچه آمیزش آنها از نظر عقلی ناممکن تر باشد، قدرت تصویر و تکان ناشی از آن 
بیشتر خواهد بود« )همان:6(. سوررئالیست دنیای آغشته به عادت و تکرار را نمی پذیرد و به 
دنبال آن است تصویری بیافریند که درک مخاطب را نسبت به جهان خویش بیشتر نماید. 
جهانی که دچار روزمرگی و ابتذال شده و الزم است زوایای پنهان آن شناسایی و معرفی 
شود. او ابزارهایی را به خدمت می گیرد تا بتواند به دنیای فراواقع گام بگذارد و با هر روزن و 
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پنجره ای که به عالم نوین می گشاید، تصاویری را ثبت می کند که رؤیایی و فراواقعی است. 
در کتاب های مربوط به علم بالغت و نیز کتب نقد ادبی، اصطالح »تصویر« معادل ایماژ به 
کار می رود. نخستین بار شفیعی کدکنی بحث از تصویر در معنای ایماژ را در کتاب صور 
خیال در شعر فارسی، مطرح کرد)فتوحی:1389: 41(. شفیعی بر این باور است که »خیال یا 
تصویر، حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه ای عاطفی همراه است و ناقدان معاصر... 
معتقدند که هر ایماژی باید عاطفه و شوری همراه داشته باشد« )شفیعی کدکنی، 1375: 
17(. تصویرسازی یکی از خالقیت ها و واقعیت سازی نویسنده و ادیب است. تصویرسازی از 
ذهن می تراود و آن شخص هرچه را که دیده و احساس کرده با کمک تصویرسازی برای 

مخاطب و خواننده شرح می دهد.
2-4- تحلیل تصویرهای سوررئالیستی در نفثه المصدور

نثر مصنوع، نثری تصویری است. بهره گیری از ظرفیت های صنایع ادبی )بیانی و بدیعی( 
مانند تشبیه، مجاز و استعاره زبان را از کارکرد مستقیم و خبری آن فراتر می برد و با افزودن 
بر کارکرد عاطفی کالم، زبان را تصویری می کند. چنین زبانی اگر برای بیان مافی الضمیر 
نویسنده و به هدف »بث شکوی« به کار رود، بار عاطفی بیشتری می یابد. در نفثه المصدور، 
»وقایعی که بر مؤلف گذشته، به اندازه ای سهمناک، جانکاه و آزاردهنده بوده که زیدری 
بیان هرچه سریع تر آن را مرهمی بر زخم درون خویش دانسته« )ریاحی زمین، 1394: 6( و 
با تکیه بر چنین زبانی، تصاویری را خلق کرده که اندوه عمیق او را بازتابانده است. تصاویری 
که نه تنها ترکیبی، چندالیه و پیچیده اند؛ بلکه نقشی وهمی از ناخودآگاه نویسنده را پیش 
چشم مخاطب مجسم می کند. با نگاهی به کانون های تصویری در نفثه المصدور این بازتاب 
را به خوبی می توان دید: »پنج کانون تصویری در نفثه المصدور وجود دارد که شگرد خاص 
تصویرپردازی نویسنده را باز می نماید:1- تصاویر مربوط به حمله ی مغول و اوضاع جامعه 
در این حمله؛ 2- تصاویر مربوط به سلطان جالل الدین در حاالت مختلف؛ 3- توصیف های 
زمان، مکان، اشیاء، حیوانات و...؛ 4- تصاویر مربوط به شرح حال نویسنده در موقعیت های 
گوناگون؛ 5- بازنمایی تصویر افراد موافق و مخالف نویسنده« )ریاحی زمین و جمالی، 1394: 

 .)8
با بررسی این پنج کانون تصویری که براساس محتوا دسته بندی شده اند، قدرت کالم و 
تأثیر تصویرپردازی زیدری را به خوبی می توان مشاهده کرد. او از تمام اجزای تصویر برای 
بیان وحشت زیسته اش بهره  می برد و در این مسیر، اشیاء و افراد برایش یکسان اند. تاختنش 
به قلم با همان لحنی است که بر معاندان می تازد: »از قلم که چون بر سیاه نشیند سپید 
عمل کند و بر سپید سیاه، جز نفاق چه کار آید؟! دو زبانست، سفارت ارباب وفاق را نشاید. 
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هرچند به سر قیام می نماید، سیاه کار است. اگرچه، اندرون دار است، نتوان گفت که رازدار 
است ]...[ در فصاحت حریری ست و اصلش قصب، پیسه کالغی است که حدیث فاوا برد. 
از صدور حکایت کند.  غراب البینی است که وقت مهاجرت کاغد. دست نشینی است که 
سخن چینی است که ناشنوده روایت کند. سرتراشیده است و سر سیاه می کند. سر بریده 
است و سخن می گوید« )زیدری، 1394: 3-4(. ترکیب کارکردهای ظاهری و محتوایی قلم 
و وقایع زمان نویسنده بهترین عرصه برای تصویرپردازی زیدری است. تصاویری ناهمگون 
که وجه اشتراک تمامی شان قلم است. این تصویر خود داستانی را به نمایش می گذارد که 
اگرچه سرشار از تخیل و رؤیا نیست و حقایق جامعه ی آن عصر را به تصویر می کشد؛ اما از 
کنار هم نهادن جزئیاتی نامتجانس شکل گرفته  است و پهلو به پهلوی تصاویر سوررئالیستی 
می زند. قلم یک بار، پیسه کالغ است، بار دیگر، غراب البین و باز دست نشین. جان بخشی ها و 
انسان انگاری هایی که در قالب تشبیه به قلم جان می دهد، به فریم های تصویری متحرکی 
می ماند که هربار قلم را به شکلی تازه درمی آورد و آن را به تصاویر سوررئال و وهم گونه 
نزدیک می سازد. وجود چنین تصاویری دست مایه ی نگارندگان در بررسی نثر نفثه المصدور 

از منظر تصویرپردازی سوررئالیستی شده است.
در تحلیل نشانه ها و تصاویر سوررئالیست همواره باید خیال و ماوراء را مدنظر قرار داد؛ 
زیرا تأثیرات فلسفه ی برگسل و کروچه »از قبیل: ترجیح شهود بر عقل، ضّدیت با اخالق 
مذهبی و غیرمذهبی، بها دادن به تصور و خیال، کوشش در فهم دنیای ضمیر ناخودآگاه، 
ایجاد پل ارتباطی میان جهان بیرون و درون و هشیار و ناهشیار را در نزد سوررئالیست ها، 
به خوبی می توان مشاهده کرد« )ثروت،237:1385(. می توان گفت نشانه ی اصلی و عمومی 
شگفتی و ماوراء در تمامی آثار سوررئالیستی وجود دارد. نشانه ها و عناصر دسته بندی شده ی 

زیر بارزترین تصویرسازی های ناشی از تفکر سوررئالیستی در متن نفثه المصدور است:
2-4-1- بیگانگی

سوررئالیسم »در درجه ی اول نوعی نیروی عظیم گسستن است. ورود به آن نه از طریق 
و  کردن  احساس  شیوه های  همه ی  که  روحی  ناگهانی  دگرگونی  دنبال  به  بلکه  تجارب، 
اندیشیدن را زیر و رو کند، امکان می یابد« )سیدحسینی،1389 :782(. این گسست حاصل 
شرایط زیسته و تجربه های غیرمعمول جمعی نظیر جنگ یا بالیای طبیعی است که روح 
را به مرزهای جنون نزدیک می سازد. اندوه و ترس جمعی ناشی از تجربه ی جنگ تمام 
واپس زدگی های ضمیر ناخودآگاه را به مرز آگاهی می کشاند و حاصل آن، رفتار و گفتاری 
خارج از چارچوب های عرف است. گسست از اجتماع در نتیجه ی ترس و برخورد منفعالنه 
در شرایط دشوار نوعی گریز از واقعیت های پیش روست که در نفثه المصدور با عدول از 
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روند مألوف نوشتن و ترتیب بندی فصول کتاب در نگاه اول خود را نمایان می سازد. زیدری 
بی مقدمه در شرح حوادث قلم می راند: »در این مدت که تالطم امواج فتنه کار جهان بر 
هم شورانیده است و سیالب جفای ایام سرهای سروران را جفای خود گردانیده، طوفان 
بال چنان باال گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول ممات متعین گشته ]...[ تیزتاز قلم 
که هنگام مهاجرت خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است، به دست گرفته و قصد آن کرده 
که شطری از آتش حرقت که ضمیر بر آن انطوا یافته است در سطری چند درج کنم« 
)زیدری، 1394: 1-3(. زبان تصویری زیدری به تناسب پیشه ی منشی گری اش به تطویل 
کالم و توصیف های پی درپی منجر شده است. نویسنده با گریز از شیوه های مرسوم تألیف 
کتاب، گویی از نظم حاکم می گریزد و با این که چهار سال پس از وقوع جنایات یادشده، 
قلم به دست می گیرد؛ اما هم چنان این تالطم، روح و جان نویسنده را دستخوش انقالبی 
درونی می کند. او که هجوم مغوالن را به چشم دیده و شداید جنگ را با تمام وجود حس 
کرده، آگاهانه یا ناخودآگاه قلم را بر وضع موجود می شوراند و روح عصیان زده اش، تصاویر 

را به حرکت درمی آورد. 
بیگانگی و گریز نویسنده با عصیان تحمیل شده ناشی از شرایط حاکم بر زندگی جلوه ای 
دیگر می یابد. این عصیان هم در سبک نویسندگی زیدری خود را نشان می دهد و هم در 
عنوان و ترتیب مطالب کتاب. هم چون مفهوم مرکزی سوررئالیسم، »این عصیان حاصل 
شرایط  و  روح  قدرت های  بین  تراژیک  است  برخوردی  بلکه  نیست،  روشن فکرانه  هوس 
زندگی« )سیدحسینی،1389 :783(. زیدری در برخورد با دشوارترین تجربه ی زندگی اش، 
سوررئالیستی عمل می کند. زبان به بیان اندوه می گشاید و مافی الضمیر خود را بر پرده ی 
کلمات نقش می زند. این عصیان همه ی وجوه زندگی را در خود جای داده است: »سالمت 
از میان اّمت چون زه کمان گوشه نشین شده، امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون 

رفته« )زیدری،2:1394(.
 2-4-2- عقل گریزی و جنون

برتون در مانیفست اول، سوررئالیسم را » اندیشه ی القا شده در غیاب هر گونه نظارت 
عقل و فارغ از هر نوع نظارت هنری یا اخالقی« تعریف کرده بود«)بیگزبی،1392: 84(. گریز 
از خرد در شرایطی که ناکارآمدی تعقل آشکار شده باشد یا جلوه های خردورزی مخدوش 
و محبوس باشند، امری بدیهی است. عقل گریزی و دوری از دنیای تعقل، نویسنده و شاعر 
را به حیطه ی رؤیا و تصویرکردن جهانی غیرواقعی می کشاند. زیدری از وحشت رخدادهای 
زندگی که هر لحظه در ذهنش جان می گیرند به دنیایی پناه می برد که عقل حیرت زده 
دیگر یاریگر او نیست. او قلم در دست گرفته تا از آن چه روح و جانش را آزرده بنویسد و 
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آتش دل فروبنشاند؛ اما عقل نیز از آن چه چشمانش دیده، حیران است: »باز عقل، کدام 
بُدواَرالٌراس  از دوائر دور شدائد  او نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است، و  عقل؟ که 
مبتلی شده، بر سالمت صدر، مالمت داشته است« )زیدری،5:1394(. این حیرانی و دوار، 
ماهیت وجودی عقل گرایی را در نگاه نویسنده مخدوش یا کم رنگ می سازد و عقل گریزی را 
به دستمایه ای برای خلق اثری سوررئال تبدیل می کند. نه رؤیاپردازی به نویسنده سوررئال 
اجازه و فرصت تعقل و خردگرایی می دهد و نه خود او میل و رغبتی به خردورزی و معیار 
قرار دادن عقل دارد. و این از نشانه های سوررئالیست است که »خرد قادر نیست همه ی 
حقایق را درک کند« )ثروت،252:1385(. زیدری نیز به عقل دست و پا بسته امیدی ندارد؛ 
چرا که هیچ گاه  » عقل از هوش رفته«)زیدری،1394: 113( نتوانسته است در مصائب و 
مشکالت راهی پیش پای او بگذارد. یکی از نمودهای جنون سوررئالیستی در نفثه المصدور 
بدین شکل است که راوی از شدت غم و مصائب و خشم جوری وانمود می کند که گویا 
نزدیک است کارش به جنون بکشد: »چون حال بر آن جمله دیدم، خون حمّیت در رگ 
طبیعت بجوش آمد پیشنهاد فکرت، پس از مشاهده ی آن حال فراموش شد« )همان:16(، 
گاهی نیز به جنون افراد دیگر اشاره دارد: »تا مجنونی نحوی به دست او افتاد، خطی چون 

دستگاه کفشگران پریشان، عبارتی چون هذیان محموم نامفهوم« )همان: 14(.
2-4-3- رؤیا، خیال و افکار

تصویرسازی ها و درددل های نویسنده که برای تسکین افکار پریشان خود و غرق شدن 
در عالم رؤیا به بیان آنها می پردازد، سیل افکار گوناگون به ذهن او هجوم می آورد. فکر 
روایتگر مشغول مانند یک زندانی ابر یا آواره است. این تصویرسازی ها به گونه ای نزدیک به 
واقعیت است که همانند تفکر فرویدی است که »تخیل و رؤیا را نیز واقعیت تلقی می کرد« 
)ثروت،340:1385(. راوی روان گسیخته در تالش برای شناخت واقعی خود و رسیدن به 
عالم برتر است.»کولریج شاعر رمانتیک انگلیسی می گوید: رؤیا در زندگی من نقش سایه 
ندارد. رؤیا قوت و غذای من و مایه ناکامی های من است. و آندره برتون پیشوای سوررئالیسم 
و شاعر بزرگ فرانسه می گوید:عمیق ترین احساسات شخص هنگامی به تمام معنا تجلی 
می کند که تصورات وهمی، همه چیز را رهنمون گردد و اختیار از درست برهان و منطق 

چوبین انسانی بیرون شود« )حسنی، 1374: 542(.
رؤیاها در این متن بیشتر در قالب توهم منفی به تصویر کشیده شده: »ُصراحی غرغره 
او  بحال  بخوًن دل  پیاله  قهقهه می پنداشت.  او  و  او می کرد  کار  نوحه ی  افگنده،  گلو  در 
می گریست و او قهوه می انگاشت« )زیدری،18:1394(. در این قسمت شخص برای رهایی 
شروع به ترسیم فضایی غیرواقعی و رازآلود می کند. راوی برای توصیف عوالم زمینی به 
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توصیف و تصویرسازی ماورائی می پردازد. ریشه ی این آرزوهای سوررئالیستی در ناامیدی 
است. همه چیز در راستای بیان و التیام خشم و ناراحتی است. 

تصویرسازی های  به  وادار  را  نویسنده  داد،  رخ  مغول  از حمله ی  بعد  که  بدی  شرایط 
روی  بر  انسان  که  وضعی  برابر  در  عظیم  نومیدی  از  »سوررئالیسم  زیرا  کرد.  این چنینی 
زاده شده است«  انسان  به دگردیسی  بی انتها  امید  و  است  پیدا کرده  تنزل  آن  به  زمین 
)سیدحسینی،1389 :783(. شرایط وخیم و ویرانی بعد از مغول مردم را گوشه گیر و درون گرا 
کرد. آنها برای فراموشی مصائب و اوضاع تلخ، خود را به خداوند و عرفان نزدیک کردند. 
این یک سبک زندگی سوررئالیستی است و نشان می دهد »انسانی که از زندگی روزمره ی 
خود راضی است نمی تواند خودآگاهی داشته باشد، تنها رنج است که آگاهی می دهد و تنها 
نومیدی است که در اعماق درون، انسان را وادار می کند که به مناطق عالی شهود و اشراق 
درونی خود  تحقق خواسته های  در  نومیدانه  که  آنگاه  زیدری  )همان:784(.  نایل شود« 
ناکام می ماند، با کمک گرفتن از عبارات » ای کاشکی « و »یا لیت« و .. تالش دارد آمال و 
آرزوهای خود را در عالم رؤیا و خیال به واقعیت نزدیک سازد و با آفرینش تصاویر ملموس، 
هم دردهای درونی خویش را التیام می بخشد و هم این احساس درونی را به خواننده منتقل 
می کند. » اگر چه با دل خویش برنمی آمدم، صبری را که ندارم، و ای کاش بودی  کاربند 
شده و به امید بیهوده، الی یومنا هذا، خرسندی می نمود و یا لیت در مقاسات آن قصه 
که پیش دوست و دشمنم خجل گردانید، دل با من می ساختی«)زیدری، 1394: 120(. 
و آنگاه که بی قراری بر او چیره گشته و طاقتش طاق می شود، بنای گله گذاری نهاده و در 
عالم خیال  آنچه را دوست دارد از زبان مخدوم خویش بشنود این چنین بر زبان می آورد: » 
روزی نگفت که حال آن دوست دستخوش تصاریف دهر، آیا به چه رسیده است؟ و هرگز به 
خاطرش نگذشت که آن در کشاکش تغاییر احادث افتاده، گوییا از بخت چه دید؟«)همان: 
122(. و باز آنجا که در تنهایی، هم زبانی جز خویش نمی یابد با خود به گفتگو می پردازد:» 
با خود گفتم شب این حادثه یلدا دیجور است، و لجه این واقعه را کرانه بس دور. این مردار 

را به سگان باز گذار«)همان: 95(.
عرفان پرستی سبب شده که توجه سوررئالیست ها به قوای روحی انسان تداعی شود. 
دلیل این واکنش عاطفی این است که »پناه بردن به رؤیا و تخیل از نظر سوررئالیست چیزی 
امنی در فراسوی  از اجتماع و پیدا کردن گوشه ی  از غرائز سرکوفته ی منبعث  جز گریز 
واقعیت رنج آلود نبود« )ثروت،239:1385(. وضعیتی که در این کتاب ترسیم شده نشان 
می دهد که مردم آن دوره همانند سوررئالیست ها با کمک نیروی روحی شرایط زندگی خود 

را تغییر دادند تا از این طریق به زندگی بهتر دست یابند.

تصویرهای سوررئالیستی در نفثه المصدور



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی1۹4/

تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه های دور از ذهن ابزاری برای خلق امور شگفت سوررئال 
در متون سوررئالیستی بودند. نفثه المصدور نیز سرشار از آرایه های پیچیده و دور از ذهن 
است که نیاز به مکاشفه برای فهم دارد؛ برای مثال، در همان آغاز کتاب برای بیان درد و 
رنج خویش با استفاده از این تصورات خیال انگیز، تصویرسازی می کند: »در این مدت که 
تالطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانیده است و سیالب جفای ایام سرهای سروران را 
جفای خود گردانید، طوفان بال چنان باال گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول ممات 

متعین گشته« )زیدری،1:1394(.
2-4-4- حاالت وحشت و هراس و غم 

ترس، وحشت، اضطراب، غم و اندوه در جای جای نفثه المصدور به چشم می خورد. گاه از 
هول حادثه نفسش بند می آید:» با آنکه از هول حادثه متوقع، دم که عبارت از نفس است، 
در مجاری حلق فرو مرده بود« )سهمان:33(. و گاه پریشان حال» با این همه که خاطر از 
تصاریف احوال روزگار، چون زلف دلبران پریشان است...« )همان:7( و مضطرب است: » از 
این نمط در هم می گفتم و درون به هزار دیده پرخون بر پادشاه و ارکان دولت و دوستان و 
یاران و اتباع و متعلقان می گریست، که: الویل کل الویل، ان الذی تحذرین قد وقعا، بیقرار 
و مضطرب...«) همان:34(. زیدری با خلق این تصاویر که پیوسته تکرار می شوند، حاالت 
درونی و پریشانی و اضطراب خود را به نحوه مطلوب و به بهترین شکل ممکن به خواننده 
منتقل می کند.»از مرغ پر گرفته و از باد اضطراب / جان و دلی ز آتش حسرت در التهاب، 
سیر السحاب تحثه ریح الجنوب، می راندم تا پیش از وقوع واقعه، که خود واقع می پنداشتم، 

برسم«) همان:36(. 
سستی جایگاه اجتماعی و ترس از سوءقصد همواره گریبان گیر افراد به خصوص درباریان 
بوده است: »در کمین فرصت خزیده، کمان قصد تا گوش کشیده، و از حبائل مکر و مکیدت، 
هزار گونه دام جهت کسر حال من نصب کرده« )همان، 13(. در این جمالت وحشت و 
انتظار برای دشمنی و رخ دادن اتفاق بد به تصویر کشیده شده است: »از شّدت این احوال 
بجای از عرق خون چکد از مسام« )همان، 26(. و » در این غصه جانگداز، زین پس من و 

ناله های شب های دراز«)همان، 51(.
جمالت کوتاه متن نشان دهنده ی پریشانی نویسنده و تصویرسازی های مکّرر و مختلف 
شتاب و هیجان تصویرپردازی های سوررئالیستی نویسنده را نشان می دهد: »دو زبان است، 
فصاحت  در  است./  سیاه کار  می نماید،  قیام  سر  به  هرچند  نشاید./  را  قلم  ارباب  سفارت 
حریریست و اصلش قصب/ پیسه کالغیست که حدیث فاوا برد./ دست نشینی است که از 
صدور حکایت می کند./ سخن چینی است ناشنوده روایت می کند./ سر تراشیده است. سر 
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سیاه می کند./ سر بریده است و سخن می گوید« )زیدری،1:1394(.
2-4-5- توصیفات عجیب و غریب

با  راوی  درهم آمیخته ی  و  پریشان  ذهن  ترکیب  حاصل  پیچیده  و  عجیب  توصیفات 
واقعیات بیرونی است. در واقع »سوررئالیست ها با بازسازی عالم بیداری تصاویر ذهنی خود 
را به شکل ادب یا هنرهای دیگر، بدون آن که اجازه دهند عقل و منطق در آن دستکاری 
کند، سرریز می کردند« )ثروت،257:1385(؛ این متن تصویرسازی از جلوه بهار در طبیعت 
است که تصاویر آن دیریاب و دور از ذهن است: »گفتم: »در اول بهار که غزاله و بره در یک 
مرتع اجتماع یابند، عیار راه نشین برف با سر کوه رود، و فراش نسیم بساط جهان سپیدگلیم 
درهم پیچد، کوه دامن پیراهن گازری تا کمرگاه درنوردد و سائس ابر بشمشیر برق قاطع 
طریق برف را ماده قطع کند، سپیدکاران برف در آن هفته از فرط حیا آب شوند، خفتگان 
زمین در آن وقت به بانگ رباب از خواب درآیند، کوه بر مثال مجرمان با کفن و تیغ در پای 
سلطان میغ افتد، هوای هوی انگیز، از برای خوشی بوستان غالیه سائی بر دست گیرد، دو سه 
چارپای چنان که از دست برخیزد، به دست آریم« )زیدری،99:1394(. تشبیهات پی درپی، 
استعاره های مرکب و مجازهای متعدد زبان را به پرده ای از تصاویر درهم تنیده تبدیل کرده 
است. قدرت زیدری در جان بخشی به اشیاء و انسان انگاری جاندار و غیرجاندار یادآور تصاویر 
موهوم سوررئالیستی است. »گوشت و پوست چنان از هر دو پای در آمد، که انگشت ها مانند 

أصابع مذری برهنه ماند و کف چون پنجه مریمی عاری شد«) همان: 93(.
این متن تصویرسازی غیرواقعی از تاتار است: »پنجاه ُطلب از اطالب مالعین تاتار ]...[، 
مانند سحاب که لواقح لواحق، آن را بسواق در رساند یا سیالب که تواتر أمداد صواعق، 
آن را از شواهق سوی هامون راند، لیکن سحابی حشو آن عذاب  و میغی، رّش آن تیغ و 
غیثی، قطر آن عیث و غیمی رشح آن ضیم، و ابری حمل آن کبر بر قصد لشکر، بر حدود 
ارمن گذشتند«)همان: 32(. و نیز » آسمان در این ماتم، کبودجامه تمامست. زمین در این 
مصیبت خاک بر سر، بسست. شفق برسم اندوه زدگان، رخسار به خون دل شسته است. 

ستاره بر عادت مصیبت رسیدگان بر خاکستر نشسته است« )همان:48(.
2-4ُ-6- امور شگفت و غریب

بیان اغراق آمیز هر واقعه و حالتی توسط راوی چنان تصویرسازی می شود که مخاطب 
در ذهن  غیرواقعی  به همان صورت  را  آن  اما  را درک کرده  آن  بودن  غیرواقعی  هرچند 
تصور می کند: »از سرگذشت های خویش که کوه پای مقاسات آن ندارد، و دود آن چهره ی 

خورشید را تاریک کند« )همان: 7(. 
بحث از تقدیر و سرنوشت که مرتبط با ماوراء است در سراسر این کتاب با لحنی مرتبط 
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با وقایع و وضعیت دردناک و غیرقابل باور بیان می شود: »تدبیر در میان تقدیر چون گوی 
سرگردان شده« )همان: 2(. 

بیان وضعیت به طوری که گویا برای شخص ناشناخته است و با نگاهی متعجب درباره ی 
آن صحبت می کند: »بوالعجب باز ایام هرچند گفته اند: عش رجبا تر عجبا. هر لمحه عجبی 
نماییده، رؤوس را رؤوس در پای کوب افتاده« )همان جا(. »سرنوشت قضاش در آن خطه 
پای بند گردانید، یا آبشخور مقسومش با خاک زیدر رسانید«  )همان: 10(. در این بخش از 
متن به مباحث حاشیه تقدیر از جمله سعادت و مراد اشاره می شود: »تا قسام سعادات؛ ورق 
مرادات درنوردیده است و دور روزگار دردی درد درداده، مهره اجل در ششدره سوءالحظ 
افتاده« )همان: 5(. زیدری گاهی نیز امری که باب میلش نیست را امری شگفت و غریب 
می داند و ناباورانه اینگونه می گوید:» این سست پیوندی از اخالق آن خداوند، اگر عام است  
و نه همانا که هست سخت غریب می دارم و این بدعهدی از سیرت آن مخدوم، اگر خاص با 

من است، نیک عجب می شمارم«)همان:123(. 
2-4-7- نیهلیسم یا نیست گرایی سوررئالیستی 

گرایش نیست گرایی در سوررئالیست ها ریشه در اندیشه ی های نیچه و هایدگر دارد، البته 
مکتب قبلی آن یعنی دادائیسم را نیز باید موردتوجه قرار داد. »این یکی از قانون مندی های 
برای دنیاگریزی  انسانی است که در هنگامه های مصیبت های کمرشکن، جاذبه ای  تاریخ 
فراهم می شود و خلق درمانده پریشان روزگار را به سوی آن سوق می دهد« )دستغیب، 
1367: 260(. زیدری در نفثه المصدور نیست گرایی را همراه با تصویرسازی ناپایداری دنیا 
نویسنده  باعث شده  به مردم  نسبت  آن  و ظلم  دنیا  بی اعتباری  از  بیان می کند. شکایت 
مردم را به ترک دنیادوستی و اعتماد نکردن به دنیا و توقع وفا و نیکی از او نداشتن دعوت 
مهر  مزیف  عین  از  ناپایدارست.  که  مجوی  برخورداری  سپهر  خرمن  ارتفاع  »از  می کند: 
کیسه برمدوز که جوزایی کم عیار است. کره ی تند فلک را هیچ رایض بر وفق مراد رام 
نکرده است. توسن بدلگام چرخ را هیچ صاحب سعارت عادت بد از سر بیرون نکرده است« 
)زیدری،49:1394(. »صبح سعادت عما قریب چشم مدار که محنت یلداست. کار امروز به 
فردا میفگن، هرچند امروز را فرداست«)همان: 6 و7(. این غنیمت شمردن فرصت جلوه ای 
دیگر از پوچ انگاری آینده است. زیدری خوشی و شادکامی ای نمی بیند که به زندگی دل 
ببندد و خواستار عمر بیشتر باشد تا از لذات زندگی بیشتر بهره ببرد.» به کدام خوشی که 
داری، بیش این عمر بی فایده می خواهی؟ و به چه خرمی که یافته ای، امداد این زندگی 

بی حاصل می جویی؟)همان:107(
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آن مرد نـی ام کز عدمم بیـم آید          کان نیم مرا خوشتر از این نیم آید
جانی ست مرا در تن، وان عاریتی          تسلیم کنم چو وقــت تسلـیم آید

    )همان(.
در جای دیگر نیز بر همین موضوع تأکید می ورزد: »ای دوست در خزان امانی کامرانی 
توقع کردن نادانی است و در برگ ریز آمال، شکوفه اقبال انتظار بردن، آرزوی محال«)همان: 

 .)38
تصویر دیگری از نیهیلیسم سوررئال در به پایان رسیدن عمر و پیری به طور ناخواسته 
است: »مطایای ایام و لیالی، سواد عمر را بسیر متوالی درنوردیده، صبح مشیب از مشارق 
مفارق بردمیده« )همان: 6(. در این متن نیز تصویری از مرگ نشان دهنده نیستی سوررئال 
است: »آن خاکساران آتشی را خاک سوی مکمن أجل می راند و آن را گوران خرطبع را گور 

سوی مرابض آساد می دواند« )همان: 33(.
2-4-8- انقالب دائم

هدف سوررئالیسم »درهم شکستن نظام نامطلوب جامعه و دگرگون کردن زندگی« است 
)حسنی،541:1374(. جنبش و دگرگونی درونی و بیرونی شخص که حالت های مختلف 
رفتاری و روحی در او پدید می آورد، باتوجه به میزان و شدتشان، نمودهای متفاوتی در رفتار 
و گفتار نویسنده پیدا می کنند. زیدری با تکیه بر قضا و قدر و تفکر اشعری حاکم بر جامعه، 
دگرگونی های بیرونی را حاصل تقدیر و ناشی از خواست قدرتی فراتر می داند و با توسل بر 
آن به تسالی خویش رو می آورد »خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان که هرگز 
کام مراد شیرین نکرد، تا هزار شربت ناخوش مذاق در پی نداد و سهمی از اقسام آرزو نصیب 
دل نگردانید که هزار تیر مصائب به جگر نرسانید فصلی چند نویسم« )زیدری،4:1394( 
.دگرگونی های ناشی از حمله ی مغول، چنان تحولی در درون نویسنده ایجاد کرده است 
که جز با زبانی توصیفی به شرح حال خود نمی تواند زبان بگشاید: »جان به جان آمده را 
که اعباء محنت گرانبار کرده است، کدام رفیق سبکبار خواهد کرد؟! قصه ی غصه آمیز که 

می نویسی، گوشه ی جگر کدام شفیق خواهد پیچید؟!« )همان: 5(.

3- نتیجه گیری
و  مغول  هولناک حمله ی  فجایع  می کوشد  غیرمستقیم  و  زبانی خیال انگیز  با  زیدری 
تأثیرات پس از آن را بسیار تأثیرگذارتر بیان کند. او در کتاب خود، نفثه المصدور، تصاویری 
را که حاصل سال ها هجوم و غارت است  با آن غم و درد خویش  فراواقع می آفریند که 
آشوب  دچار  وطن  و  خود  سرگذشت  بیان  در  او  بگذارد.  اشتراک  به  خویش  مخاطب  با 
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شده است؛ به همین علت کالم او بیشتر دارای تصاویر سوررئال و مفاهیم مرتبط با آن نظیر 
ترس، خیال، توصیفات عجیب، امور شگفت و بیگانگی است. زیدری با ترتیب بندی متفاوت 
اثر و عدول از شیوه های رایج فصل بندی کتاب ها در آن زمان، بر نظم حاکم می شورد. او با 
بیان مستقیم و بی مقدمه ی آشوب های زمانه ی خود با زبانی تصویری و در تصاویری وهمی 
و پیچیده، به توصیفات عجیب و غریب دست می زند تا ناپایداری جهان و دگرگونی احوال 
آن را با بیانی سرشار از خشم پیش چشم مخاطب یادآور شود. در بررسی تصاویر خلق شده 
در نفثه المصدور با تصاویر سوررئالیستی مشترکات قابل اعتنایی مشاهده شد. عامل بروز این 
دو مقوله  عامل مشترکی به نام جنگ است. در نفثه المصدور آرزو، حسرت و حدیث نفس، 
ابراز احساسات و از جمله نشانه های سوررئالیستی است که به کمک  شیوه های متفاوت 
نویسنده آمده تا با بهره گیری از عنصر خیال، به گذشته سفر کرده و به تصویرسازی آن 
واقعه از منظر سوررئالیستی بپردازد. در نفثه المصدور نویسنده به دلیل تضادها و تناقضات 
روحی و اجتماعی، عقل گریز، وحشت زده و مجنون معرفی می شود. نتیجه ی نهایی و قابل 
 توجه در بررسی سوررئالیست در نفثه المصدور این است که جلوه های تصویری و ویژگی های 
سوررئالیستی در نفثه المصدور در موضوعات بیگانگی، عقل گریزی و جنون، رؤیا و خیال، 
حاالت وحشت و غم، توصیفات عجیب و غریب، امور شگفت نیهیلیسم و انقالب دائم دارای 
اشتراکاتی است که خواننده را مجاب می کند تصاویر موجود را تصاویر سوررئالیستی بداند.
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Abstract
It is a semantic and intratextual study to analyze surrealist imagery. In Naftha al-Masdoor, the 

surrealist background is contrasted with literary and thematic methods. The book is a suitable 

text for exploring the value of images and in showing where images are situated within surrealist 

writing. The research was conducted using library tools in a descriptive and analytical manner. 

In this study, the text of Naftha al-Masdoor is examined in light of the principles of surrealism. 

In order to accomplish this, Zidari Nasavi's entire work, including his image processing method, 

has been evaluated in light of surrealist principles, and concepts and images containing surrealist 

signs, illusions, dreams, and elements above reality have been identified and analyzed. It has been 

determined that the surrealistic imagery in the prose of the book Naftha al-Masdoor with its 

signs of alienation, irrationality and insanity, dream and imagination, terror, fear and sadness, 

strange descriptions and weird and bizarre objects, nihilism and skepticism and continuous 

revolution  has been interwoven within the prose of hard to obtain and abounding in array.
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Abstract
Chronogram is one of the poetic elements, which indicates the use of words to record the date 

of an event. This technique in Persian literature is a new subject with no detailed description. 

However, special attention has been paid to the subject and the authors and researchers of 

chronograms have made efforts to gather evidence, solve and find a historical event date, or 

sometimes correct it. Recently, among the old Persian works and texts, a treatise of an unknown 

poet in the 10th century, Halimi Shirvani, entitled "Ghavaed al-Tarikh (Rules of History)" has 

been corrected and published as part of a doctoral thesis which is the result of several years 

of research on chronograms. The introduction section of the treatise explains the author's 

motivation for making the chronograph, the background of the chronogram, the method of 

finding the dates, the sources used by the author, and, more importantly, the methods and styles 

of making a chronograph. Nevertheless, there are also insignificant examples with problems in 

rhythm and rhyme. The present study investigates the new findings of Halimi Shirvani's work in 

chronogram and its types. Halimi had more than 14 styles in chronogram, each of which can be 

unique or unrivaled in its kind. Among the 14 styles, using enigma in various ways demonstrates 

the skill and ability of Halimi in making chronographs. 

Keywords: Halimi Shirvani, Ghavaed al-Tarikh, Chronogram, Mysterious
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Proverbz of the People of Saadi Neighborhood in Shiraz
Farzaneh Fahandej Saadi
Ph.D student in Persian language and literature, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, 
Iran
Maryam Zibaeenejad, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shiraz Branch, Islamic 
Azad University, Shiraz, Iran

Abstract
Oral customs or literature is a set of ancestors' achievements that form the identity of every 
human being and it is transmitted orally from one generation to generation and remains a 
valuable legacy. The proverbs of the people of Saadi neighborhood of Shiraz, which is a 
manifestation of culture, are rooted in the events and events of society, sometimes in the form 
of prose, a pity or a bit. The proverbs of this study are compiled in a library field with an 
explanatory descriptive approach. Because in this method, in addition to the classification, the 
root and how the proverbs is formed is also examined. The purpose of this study is to note that 
in addition to identifying the specific proverbs of the people of this historic place, the origins 
and meaning of some proverbs are to be considered and the ultimate goal is to try to record and 
sustain them. The results of the study also show that most of the proverbs of the people in this 
neighborhood are humorous and some others and people have made and dealt with many of the 
proverbs based on the lives, experiences, events, and especially the events that have taken place 
for the elders of the local people and often use them for advice.
Keywords: Oral literature, Saadi Neighborhood, Proverb, Ecology, Anthropology
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Semantic Relationship and Contrasting Structure of the Terms Rahe, 
Sehba and Mel in Ghazal (Sanai, Rumi and Hafez)

Maryam Kooshki Jahromi
Ph.D student in Erfani literature, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran

Mohammad Ali Atashsowda, Ph.D
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad 

University, Fasa, Iran

Seyyed Mohsen Sajedi Rad, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad 

University, Fasa, Iran

Behzad Khajat, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad 

University, Fasa, Iran

Abstract
One of the features of mystical sonnet is the use of code language. Among these, the terms 

related to pub and windmill have a special place. Some of these terms have hidden hints and 

meanings in their hearts that the understanding of the meaning of the poet depends on their 

decipherment. Is. According to the results, the main function of these three terms is to explain 

the concept of unconsciousness and liberation from the belongings of existence, and finally the 

mystic's attainment of non-existence.

Keywords: Sanai, Rumi, Hafez, Rahe, Sehba and Mel
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Characterization in Innocence Novel Written by Mostafa Mastoor
Saied Soltani Nezhad
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

Naser Mohseni Nia, Ph.D
Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University, Kerman, 

Iran

Abstract
Mostafa Mastoor is a contemporary novelist who has paid special attention to the character 
element in his novels and has been able to create influential and valuable characters. Imprisonment 
in everyday life, wandering in the modern world without spirituality and helplessness is one of 
the most important psychological features of the Mastoor's characters in this novel. This novel 
is the story of characters whose loneliness and alienation from society are their main features, 
and special attention has been paid to the characters' relationship with the word and meaning 
of innocence ( innosence). The author has tried to achieve a variety of characterization methods 
in this novel through descriptive- analytical methods. The author uses direct characterization 
as well as indirect description such as behavior, speech, name, appearance, and environment. 
In the simile of phenomena and characters, similes that are similar to the senses are used. His 
style of characterization in speech is more around tow- way dialogue. The topic of the characters' 
conversation is the question of the most important concepts of life such as death, life, woman, 
love, etc. and he has used more behavior to advance the mental goal of the characters. One of the 
important space of the novel is Nadia's interview with Ardalan, which took place in the evening 
of one of the cold winter days. In this novel, we are confronted with a variety of main, secondary, 
static, dynamic, typical and black characters who act and move according to the circumstances 
of the story.

Keywords: Literature, Characterization, Novel, Mostafa Mastoor, Innocence
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The Bright Shadows of Shahnameh Heroes
Seyyed Mahmoud Zandifar
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Roudehan Branch, Islamic Azad University, 

Roudehan, Iran

Sepideh Sepehari, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Roudehan Branch, Islamic 

Azad University, Roudehan, Iran

Sayeda Mandana Hashemi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Roudehan Branch, Islamic 

Azad University, Roudehan Iran

Abstract
The heroes of the Shahnameh have long been the embodiment of culture and a sign of the 

spiritual evolution of the Iranian-Aryan society, so their presence can be seen in different 

periods of Iranian culture, which is a sign of the national identity and an expression of the 

collective unconscious of Iranians, since the unity of any society regardless of the infrastructure 

The culture of that society is not possible, from different periods, special attention has been 

paid to Aryan archetypes and its national approach has always been considered, therefore, the 

connection and connection with the cultural roots has brought the dynamism and unity and 

honor of Iran, which in the analysis The historical aspects of this article, the cultural and epic 

elements and the approach and results obtained from it are examined.

Keywords: Myth, Avesta, Heroes, Shahnameh, History
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The Formation of Conspiracy: The Role of Manizheh in Bizhan Nāmeh
Alireza Tabanmehr
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Yasuj Branch, Islamic Azad University, ،Yasuj, 

Iran

Mohammad Hadi khaleghzadeh, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Yasuj Branch, Islamic Azad 

University, Yasuj, Iran

Mehdi Famouri, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Yasuj Branch, Islamic Azad 

University, Yasuj, Iran

Abstract
MConspiracy theory, which revolves around the three notions of the conspirator, the conspired 

and the premise of conspiracy has been of interest to sociologists and political scientists. The 

roots of these issues may also be investigated and analysed in the classical epic and political 

literature of Iran and of the world. The examination of the role of women and of how their visage 

is reflected in ancient works has always been of interest and subject of discussion among experts. 

One epic work, the epopee of Bizhan Nāmeh, is considered to have plagiarised Ferdowsi’s Shāh 

Nāmeh and is attributed to Khājeh Amid Atā ibn Nākouk Rāzi. This work deals with the story 

of Bizhan and Manizheh, which is a romantic-epic story. The current analytic-descriptive study 

aims to discuss Manizheh’s visage as one of the influential women in the creation of another 

conflict between Iran and Turan and as the person who has given rise to important events in 

the story. Manizheh’s role in warmongering and conspiracy, having led to actions and reactions 

throughout the story, can be discussed and analysed from different perspectives. As it appears, 

Manizheh, a trouble-making woman in the story, launches a coup against the royal family of 

Afrāsiāb and contributes to the decadence of his rule. In this battle, a significant role is played by 

exogamy as a purposeful act. The results of this study indicate that Manizheh had a key role in 

two of the three conspiracies in this epopee and has instigated most of its events. 

Keywords: Conspiracy, Conspiracy theory, Conspiracy illusion, Warmongering, Manizheh, 

Bizhan Nāmeh
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Features of the Social Symbolism Movement in Seyyed Ali Salehi's Poems
Alireza Ebrahimi
Department of Persian Language and Literature, Birjand Branch, Islamic Azad University, 

Birjand, Iran

Majid Reza Khazaei Vafa, Phd
Department of Persian Language and Literature, Birjand Branch, Islamic Azad University, 

Birjand, Iran

Mahmoud Firoozi Moghadam, PhD
Department of Persian Language and Literature, Torbat Heydariyeh branch, Islamic Azad 

University, Torbat Heydariyeh, Iran

Abstract
The social symbolism movement is a newly emerging trend in contemporary Persian poetry. 

Although this movement seems to be related to the school of symbolism that occurred in France 

at the end of the 18th century, this relationship is very weak. In fact, the social symbolism 

movement is more close to allegorical and symbolic poems in traditional poetry, with two 

prominent features: symbolization and socialism. The authors study these two features of the 

social symbolism movement in the poetry collection of "Prayer of a Woman on the Road" by 

Seyyed Ali Salehi, a contemporary Iranian poet. In the symbolism section, several important 

symbols in his poetries are analyzed, including the child, butterfly, night and morning, wind, 

traveler, and shirt. Regarding the second feature, socialism, it has been tried to analyze this 

feature in Salehi's committed social poems. First, the data were collected from library sources 

and then analyzed in the collection of "Prayers of a Woman on the Road" (first edition: 2000).

Keywords: Social symbolism, committed poetry, Seyyed Ali Salehi
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