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دارابنامه يا «قصهی فيروزشاه» از شاهکارهای ادبيات منثور داستانی ،در قرن نهم هجری است که موالنا
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داستان را با دو جنبه حماسی -غنايی در کنار هم به تصوير می کشاند ،به گونهای که می توان داستان را هم در
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ارزش متن داستان آنجا که نويسنده نسبت به آوردن لغات و ترکيبات سرهی فارسی پافشاری دارد ،نمايان تر می
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مقدمه
شناخت محمد بيغمي و دارابنامه
موالنا شيخ حاجی محمد بن شيخ احمد بن موالنا علی بن حاجی محمد طاهری مشهور به بيغمی از داستان-
گزاران قرن نهم هجری است که داستان کهنهای را به نام کارنامهی «فيروزشاه پسر شاه داراب» با نثری روان،
يکدست و به ياری فردی به نام «محمود دفترخوان» گردآورده و در جزو آثار ارزشمند ادب فارسی باقی نهاده
است ،و اين همان کتابی است که به استناد نسخهی منحصری که يک قسمت آن به دست آمده و در دو مجلد
ضخيم چاپ شده ،به «دارابنامه بيغمی» اشتهار يافته است .تاريخ تحرير آن نسخه سال  888هجری است( .صفا،
گنجينه سخن ،ج  .)222 :5از اين کتاب ترجمه کاملی به عربی در دست است که به سال  6211هجری قمری
در مصر به طبع رسيد و از باقی ماندهی همين داستان به فارسی با تحريری جديدتر از موالنا بيغمی در دست
است که فعالً از بحث درباره آن صرف نظر می شود.
«کتاب دارابنامه بيغمی غير از فايده داستانی آن دارای فوايد کثير لغوی ،دستوری و انشايی است و نير منبع
سرشاری از اطالعات درباره مسايل اجتماعی و تاريخی جامعه ايرانی در ادوار گذشته است (صفا،
دارابنامه :6210،چهارده) .دارابنامهی قرن  9هجری از موالنا محمد بيغمی ،تحريری فصيح و متفاوت از دارابنامه
طرسوسی (قرن ،)1نثری نو و روانتر و اديبانهتر دارد .به اعتقاد صائب مرحوم دکتر صفا بايد نام اين کتاب را
قصه يا داستان فيروزشاه ناميد ،زيرا اين داستان مفصّل ،ذکر زندگی حماسی -رمانتيکی فيروزشاه پسر داراب
است« .اين دو تحرير از حيث داستان باهم اختالف بسيار دارند چنانکه مسلماً تحرير طرسوسی متاثر از روايات
يونانی و سريانی و حال آنکه تحرير بيغمی متاثر است از روايات ايرانی پيش از اسالم و دوره اسالمی» .عالوه
بر اين شيوه نثر طرطوسی(طرسوسی) کهنتر و شيوه نثر بيغمی نو و روانتر به نظر می رسد(همان).

آغاز و انجام داستان
ملک داراب پس از آنکه آرزوی داشتن فرزندی پسر را به دل داشت ،با حکيم طيطوس مشورت می کند و از
او چارهای می طلبد .مشاور شاه که شخصی حکيم و منجّم بوده پس از نگري ستن به طالع ستارگان ،شاه را از
دختر فيدوس شاه بربر باخبر می کند .طيطوس راهی دربار فيدوس شده و از شاه بربر ،دخترش را برای ملک
داراب مطالبه می نمايد .همانگونه که گفتيم طيطوس حکيم چهار سوال حکيمانه وزيرِ فيدوس شاه ،نيک اختر را
پاسخهای درخور می دهد و دختر صاحب جمالش را پس از دو سال ،به نزد داراب می آورد .ملک داراب در
حضور مردمان خطبهی عقد را جاری نموده و دختر را به ازدواج خود درمی آورد .ملک داراب به آرزويش که
داشتن پسری بود ،می رسد .به سخن طيطوس منجم ،اين پسر نامش فيروزشاه بايد نهاده شود و در طالعش
چنين می بيند که او «صاحب بخت و اقبالی نيک و پيشانی بلند و روشنی خواهد داشت» .اين پسر عالوه بر
رشادت و جهانگيری ،به دام عشق مبتال می شود و تا وصال به معشوقش تا پای جانسپاری نيز پيش می رود.
فيروزشاه می بالد و بزرگ می شود ،تا اينکه در شبی خواب تصوير يک دختر صاحب جمال را از عالم غيب
بدو می نمايند و چون بيدار می شود ،دلسپردهی آن دختر نمايان شده از عالم غيب می شود .چون اين خواب
در چند شب متوالی بر او تکرار و نمايان می شود ،به شور کردن و رايزنی با طيطوس حکيم در اين زمينه می
نشيند .طيطوس حکيم نام دختر را «عين الحيات» و شهر محل سکونتش را تعز يمن می داند .فيروزشاه شخصی
تاجر و نقاش به نام سياوش که آشنا به ملک يمن است به عنوان پيک و خبررسان ،نزد محبوبش می فرستد تا از
حال و روزش استخباری نمايد( .کارهايی که اين نقاش ماهر در شيفته کردنِ عين الحيات نسبت به فيروزشاه
میکند ،شبيه به کار شاپور در داستان خسرو و شيرين است) .فيروزشاه نيز با دوست همزاد خويش ،فرخزاد به
بهانه تاب انتظار نداشتن ،راهی ملک يمن می شود و چنين می گويد «:ای برادر! مرا ديگر طاقت عشق نماند! تا
سياوش را رفتن و آمدن ،عجب اگر از من اثری مانده باشد.
بی يـــاد روزگار تو گـر يک نفـــس دم زنـــم

تضييـــع عــمر دانــم و تعطيــل روزگـــار
( دارابنامه بيغمی)22 :

فيزوزشاه و فرخزاد همراه هم به راه می افتند و در راه با قافله ای همراه می شوند و اهل قافله بر آن دو شک
می کنند و برای ايشان توطئهای به پامی کنند اما موفق نمی شوند و سرانجام طلب بخشش می نمايند( .اين
اولين موفقيت فيروزشاه و سلحشوری او بود) .در ادامهی مسيرشان که به سوی بصره و سپس خوزستان بود،

قلعه ای بود که دو برادر به نام قادر شاه و قاهرشاه حاکم آن بودند و بر کاروانيان راه می بستند و زورمندانه
باج می ستدند .فيروزشاه با دليری تمام بر اين دو هم پيروز می شود و اين دو را نيز به محبان خويش می افزايد
و همراه او راه سفر می گيرند در اين جای داستان ماجرای عشق قاهرشاه مطرح می شود که بر سمنرخ دختر
عمويش نرد محبت باخته بود ولی خالدشاه -پدر سمن رخ -عالوه بر ظلم کردن به برادر زادگان خود نسبت بر
ماترک و ارثيه بازمانده از پدر مرحوم قاهر شاه ،دخترش را نيز از او دريغ کرد .فيروزشاه حماسه وار و چون
رستم بر خالد نيز غلبه می يابد و محب را به محبوب می رساند .نويسنده به شيوه نقاالن ،رشته سخن را به
سوی ديگر داستان می کشاند تا ببيند سياوش چه کرد و چه ديد؟
سياوش نقاش با حيلهای وارد کاخ شده و خيل انبوه خواستگاران عين الحيات را که از هفت اقليم آمدهاند،
می بيند که خاسر و نااميد برگشتند .شاه سرور ،پدر عين الحيات با زيرکی تمام و مدبّرانه خواستگاران را به
دليل بينش و تدبير سياسی جواب کرد .سياوش کاردان به بيرون کاخ آمد و به تدبير و چاره انديشی در کار
محوله بر دوش خويش پرداخت .باتردستی و مهارت تمام ،تصوير فيروزشاه را در سه تابلوی بزرگ ترسيم
نمود ،و به باغ ويژهی عين الحيات ،نشاطآباد آمد تا آنها را به چند موضع بر درختان نصب نمايد« .سياوش آن
صورت فيروزشاه را بر آن درخت چنار بچسفانيد و بازگشت و (» ...دارابنامه بيغمی )225 :6210،عين الحيات
بر پشت بام در صبحگاهی که روز تازه درآمده ،و عالمت مصقول برکشيده بود ،ناگهان چشمش بر آن درخت و
آن تصوير افتاد ،دستور آوردنش را داد ،آوردند و ديد و شگفت ماند از بینظيری صاحب آن عکس .به مانند
داستان خسرو و شيرين همراهان و کنيزکان عين الحيات اين کار را از پری و پری زادگان میدانند و او را از
دلسپردن به آن تصوير بازمیدارند .اما سياوش در روزهای ديگر ،دوبار تصوير فيروزشاه را بر آن درخت
برکشيد تا هرگونه شک و ترديدی از دل عين الحيات زدوده شود .داستان در اينجا به اوج نمايش عاطفه و
احساس درونی عين الحيات و بيان درد دلهای عاشقانه او میرسد که نويسنده به خوبی به توصيف جنبه غنايی
آن پرداخته است .اين رويکرد و اسلوب غنايی و بيان عواطف درونی شخصيت داستان ،در داستانی همچون
اميرارسالن نيز ديده می شود.
راوی باز رشته سحن را به سوی داستان فيروزشاه می کشاند تا نقل داستان و حوادث واقع شده بر او را از
سرگيرد .فرخزاد در ماجرای جنگی که بر او و فيروزشاه شبيخون زده بودند ،زخم برداشته راهی ملک و دياری
ديگر می شود و از فيروزشاه جدا می ماند .در آن ملک پس از طی کردن سختی های فراوان به دربار شاه سليم

راه می يابد و با دخترش «گل نوش» ازدواج می کند که بين او و فرخزداد نيز محبت و عشق برقرار می شود.
فيروزشاه در ادامه ،برای نيل به مقصود غايی خويش به راه دريا می رسد و همسفر اهل کشتیای می شود که
قضا را عازم ديار محبوبش هستند .کشتی به گودالی عجيب و غريب طلسم شده می افتد و پس از پانزده روز
سختی مردم سوار بر آن نجات می ي ابند .البته قادرشاه جان نثاری کرده بود و خودش گرفتار ماند تا طلسم را
بگشايد هر چند او نيز سرانجام نجات می يابد .از اين طرف فيروزشاه پس از پشت سر گذاشتن مشقتهای
فراوان به يمن می رسد .از قضا يکی از خواستاران عين الحيات که جواب رد از شاه سرور شنيده بود با هفتاد
هزار لشکر عازم جنگ با اهل يمن است .باری ،جنگ درمیگيرد و با دليریهای فيروزشاه سپاه شاه سرور پيروز
ميدان می شود ،شاه سرور مشتاق ديدار فيروزشاه است و دستور حضور يافتنش را به کاخ خود می دهد .فردای
روز بعد سپاه سرزمين زنگبار که به يمن حملهور شدند ،نيز شکست را متحمل شدند که بی شک رشادتهای
فيروزشاه در اين دو نبرد به کمک فرخزاد( که مدتی مديد از فيروزشاه دور مانده بود) ،باعث اين پيروزی شاه
سرور شد .لحظه ديدن فرخزاد و فيروزشاه نيز جنبه احساسی و عاطفی زيبا دارد «.فيروزشاه چون در فرخزاد
نگ اه کرد ،او را بشناخت و خرّم شد .اما فرخزاد فيروزشاه را نيکو بشناخت که در شيب سالح بود(،...همان:
 « )668فيروزشاه نيز گريان شد و گفت ای برادر هيچ غم مخور که منم برادر تو ،فيروزشاه ،که خدايم به
قدرت ،به تو رسانيد»( همان.)669 :
داستان از اين به بعد با دوجنبهی گره گشايی و گره افکنی پيش می رود تا اينکه به اوج قصه که ديدار عاشق
و معشوق است ،می رسد .عين الحيات به همراه دختر دايهاش ،شريفه به پشت حجره اقامت فيروزشاه و
فرخزاد می آيد و «نظرش بر فيروزشاه افتاد ،حسنی ديد خداداده و جمالی ديد ايزد آفريده»(همان)628 :
شب ديگر نهانی به ديدار فيروزشاه می آيد .فيروزشاه نخست از شناساندن خويش به عين الحيات ،محبوب
شبان و روزانش ،سرباز می زد ولی عين الحيات با نمودن آن سه عکس به فيروزشاه به شناسايی او رسيد .محب
و محبوب به همدگر دل بستند و فيروزشاه از رسيدن به ديدار جمال ياری که سختیها در راهش کشيده بود،
شادمان شد .در مقابل پس از گذشت چندين شب از آن مالقاتها ،فيروزشاه نيز پس از طوالنی شدن انتظار
ديدار يار ،به ديدار نهانی عين الحيات می آيد ،اما در يکی از اين شبها با نگهبانان شاه درگير شده و اسير می
ماند (.از گره افکنی های عجيب نويسنده در سي ر داستان!) .شاه سرور چون در مقابل سپاه انتقام جوی زنگبار
کسی را نداشت که دليرانه پيروزی را نثار او کند ،مجبور به گروسپاری فرخزاد و فيروزشاه( که کشندگان پهلوان

اصلی سرزمين زنگبار بودند) ،می شود تا خون کسی ريخته نشود .چون ملک داراب از ناکامی پسرش خبردار
می شود به کمک او می شتابد تا شاه سرور را مجبور به سپردن دخترش به فيروزشاه کند (.اين بخش از داستان
می تواند الگوگيری از داستانهايی چون ليلی و مجنون يا ورقه و گلشاه باشد که بين قبايل عاشق و معشوق بر
سر تصاحب دختر ،جنگ درمی گيرد) .بين شاه سرور و ملک داراب جنگ درمی گيرد و لشکر فيروزشاه هم
پس از مدتی به سپاه پدر ملحق می شود و سرانجام پيروز می شوند .در اين ميان شاه سرور از سپاه ايران مهلتی
چهل روزه برای انديشيدن در کار دخترش را خواستار است .اما چون موعد مقرر به اتمامش نزديکتر می شود،
ايرانيان درمی يابند که مهلت خواستن شاه سرور جز حيله نبوده است .شاه سرور سرانجام مجبور به گريختن به
سوی مصر می شود .جلد دوم داستان سراسر به ذکر و روايت جنگها و کشورگشايیهای فيروزشاه و داراب
است.

سبک نثر کتاب قصه فيروزشاه
سبک در لغت تازی به معنی گداختن و ريختن زر و نقره است و سبيکه پاره نقره گداخته را گويند ،ولی
ادبای قرن اخير سبک را مجازاً به معنی «طرز خاصی از نظم يا نثر» استعمال کردهاند و تقريباً آن را در برابر
) (styleاروپائيان نهادهاند .سبک در اصطالح ادبيات عبارت ا ست از روش خاص ادراک و بيان افکار به وسيله
ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير -سبک به يک اثر ادبی وجهه خاص خود را از لحاظ صورت و
معنی القاء می کند و آن نيز به نوبه خود وابسته به طرز تفکر گوينده يا نويسنده درباره «حقيقت» است(بهار،
سبک شناسی:6281،د).
از آنجا که داستان اين کتاب در حوزه ادبيات عاميانهپسند جای گرفته ،به خوبی مشخص است که ساختار
زبانی به کار گرفته در آن طبق همان الگوهای نقالی و قصهخوانی است؛ همچنانکه سادگی و در عين حال
گيرايی و جذابی سرعنوان کار نقاالن است  ،اين داستان نيز به روشی ساده و نزديک به زبان مردم پرداخته شده
است .سبک نثر دارابنامه بيغمی را می توان جزو گونههای نثر بينابين دانست ،نويسنده نه آنچنان ساده و بی
پيرايه سخن گفته است و نه آنچنان دلبستهی آرايش کالم بوده تا به مانند ظهيری سمرقندی در سندبادنامه يا
زيدری نسوی در نفثه المصدرو راه افراط را بپيمايد .از جمالت به صورت مجمل و موجز بسبار بهره می برد و
در مقابل چون به توصيف شخصيت داستانی يا چيزی زيبا می رسد ،قلمش راه تطويل و اطناب میپيمايد ،که

البته اطناب نويسنده در وصف های داستانیاش دل انگيز و ادبی است و از نوع اطناب مخل به شمار نمیآيد «.
شيوه نثر کتاب دارابنامه را می توان اسلوبی بين بين ناميد ،يعنی نه به درستی موافق با سبک ترجمه تاريخ طبری
و ديگر نوشته های همسنگ آن است و نه همچون نوي سندگان عصر حمله مغول و پس از آن سرتاپا آکنده از
جمله های تازی و تشبيه و استعارههای بیمزه و کلمههای نامانوس است»(گنابادی.)602 :6210،
اين که سبک نثر گزارش داستانی محمد بيغمی در زيرشاخه نثر بينابين قلمداد شده است ،می تواند دو دليل
و مشخصهی اصلی اين را سبب شده باشد؛ نخست آنکه بيشتر جمالت ساده و روان است و لغات و
اصطالحات نامانوس کم دارد و دوم اينکه توصيفات و سجعپردازی در مواقعی از آن داستان ،به زبان نثر فنی و
ادبی نزديک می شود «.در اين کتاب ،برخالف داستان های قرون بعد ،صحنه ها با دقت فراوان توصيف شده و
از جزئيات هر مطلب سخن در ميان آمده است .چناکه با مطالعه آن می توان از کيفيت لشکرآرايی و ميدانداری
و نواختن کوس حرب و سالح جنگاوران و وسايل عيّاران و بوالعجبیهای جادويان به تفصيل اطالع
يافت»(محجوب .)190-189 :6288،برای بررسی جنبه های سبک شناسی نثر اين کتاب حجيم ،و به دست دادن
ارزشهای ادبی و زبانی آن نخست بايد به لغات مفرد ،ترکيبات و اصطالحات علمی و ادبی و سپس بررسی
دستور زبان نويسنده در جمالت توجه داشت.

توانایي زباني نویسنده{راوی}
همانگونه که مصححان سه جلد دارابنامه «فيروزشاه» اشاره کرده اند ،اين کتاب از منظر واژگانی و کاربرد
لغات و اصطالحات علمی و ادبی جايگاهی ويژه دارد .از همان آغاز کتاب ،سخن ازحکمت و علم نجوم و
اصطالحات خاص اين علم به ميان می آورد.
اتفاق هر دو عالی کرد قدر تخت و تاج

اتصال هر دو روشن کرد چشم ملک و دين

اتفاق و اتصال از اصطالحات علم نجوم است که بيغمی به خوبی از اين گونه ترکيبات علم نجوم در نثرش
بهره برده است .از ديگر کلمات اين حوزه که بيغمی در قصه فيروزشاه آورده عبارتند از :طالع پنجم،
قيقاوس«:در وقت والدت ديدم که در طالع اين کودک قيقاوس بوده است»(دارابنامه بيغمی ،ج .)620 :6در کنار
دب اصغر و دب اکبر کواکبی به نام قيقاوس هست(.رک التفهيم) ارتفاع وقت ،عضاده ،ثقب ،مقنطره ،حاجت،
تعديل ،سرمری راس الجدی ،بين المريين از اصطالحاتی نجومی موجود در قصه فيروزشاه است(.همان)252 :

از فوايد و خصوصيت ديگر لغات دارابنامه می توان به کهنگی آنها و طرز خاص استفاده از هر يک از آنها
اشاره نمود .ترکياتی که خود نويسنده می سازد و يا لغاتی که به وجهی ناآشنايند ،از اين قبيل هستند.
_ «اگر من میآيم البته دشمنان در مملکت من مدخل می کنند» مدخل می کنند در واقع به جای مداخلت
کردن است(همان.)90 :
_ (سپاه غلبه و مملکت آبادان دارد»( دارابنامه )20 :غلبه به جای غالب ،کاربرد صفت به جای فاعل.
_ عقلی به جای عاقالنه به کار می رود «،شريفه از حجره عين الحيات بيرون آمد و به طريق عقلی{
عاقالنه} سوال کرد( .همان)625 :
_ با تو وطی خواهم کردن( همان )62 :وطی کردن به معنی قرار گذاشتن و توافق بر سر انجام کاری.
_ هيچ کس را به محل همسری نمی بيند(همان)20 :
_ تغيير عظيم در بُشره او پيدا می شد( همان)22 :
_ تا يک نوبت که فرخزاد هم شيره او بود( همان)
_ اما ناموس کرد و نگريخت( همان )89 :ناموس کرد به معنای آبروداری کرد« .چون عاقبت مرگ خواهد
بودن به ناموس بمي رم به از آن که به نامردی زنده باشم(».همان )81 :مقابل «به ناموس» نامردی ،در همين
عبارت ،است .اين گونه اخالق جوانمردی و شرافتمندانه زيستن برخاسته از فتوت ايرانی اسالمی است.
_ کاربرد افعال به زبانی نزديک به زبان محاورهای :حذف واو از افعال و يا ممال ساختن آنها «:به قتل آرم و
آن مرکب او را بيارم  /او را پيش من آريد و اگر نيايد ،از نام و نشانش برای من خبر بياريد( همان 95 :و .)666
و در جمله ای ديگر چنين آمده است که «:جمشيد شاه بدويد و در پای فيروزشاه افتيد»( همان.)818 :
_ آزادی کرد به معنای اظهار خوشحالی و سپاس کردن« :بهروز عيّار خدمت کرد و نامه بستد تا بيرون رود،
فيروزشاه بهروز عيار را بسيار تربيت کرد و خلعت پوشانيد و از او در پيش ملک داراب بسيار آزادی کرد»
(همان.)102:
_ کاربرد زلّه به جای غنيمت های جنگی «ما را در ميانه زلّهيی خواهد بودن ،مرکب نيک می بايد»( همان:
.)92
_ احتياط کردن به معنای مهيا و فراهم کردن که اکثراً در مواقع بسيچ کردن ساز و برگ جنگی به کار می
رود«:اينک جمله مرکبان به چرا گذاشته ايم ،برويد و احتياط کنيد و آن چه اليق است  (» ...همان)92 :

_ داللت کردن به معنی راهنمايی کردن همان اصطالحی که حافظ شيرازی از آن به همين معنا به صورت
«ای دليل راه» و  ...بهره برده است« .و اين غالم خواجه الياس را به خدمت شاه داللت کن و با خود بيار(همان:
 « ،)662دليل راه ايشان آن غالم بود»( همان )18 :شايان ذکر است که بين بيشتر لغات وترکيبات ديوان حافظ با
داستان فيروزشاه شباهتهايی نزديک و همسان ديده می شود.
_ بر به معنای سو و طرف مکانی « ،آن خال مشکين دو بر رخساره و يکی در چاه زنخدان داشت»(همان:
 ،)611در جمله ای ديگر چنين آمده است که«از برِ من که جوان غريب تاجرم به برِ تو»( همان)25 :
_ حالی و حاليا به معنی روانی و سريعاً  « ،عجب سخنی حالی به سمع من رسيد ،بخواهم گفتن»(امرا
گفتند :شاها حاليا ايشان را حکم بند کن»( همان .)619 :اين قبيل کاربرد از قيدها در شعر حافظ هم ديده می-
شود.
تا درخــــت دوســتی بــر کــی دهــد

حــالــيا رفتـــيم وتخمـــی کــاشــــتــيم
(ديوان غزليات حافظ)502:

_ حضور در معنی جمع حاضران« :مرد غريبم در عدن بودم آرزوی يمن دارم ،چون بيامدم فتنه و غوغايی
عظيم ديدم ،هيچ حضوری نيست به ناچار عزم طايف دارم تا  (» ...ص  )168و اين همان «زمره حضور» در
شعر حافظ است:
بگــذر به کــــوی مــيکده تـا زمــــره حضــور

اوقــات خــود ز بــهر تــوصـــرف دعــا کــنند
(ديوان غزليات حافظ)215:

_ همت طلبيدن به معنای طلب دعای خير در وقت بدرود کردن« :روز چهارم از يکدگر همت طلبيدند و
يکديگر را در کنار گرفتند و برفتند»(دارابنامه )688 :شبيه به همين اصطالح ،در اشعار حافظ نيز ديده می شود:
بـرســان بــندگـــی دخــتر رز گــو به درآی

که دم و هــمـــت مـــا کـــرد ز بـنــد آزادت
(ديوان غزليات حافظ)28 :

همتــم بـــدرقه راه کـــن ای طـــاير قــــدس

که درازســـت ره مقصـــد و من نـــوســــفرم
(همان)111 :

_ روان و روانی که جزء انواع قيدها هستند ،در نثر بيغمی به معنی تند و سريع آمده است« :اما آن ملعون که
آن ضرب زد روان درگذشت»( دارابنامه بيغمی)11 :؛ شبيه به اين کاربرد از قيد «روان» را حافظ نيز در آنجا که
از باد صبا نکهتی از کوی فالنی را استمداد می کند ،به زيبايی به کار برده است:
منکران را هم از اين می دو سه ســـاغر بچــشا

وگـــر ايــشــان نســــتاننــد روانــی بــه من

آر
( حافظ)
_ مه به معنای نه«:به ناچار اگر خواستند و اگر مه ،گهرتاج را با مال  ...روانه کردند»( دارابنامه بيغمی .)8 :اين
ترکيب از خصايص سبک خراسانی است و در شاهنامه نيز ديده می شود.
_ کرامت کردن به معنای بخشيدن و عطا کردن« :آن روز پهلوان پيل زور را خداوی ،تعالی فرزند نرينه
کرامت کرد»( همان)9 :
گوش داشتن به معنای اطاعت و مراقبت از فرمانی يا کسی يا چيزی و رعايت جانب احتياط« :حکم ملک
داراب گوش داشتيم»( همان« ،)282 :حاليا امشب اين بنديان را گوش می دار»(همان)189 :و يا اين جمله«
غالمان را حکم کرد تا گرد خيمه بنديان گوش دارند»( همان)185 :
اسدی طوسی هم در اين زمينه می گويد:
نخستـــين تن از دشمنت دار گوش

پس آنگـــاه بر زخم دشمـــن بـکـــوش
(گرشاسب نامه)258 :

_ به تحقيق و تحقيق به جای خبر موثق و با اساس و همچنين يقين داشتن از چيزی« ،من بروم و خبری
تحقيق بياورم»( دارابنامه بيغمی )282 :نويسنده اين کلمه را به جای محققاً که قيد منوّن عربی است ،استفاده
کرده است زيرا تا جايی که برايش ميسر بوده است از سره نويسی و فارسیگرايی دور نشده است.
_ نگه داشت به معنای تيمار داری کردن «،من ترا چون مادر باشم و به جانت نگه داشتی بکنم»( همان)58:
_ آونگ شدن به جای آويزان شدن«،قادر شاه سرنگون سار از آن شاخ آونگ شد»(همان)82 :
فرازکردن :در را بستن« :اين در بال فراز کنيد .بهزاد را درآورد و بنشاند و در آن خانه را فراز کرد» از همين
جا می توان مشکل آن بيت حافظ را که بعضی حافظ پژوهان بر سر آن به بحثهای نادرست ،نشستهاند حل
نمود.

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

و ان يـــکاد بخوانيد در فــراز کنيـــد
(ديوان غزليات حافظ)220:

انفعال خوردن :شرمنده شدن ،در شعر حافظ نيز اين ترکيب به صورت انفعال دادن يعنی شرمنده ساختن
آمده است:
که نــام قنــــد مصــری بـــرد آن جـــا

کـــه شيـــرينان نـــدادند انـــفعالـــش
(همان)288 :

یک واژه با دو تلفظ
بر کردن به معنی روشن کردن و افروختن روشنائی و چراغ است ،اين اصطالح با باز نمودن چشم نيز به کار
می رود .صد هزار چراغ و مشعله بر کردند»( دارابنامه بيغمی )601 :شبيه به اين کاربرد را در گويش لری نيز می
شنويم که به جای بر با فتح حرف اول به صورت ضمه يا کسره(بُر يا بِر) تلفظ ميشود.
دگـر به روی کســم ديــده بر نمـی باشد خليـل من همــه بتهای آزری بـــشکـست
(سعدی  /غزليات)
در اين سرای بی کسی ،کســـی به در نمـیزند بـه دشــــت پـر مـالل ما پرنده پر نمـیزنــد
يکی ز شب گرفتــگان چراغ بر نمــی کند

کسـی به کوچه سار شب در سـحـر نمیزند
( ابتهاج)662 :6286 ،

هر چند در قافيه قرار گرفتن اين ترکيب باعث خواندن آن به شکل« بَر نمیکند» بايد باشد اما« ،بِر کردن» در
گويش لری به کسرِ «با» به معنی روشن کردن است .اين فعل مشتق در ادبيات کهن به وفور ديده میشود ،از
جمله خاقانی چنين می گويد:
ای ديده ره ز ظلمـت غـم چون برون بری
اول چـراغ برکن و انگـه چـراغ جوی

چون نور دل نماند ،برون راه چون بری
تا زان چراغ راه ز ظلــمت بـــرون بری
(ديوان خاقانی) 198 :

همچنين در گويش لری چون بخواهيم بگوييم «چشمت را روشن و بازکن» می گوييم« ،چَشِمتَ(تِييتَ) بِر کُ»،
يا « المپ را يا چراغ را روشن کن» می شود« :چراغَ بِر کُ» .اين گونه شباهتهای بسيار ظريفت بين دو زبان و

گويش ،به اين گونه که ديده شد ،از کارکردهای زبان پويای فارسی و توانائی نفوذ آن درگويشها است .سعدی
در چند موضع ديگر از غزلياتش اين ترکيب را به کار برده است:
به فلک مـــی رود آه سـحـر از سينــه مـا
شمعی به پيش روی تو گفتم که بَرکنم

تو همــــی برنکنی ديده ز خـواب ســــحری
حاجت به شمع نيست که مهــتاب خوشــترست
(سعدی ،غزليات)

_ کوشيدن و به کوشش درآمدن به معنی جنگ کردن« :بگوئيد که در ميدان درآيد تا باهم بکوشيم»(دارابنامه
بيغمی.)21 :
_ تصنيف کردن و به تصنيف در معنای حيله و فريب به روش زيرکانه « :به تصنيف عياری ما را
بگرفت»(همان .)115 :البته شايد در معنی در لباس و ظاهری همانند عياری معنی دهد ،ولی چون در ادامه به
حيل و و بازيچه اين شخص اشاره شده است ،همان وجه نخستين درست می نمايد .در ادامه آمده
است«شبرنگ از آن حِيَل عيار عجايب بماند»(همان.)119 :
_ وجود به معنی شخص و فرد و هستی انسان «:هر سه وجود را ديد که بر کنار چشمه ايستاده بودند»(همان:
 )161و (همان 86 ،18 ، 11 :و )611
_ پرسش کردن به معنی احوال پرسی و عيادت است «:پس واجب آن است که بيمار را پرسش کنی»(همان:
.)151
_ چندان که در معنای به اندازهای که «به تقدير خدای تعالی از ناگاه{به جای ناگهان و دفعتاً}مرغی سفيد؛
عظيم بزرگ چندان که گوسفندی ،پيدا آمد»( همان)86 :

کاربرد متفاوت افعال
فعل که رکن اصلی جملههای زبان فارسی است ،کارکردهای گونه گون می تواند ايفا کند ،هم چنين افعال
فارسی انواعی دارند که در ساختار جمله هر کدام به گونه ای به کارمی روند .فعل پيشوندی ،مرکب ،ساده در
دارابنامه هرکدام به طريقی مورد استفاده نويسنده قرار گرفتهاند که در برخی موارد يا اينکه صورت کهن افعال
آمده يا اينکه معنايی کهن و متفاوت می دهند .بيغمی از امکانات ديگر فعل فارسی چون استفاده آنها به جای
همديگر به خوبی توجه داشته است.

_ بازکردن به معنی و مفهوم بازگرداندن«:يک روز صد دينار به من اِنعام کرده است تا من نيز عوضی باز
کنم»(دارابنامه بيغمی)168:
_ برآمدن در داستان فيروزشاه به مانند تاريخ بيهقی در همه جا به معنی گذشتن وقت است « :چون يک
زمان بر آمد» (همان )169 :البته اگر متمم فعل برآمدن زمان باشد چنين معنی می دهد ولی چونکه با متممی
ديگر مثل «به هم» بيايد ،معنايی موافق با فحوای کالم می دهد ،همچون :به هم برآمدن به معنی فراهم و گرد
هم آمدن از روی ترس«يکی از دو سوار عزم شيب کرد .اهل قافله بترسيدند و بهم برآمدند»(همان )21 :و
برآمدن به معنی فائق و غالب آمدن« شما با اين دزدان برنخواهيد آمدن».
_ بازگرفتن به معنی ترک کردن امری و يا نهی کردن از انجام کاری است « :او نيز قدم بازگرفت و ديگر
پيش فرخزاد نيامد»(همان.)52 :
_ درباقی کردن به معنی رها کردن و مترادف با بازگرفتن در جمله قبلی است« :آن محبت درباقی
کرد»(همان)؛ يا اين جمله «پيغامی بدو رسانيدن و جواب آوردن و نوعی می بايد کردن که اين جنگ و فتنه
درباقی شود(».همان)681 :
_ يک جهت شدن در معنی هماهنگ شدن و توافق در انجام امری «:پس به پای قلعه رفتند و يک جهت
شدند»(همان )96:در جايی ديگر «يک جهت» معنی عزم مصمم در انجام کار است« :فرخزاد گفت که چون شاه
زاده بدين عزيمت يک جهت شده است(»...همان)21 :
_ جواب دادن به معنی انتقام و تالفی در جنگ ،هم چنين به معنی ضرب شتم نشان دادن« :ما مردمان يزدان
پرستيم که بر خلق خدای شفقت می کنيم و اگر نه جواب شما گفتن عظيم آسان است»(همان.)818 :
«کوچه کردن» به معنی قاموسی آن يعنی راه بازکردن مثل اينکه بين دو صف از مردم کوچه مانندی پديد آيد:
«آن جماعت کوچهيی کردند از ميان آنان جوانی دررسيد»(همان.)282:
صيغه های افعال ماضی ،مضارع و مستقبل گاهی در جمله به جای همدگر به کار می روند ،اين گونه کاربرد
افعال را در قصه فيروزشاه نيز شاهديم«:ترا هفت روز مهلت دادم» ؛ مضارع به جای مستقبل آمده يعنی تو را
مهلت خواهم داد و بدهم «.قادرشاه گفت اگر به يکبار حمله می کنيم ،تا ايشان را به قتل آوردن ،خيلی از
جوانان ما نيز به قتل خواهند آمدن»(همان .)20:مضارع اخباری به جای مضارع التزامی ،پس اصل صورت
معنايی جمله می شود« اگر به يکبار حمله بکنيم تا »...

و در جملهای ديگر می خوانيم که« :چندان صبر کن که برادرم بيايد ،گله به برادرم سپارم و ترا بدان شهر
برم .فرخزاد گفت کرم کرده باشی» که کرم کرده باشی به جای کرم می کنی يعنی مضارع التزامی به جای مضارع
اخباری آمده است .در جملهای ديگر چنين آمده است که «:فرخزاد چون چنان ديد اهل کاروان را گفت که شما
همچنان استادهايد که تا ما را دفع نمیکنند با شما کسی را کاری نيست»(همان ،)26 :استادهايد سوم شخص
جمع مضارع است که صورت کهنتر ايستادهايد ،به شمار میآيد .در اين جمله به جای بايستيد آمده است يعنی
مضارع ساده در معنی التزامی آن است .فعل دفع نمی کنند نيز به معنی نکنند است ،پس مضارع منفی اخباری به
جای مضارع ساده آمده است .در بخش پايانی همين جمله ،به جابهجايی ارکان جمله توجه شود که متمم بر
فاعل مقدم شده است.
حذف را ،نشان مفعولی به قرينه و حذف فعل به قرينه نيز در جمالت اين داستان ديده می شود«:اين کاری
است که مرا افتاده است و در محبت اين دختر اين بال و محنت بسيار کشيدم و اکنون تا جان دارم بخواهم
کشيد و کوشيد تا مقصود حاصل شود يا سر در سر اين کار کنم»( دارابنامه بيغمی ج .)101 : 6بخواهم کشيد
متمم می خواهد و آن به قرينه همان محنت است ،کوشيد نيز به فعل معين نيازمند است و آن همان خواهم
است که پيش از خواهم کشيد ذکر شده است.

صورت کهن افعال
اضافه کردن شناسههای کهن به افعال ،و هم چنين کاربرد صورت کهن آنها از خصوصيات نثر بيغمی است.
اين گونه کاربرد افعال يا به صورت اضافه نمودن حروفی به ساختمان واژه است يا به شکل کاستن و يا تغيير و
تبديل حروف آن« .و دختر شاه را که بدو داده بودی از وی بازاستادی»(همان .)25 :در اين جمله فعل بازستد
به صورت بازاستادی آمده شده است«.من اين کمان را با هر منشوری که در عالم استادهام ،با هر چه دارم به تو
دهم(».همان .)16 :استاده در اين جا شايد به صورت استده بوده است ،زيرا معنی امروزی آن ستدهام و گرفتهام
و خريدهام و به دست آوردهام نيز بر سر زبان مردم جاری است .همچنانکه در جای ديگر قصه فيروزشاه می
خوانيم که« اگر شاه سرور دختر می داد می ستادم و اگر نه به ضرب شمشير می ستادم».
_ اسپارش کردن به جای سپردن« :گله بان فرخزاد را بدان پير رباطدان اسپارش کرد و عزم رفتن کرد»(همان:
.)52

_ «بهروز عيار از يک جانب درآمد و در هالل چفسيد» (همان )188 :ودر جايی ديگر می گويد« :سياووش
آن صورت فيروزشاه را بر آن درخت بچسفانيد»(همان.)16 :
«وا»پيشوندی است که بر سر فعل می نشيند و نقش پيشوندی همچون «باز» را ايفا میکند :واپرداختن و
وايستادن «اين کشتی از حرکت و گردش واايستاد» که واايستاد درمعنی بازماندن و بازايستادن است« ،چون از
نعمت و سفره واپرداختند»(همان ،)158 :واپرداختن در معنی بپرداختن فارغ شدن از کاری است.

کاربرد کلمات کهن فارسي و تازگيهای لغوی
با نگاه به صفحات آغازين داستان فيروزشاه به توانايی نويسنده در ساختن ترکيبات زيبای فارسی آشنا می-
شويم و به حضور کلمات کهنه و نو ،فارسی و تا حدودی عربی در کنار هم در اين نثر پی می بريم .اين
گوناگونی داليلی چند دارد ،نخست اينکه نويسنده شخصيتی را در داستان قهرمان اصلی خويش قرار داده است
که تمام حاالت زندگی چون غم و شادی ،عشق و عالقه ،حماسه و نبرد ،و سفر و حضر ،فراق و وصال ،بيم و
اميد و  ...را تجربه کرده و بسی سرد و گرم چشيده است .دو ديگر اينکه نويسنده ،راوی داستان و نقال است ،و
از سوی ديگر زبانی قوی را در خدمت روان گويی و سره نويسی قرار میدهد و اين دو قطب مخاف اما همسو،
دو کفهی ترازوی او هستند ،گاه اديبانه و دل انگيز سخن می راند و گاه به سادگی از روايت مفصل قصه می-
گذرد و تنها به نقل حوادث میپردازد.
مرحوم گنابادی در آن مقالهاش اذعان داشته که ترکيبات محمد بيغمی نيازمند کاری مستقل است« :ترکيبات
دارابنامه بسيار متنوع است ،و آوردن آن نيازمند مقاله مستقلی است»(گنابادی )601 :6210 ،و مرحوم محجوب
پيش از اشاره به برخی از اين تازگیها اذعان میدارد که« در اين کتاب واژه ها و استعمالهای نادر و تازه به
فراوانی يافت میشود که ضبط تمام آن درخور اين گفتار نيست» (محجوب)195 :6288،و سپس مشتی نمونه
خروار بدانها اشاره مینمايد .ما در ادامه و در بخش زير بدين تازگیهای لغوی اشاره میکنيم.
نانبا ،نان سپچاپی ،گِردههای سمرقندی ،آونگ به جای آويزان کردن /حضرت اخی عزائيل( اخی از
اصطالحات خاص فتيان و جوانمردان است) ،برِ ما  :نزد ما /سيوم  ،دوانزدهم /مبرز :مبارز /قضای اله /نرينه/
نقمبر( :سوراخ کننده البته نقم صورت عاميانه نقب است /).طالیگاه ،جنگگاه ،لشکرگاه،حربگاه ،پگاه،
چاشتگاه ،بنهگاه ،خرگاه ،درگاه ،وعدهگاه ،ميعادگاه ،منزلگاه و آبگاه ،آرامگاه ،قلب گاه ،منزل گاه و کمرگاه/

زواده ،درق(لباس جنگی)،عليق /لقامريز /يرغو( بازپرس ماليات)،تغماچی ،چماق و ياغی /محفه :کفن و تابوت/
نُغل :صفت دره کوه يعنی ژرف و عميق /نقير و قمطير /دشمن تيتی و ميتی در جملهی« :به ضرب تيغ تا چشم
بر هم زدن آن مبارز گيتی و دشمن تيتی و ميتی از آن قوم دون و  ...بيست کس را بکشت»( دارابنامه بيغمی ج
 ،)91 : 6قانهی سر در جملهی «:گويند دو چشمش از قانه سرش بر خاک افتاد»(همان ،)92 :زين افزار ،حرزدان،
داروی بیهوشانه ،سذاب ،کارراستی ،سرای بان /،قضاتوان و قدر ارکان/،بيرنگ :طرح و پيرنگ /مادرگير :به
معنی نامادری و مادر خوانده...،
تازگيهای لغوی ديگر در اين کتاب ارزشمند داستانی ،فراوان است که بايد از نظر گذرانده شود .آب گاه:
تهی گاه ،روی و زبر :بر باالی آن پشته برآمد ،دکانچه ،سکين :ساکن ،باشيدن :مقيم جايی بودن و به ايمنی و
سکينی خوش نشستند ،اخته خانه :اصطبل :از آنجا روانه شدند تا به اخته خانه شدند مجموع اسبان زين کرده
بود« .از باد» :بيهوده و بی سبب« نيک اختر وزير گفت ای شاه ما چوب از باد چرا می خوريم» .اشتلم کردن:
رجز خوانی و مبارز طلبيدن«:طومار زنگی در ميدان اشتلم می کرد» .اشکليل :پای بند زدن« بر کنار چشمه ساری
فرود آمدند و مرکب را اشکليل کردند» .الجوق :آالچيق «و روی بر کوه احمر کردند و خيمه و بارگاه و الجوق
فروکوفتند» ،امشبينه ،دوشينه ،پارينه ،جواهرينه ،کمينه .خوگر :مع تاد .اياغ :پياله و کاسه .ايناغی :سخن چينی ،که
در اين جمله به کار رفته است «:مظفرشاه دانست که اين ايناغی الال کرده است» .باورچی :خواليگر ،بجشم و
بسر :طوعاً و کرهاً ،بدفرسا :بدطلعت و بدسواد .کول و بر .کرنج کرنج:چين و چروک دار .دوستار :دوست
دارنده .پانزده مشتی :به اندازه پانزده مشت .پدرگير پسرگير و مادرخوانده :پدرخوانده پسر خوانده و
مادرخوانده .چاق :برگزيده و منتخب«گرز را به من بده که سالح چاق من است» .خالی بودن :تنها بودن«طور
گفت من هيچ غافل نبودم در زندان گوش می داشتم اما امشب خالی بودم» .خون ورآورده :نفرينی بوده است:
«ای خون ورآورده باال به گور» .بعبارت :فصيح .زيلوج :زيلو گستردنی و فرش .سفتيح :لغتی که برای بيان
تعجب آميخته با تعجب است .شطارت :الف زدن و در عربی شطاره يعنی بی باک و شوخ .قديفه :حوله
بزرگ«بفرمود تا مشک و گالب بر اندام او ريختند و بعد از آن بقديفهی روسی اندام او را خشک کردند» .مال
حاضری :ماحضری .لقام ريز :تازان و دوان ،هرچون :هرطور .کرا :به معنی خطاب بد و صفت زشت و. ...

قيد در داستان فيروزشاه
در جمالت اين داستان که روايتی نسبتاً ساده از زبان گفتار به زبان نوشتاری است ،بسيار فراوان به کاربرد
انواع قيد توجه شده و آنجا که سخن از وصف و يا اغراق است قيد نمايان تر است .داستان در مجالس سرشار
از شنونده و مشتاق قصه بيان می شده و بی شک برای جذب مخاطب نهايت تالش با استفاده ار اين قيود تا
حدودی ميسر می شده است .قيد تکراری(موکد) ،قيد ساده و قيد حالت از پرکاربردترين آنها است« .شب همه
شب برفتند» «آن شب همه شب برفتند»(دارب نامه ج  52 : 6و « ،)51چران چران می رفت»(همان ،)56 :اين
میگفت و زار زار میگريست»(همان)81 :
«مشت مشت از آن نقود از سرخ و سفيد به دست فرخزاد میدادند(».همان )10 :فرخزاد آن سبزیها که در
دکان داشت ،دسته دسته به دست خلق میداد»( همان) .گروه گروه فوج فوج طُلب طلب میآمدند( همان)215 :
بيغمی در به کاربردن قيد« عظيم» که واژهای عربی است و معادل فارسی آن «بسيار و فراوان» ،به کرات
استفاده کرده است .او از اين قيد برای بيان حالت و کيفيت انفعاالت درونی چون غم و شادی و همچنين اغراق
در وصف بهره برده است «.شاه سرور عظيم ملول شد» « ،عظيم پريشان شد»( همان 612 :و )89
يکی از راه های قيدسازی و حتی صفت سازی ،زبان فارسی آوردن حرف(ب) بر سر کلمات قيدی است .از
اين دست قيدها در قصه فيروزشاه فراوان می توان سراغ گرفت .به تجديد :مجدداً ،به نقد :نقداً ،بقوّت :قوی،
بقفل :مقفل ،بعبارت :فصيح ،باستقالل :مستقالً ،بحرمت :محترم و با حرمت و ...نکته قابل توجه در پردازش و
کاربرد قيود اين کتاب اين است که بيغمی بسيار به فارسی نويسی توجه داشته است ،او به جای کلمات منونی
چون اتفاقاً ،محققاً و يقيناً ،به اتفاق ،به تحقيق و به يقين و به جای شفاهاً ،زبانی را به کار می برد( گنابادی،
.)601 :6216

ارزشهای ادبي داستان
از آنجا که اساس داستان فيروزشاه بر عشق و دلدادگی و بيان شور و شوق به وصال رسيدن و پيروزی در
نبردها بنيان نهاده شده است ،در جای جای داستان به جمالت ادبی و مسجع زيبا برمی خوريم .توانايی نويسنده
بر استفاده از تکنيکهای داستان پردازی و شخصيت سازی و عناصر ديگر داستان ،با تنوع مطالب او در سير
داستان مشخص می شود .بيغمی هم برای امّی بی سواد که شنيدن داستان در آن زمان مرسوم بوده است و هم

برای اهل فن ،روايت قصه را به نثری متفاوت درآورده است .روايت سير حوادث داستان دست مولف را در
پرداختن ِصرف به مقوالت ادبی مانع است .وليکن باز تا جايی که مقدور او بوده است به وصف و بيان جمالت
اديبانه پرداخته است تا خواننده بر اثر يکنواختی خسته و ملول نشود .برای نمونه از ميان داستان يک بخش ادبی
را میآوريم تا با قلم نويسنده و توانايی او در پرداخت صور خيال آشنا شويم.
«فرخزاد و طيطوس حکيم مالزم شاهزاده بودند .تقدير خدای تعالی چنان بود که شبی از شبهای بهاری
فيروزشاه بر سر حريری در خواب بود .از عالم غيب بدو چنان نمودند که شاهزاده در خواب چنان ديد که در
ميان باغ جنت آباد در سير بود؛ از ناگاه صورت دختری در برابر فيروزشاه مشکّل شد که لعل خوشآب او از
چشمه نوش آب حيوان را مدد می داد؛ و نرگس نيم خوابش به غمزه از کمان ابرو جانها خسته می کرد ،و از
زلف سيه نافه مشک ناب می گشاد ،و گاه به چوگان سنبل تافته گوی سيمين زنخدان میربود؛ و از سلسله
مويش در خورشيد کمند عنبرين افگنده و از سايه جعد پرتابش بر گلنار رخسار بنفشهزار پيدا آمده .بيت:
نرگس غمزه گرش همچو فلک خيره کشی

سنبل عشوهگرش همچو جهان بلعجبــی

عطرسـازان ختن بــرده ز زلفــش گــرهــی

چهره بندان چمن کرده به رويش کسبی

از شکر گفته سخن خوانده به نامش دهنــی

بر عدم بستــه کــمر داده ميــانش لقــبی
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 ...منشور عارض زيبای او به طغرای خط غاليه رنگ از جمال با کمال او می تافت .بر روی ماه او سه
مشکين خال از غاليه دان قدرت بر عارض چون ماه داشت ،دو برِ رخسار و يکی در چاه زنخدان .بيت:
آن چه نقش است که از مشک سياه آوردی؟

وآن چه خالست که بر گوشه ماه آوردی؟

تو گفتی که در بهار رخسارش دست فتنه بر ورق گل و بنفشه می سايد و يا سنبل تر بر عارض چون نسرين
آورده ،با آن مهروی ،مه ،روی آن نديدی که الف حسن زدی و زُهره زَهره آن نداشتی که دعوی جمال
کردی(»...دارابنامه بيغمی ،ج 65 :6و .)61
صورخيالی چون تشبيه ،مجاز و استعاره  -تشخيص را در اين جمالت به همراه صنايع بديعی چون جناس
تام و جناس محرف و همچنين سجع شاهديم .تشبيه در اين موارد چيزی نو و جديد نيست و از سنتهای ادبی
فراتر نرفته است .اين از آنجا است که مرحوم صفا معتقد است بيغمی داستان را بر اساس روايتی منظوم نگاشته
است تا راه ابتکار برای او در آفرينشهای بديع ادبی بر او بسته شود و بيشتر برا اساس منبع کارش پيش
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 -اين ابيات از همان دارابنامه منظوم که مرحوم صفا به آن اشاره کرده و اکنون در دسترس نيست ،نقل شده است.

برود.تشبيهات از نوع محسوس به محسوس ،مجمل و حتی تفضيلی يا ازنوع اضافی هستند .مشبه در تمام اين
موارد محسوس است چون به هم مانند کردن اعضای ظاهری بدن(چشم ،زلف ،رخسار ،لب و ). ..به مظاهر
زيبای طبيعت( چون ماه و خورشيد  ،زهره ،گل و عنبر و )...پرداخته است .در موارد اندک به تشبيه معقول نيز
برمی خوريم «:آبی درو چو جان خردمند زالل و صافی و همچو شکر(»....همان)16 :
تشبيهاتی خاصِ اين کتاب که به سبک حماسی بيشتر مناسب است ،می خوانيم که در تنوع بخشی به ادبيّت
متن کمک می کند «.مثل آتش که در نيستان افتد و يا شير که در گله گوسفندان افتد ،در ميان ما افتادند ... .شاه-
زاده يک ضرب تيغی بر ميانش زد ...و آنچه پوشيده بود چون خيار به دو نيمه کرد»( همان29 :و  «)20چون
گرگ گرسنه که در گله گوسفند افتد»( همان)121 :
«گفت ای برادر تن ناتوان در آتش فرقت در غربت به سان نمک بگداخت و قالب خيزرانی پيکر در بوته
تنهايی و کوره جدايی چون شوشه زر زرد و نزار شد (».همان )620:تشبيهات فراوان در وصف کردن اشخاص
داستانی در مواردی که فشرده و بيش از حد ميشود به صورت تنسيق الصفات درمیآيد:
«عين الحيات و توران دخت درآمدند همچون دو ماه و خورشيد ،دو آهوچشمی که از بند بال جسته باشند،
دو زهره جبين و دو مشتری نگين ،دو ماه روی و دو حور خوی ،دو سلسله موی و مشکين موی ،دو گلعذار،
دو طاووس رفتار  ...دو مشتری مخبر ،دو پری منظر ،دو گيسوعنبر ،دو خوب روی دو گل بوی ،دو لب نوش و
دو قصب پوش ،دو صدف گوش و تاجدار و دو شهريار ،دو شکر گفتار و دو دلدار ،دو آرام جان و قوت روان
چنانکه شاعر گويد:
يکـــی را دســت شـــاهی تـــاج داده

يــکی صــد تــاج را تــــاراج داده»2
( دارابنامه ج)811 : 6

تاثيرپذيری نويسنده از همان دارابنامه منظوم و همچنين الگوگيری از اشعار نظامی در اين گونه تشبيهات
مشخص است .بيت مذکور نيز از خسرو و شيرين نظامی(در بخش به هم رسيدن خسرو و شيرين در شکارگاه)
است .اساس ادبيات غنايی را همين توصيفها تشکيل میدهد ،برانگيختن حس خيال خواننده برای دريافتن
معنای آن صورخيال و حتی تاثيرپذيری از احساسات مطرح شده در داستان بر غنای آن افزوده است.
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 -اين بيت از خسرو وشيرين نظامی است.

سجع ،واجآرايی ،جناس و ايهام از ديگر جنبه های ادبی داستان است که نويسنده از آنها برکنار نبوده است.
از شبه اشتقاق ،تضمين المزدوج ،و لف و نشر نيز در حد کم استفاده کرده است؛ سجع آنجا کاربرد دارد که
سخن از توصيف به ميان است و در سير حوادث که سخن موجز و جمالت کوتاه است ،کمتر به آن پرداخته
شده .در اين زمينه باز مرحوم محجوب پس از ستايش قلمرانی فصيح بيغمی چنين مینويسد «:نثر کتاب ساده
روان و دلپذير و فصيح و از بسياری از نمونههای نثر قرن نهم درستتر و شيرينتر است .اما در عين سادگی
گاه مولف در بيان سرفصل ها يا توصيف سرداران و شاهزادگان و نکورويان به سجع پردازی و اطناب متمايل
میشود»(محجوب)192 :6288،
سجعآفرينی نويسنده بيشتر به کمک وجه وصفی افعال است «،زلف پرتاب بنفشه جيب به مشک ناب آلوده،
و بوی صدره گل احمر در پيراهن سحر گرفته،و نسيم سحری اسرار زمين آشکار کرده ،تو گفتی که نسيم صبای
دلگشا به روضه روضوان وزيده است ،و بوی عنبر و مشک به تحفه جان آورده است»( همان.)16 :
در ميان روايت داستان و بيان جزء به جزء حوادث در ميدان جنگ نيز به اين گونه سجعها برمیخوريم«سر
و دست چون برگ ريزان شد و خون گُردان چو جيحون روان شد»(همان)606 :؛ که در واقع میتوان آن را به
صورت دو مصرع ده هجايی در يک بيت جای داد:
سرو دسـت چــون بــرگ ريــزان شــد

و خـون گـُردان چـو جيـحون روان شد.

البته در مواردی هم هست که فعل «است» و «بود» در نخست با وجه وصفی ذکر می شود تا بقيه افعال به
قرينه بدون اين دو فعل معين و کمکی ،ذکر شوند و سجع بيافرينند «:اينک بر کنار چشمه فرود آمده است و
لشکر يمن شکسته و تمامه را کشته و آن مبارز را خالص کرده منتظر شما نشسته»(دارابنامه بيغمی .)282 :نيز
بنگريد به صص  68،108 ،212 ،281و )108
واج آرایي
برای آهنگين ساختن جمالت و روانی و شيوايی آن از نغمه حروف)  (alliterationاستفاده می کنند تا
اينچنين به تاثيرگذار بودن جمالت نيز کمک کند«.از اين سياهی که گردن باريکی دست درازی حيله بازی که
ابليس با همه تلبيس از آن کبيس کاسهليس تلبيس آموختی ،درآمد و خدمت کرد»( همان .)280 :با تکرار حرف
«س» در کلمات هم خانواده در پايان جمله ،به همراه تنسيق الصفات کلمات آغازين آن به سخن زيبايی بخشيده

است .همچنين جناس اشتقاق و شبه اشتقاق در ميان کلماتش ديده می شود .واجآرايی در حرف کشيده الف و
ز در اين جمله «از سرسوز و نياز با قاضی حاجات به مناجات درآمد»(همان« .)80:دستار بر زمين زد و داد و داد
برآورد»(همان« .)282:پهلوانی که او را پيل زور بن پيل تن می گفتند و از فرزندان رستم زال زر بود»(همان.)6:
«فيروزشاه چون بشنيد دلش در لرزش درآمد»(همان)26و «و رايت سپيده صبح بر سپهر سرمه رنگ
برافروخت»(همان« .)12 :به حق خالق خلق و رازق رزق ،به حق معبود بی چه و چگونه؟(همان)618 :
ایهام
توجه نويسنده به اين صنعت ادبی آنچنان زياد نبوده است و هرچه هم بوده گويی اينکه برگرفته از آن متن
منظوم است .ايهام تناسب ،و ايهام تبادر از نمونه های مورد کاربرد محمد بيغمی است« .اولی در آنست که به
هيچ کدام ندهی و اين قصه را بر طرف عين الحيات اندازی» (همان )10 :عين به معنی چشم در زبان عربی آمده
است و همچنين طرف مجازاً بر چشم نيز اطالق ميشود ،پس می توان به ايهام تناسب(يا تبادر و توريه) بين
طرف و عين اشاره نمود که اصطالح طرفه العين که به معنی چشم بر هم زدنی است بی ارتباط با موضوع
نيست« .قنديل وار آيينه شاه چين از افق جبين رخ نمود» (همان )611 :بين چين که نام کشوری است با جبين و
رخ که محل چين و شکن است ،میتواند ايهام تناسب برقرار نمود ،البته نقش رخ با چين و شکن و جبين نيز
دخيل است .مثل اين بيت از ليلی و مجنون نظامی که در وصف طلوع خورشيد است:
ابـــروی حبــش بـــه چــــين درآمـــد

کــايــينه چــين ز چيـــن بــــرآمـد
(ليلی و مجنون نظامی)660 :6285 ،

«سياوش گفت :ای شاه اين هالل ،حرام زاده است که از عهده ما برگشت»( همان .)189 :ايهام تضاد و ايهام
تبادر به همراه دارد« .فيروزشاه بگريست و گفت فرخزاد مرا همشيره بود و هم مونس از من غايب شده نمی
دانم که حال او بچه {به چه}رسيد؟»( همان )18 :بين همشيره و بچه ايهام تبادر برقرار است.
چون مرحوم گنابادی به ضرب المثلها و کنايات جلد اول اين کتاب اشاره وار اقدام نموده است از ذکر اين
موارد خودداری مینماييم( .رک گنابادی )602 :6216 ،آهن سرد مکوب ،سنگ بر سنگ نهادن به معنی تا زمان
زندگی سرآمدن و آخرالزمان ،در گوش گاو خفته بودن ،دمار از جان ايشان برآوردن ،حق به حقدار رسيدن،
بگرد تا بگرديم ،دست رد برسينه شان زدن ،تا سنگ بر سنگ نهادن ،بی دف برجستن ،شبيه به بی خاک مراغه

کردن در چهار مقاله عروضی ،پای بر دم مار نهادن ،خاک در کاسه سر کردن ،از ضرب المثلها و کنايات
موجود در قصه فيروزشاه است.
تاثيرپذيری از شاهنامه و خسرو شيرين نظامی
آثار نظامی گنجوی در زمينه داستانهای منظوم ،نقطه عطفی بسزا در تاريخ روايتی-حکايتی ادب فارسی
است .نفوذ طرز داستان سرايی نظامی در عرصه ادبيات منظوم عاشقانه برهمه آشکار و دور از انکار است ،روايت
عاميانه و متفاوت نظامی در مورد عشق خسرو و شيرين ،تا جايی پيش رفته که تقليد و پيروی از موضوع
داستانهای او در نثر فارسی نيز راه يافته است .محمد بيغمی در داستان «فيروزشاه» به داستان خسرو و شيرين
نظامی گوشه چشمی ظريف داشته است و در چندين موضع از داستانش ،به روند داستانی خسرو و شيرين نظر
داشته و تاثير پذيرف ته است که اين راه و روش پس از مقايسه اين دو کتاب ملموستر است .در داستان خسرو و
شيرين می خوانيم که شاپور با روشی هنرمندانه ،باترسيم چهره خسرو در قاب عکسی زيبا که بر سر راه شيرين،
در سه وقت و سه مکان مختلف نصب می کند ،شاهزادهی ارمنی ،شيرين را دلداده به عکس رخ خسرو می کند.
بيغمی چون به شروع داستان دلدادگی فيروزشاه نسبت به عين الحيات می کند ،سبک نثرش ادبیتر از ديگر
مواضع کتابش می شود .عنصر خواب که در فن داستان نويسی نقشی اساسی دارد ،در ذهن بيغمی بوده است،
تا با اين تکنيک ،ساخت آغازين داستانش را شکل بدهد.
به خواب ديدن فيروزشاه عين الحيات را و رفتن به جانب او :همانگونه که حکيم طيطوس پيش بينی کرده بود
و در طالع فيروزشاه ديده بود ،شاهزاده در جوانی عاشق می شود و چنين هم شد ،آغاز اين دلسپردگی چنين
است که « :از عالم غيب بدو چنان نمودند که شاهزاده در خواب چنان ديد که در ميان باغ جنت آباد در سير
بود ناگاه صورت دختری در برابر فيروزشاه مشکّل شد که لعل خوش آب او از چشمه نوش آب حيوان را مدد
می داد .و نرگس نيم خوابش به غمزه از کمان ابرو ،جانها خسته می کرد و از زلف سيه نافه مشک ناب می-
گشاد و: .....
آن چـه نقش است که از مشــک سـياه آوردی

و آن چه خال است که بــر گوشــه مـــاه آوردی
(دارابنامه بيغمی  ،ص )61

از اينجا ا ست که سياوش تاجر و نقاش که باخبر از شاه سرور و دخترش بود ،توصيفِ جمال( شنيده و نه
ديده) عين الحيات را به گوش فيروزشاه می رساند و نقشی شبيه به شاپور ،نديم خسرو را ايفا می کند.

همانگونه که شاپور ،نقاش چينی باتردستی و توصيف دلانگيز خسرو را بر شيرين دلبسته نمود ،سياوش نيز
چنين کرد.
شباهت ديگر که ارتباط و تاثير محمد بيغمی را از نظامی و خسرو و شيرين میرساند ،آنجاست که سياوش
همچون شاپور عهدهدار پيوند عاشق و معشوق می شود ،يعنی همان روشی که شاپور با نقاشی کردن خسرو و
نمودن آن به شيرين ،شيرين را دلسپرده به رخسار صاحب عکس کرد ،سياوش نيز همينگونه به انجام رسالتش
پرداخت .نقل اشعار نظامی در اين بخش از داستان ،مويد آن ا ست که محمد بيغمی متاثر از آن منبع داستانی
بوده است.
الزم به يادآوری است که داستان فيروزشاه ،نه تنها متاثر از يک داستان عاشقانه چون خسرو و شيرين است،
بلکه در موارد بسياری از جنگها و بيان رجزخوانیها و غيره که مواد حماسه را شکل می دهد ،بيغمی به شدت
متاثر از شاهنامه و اقوال پهلوانانی چون رستم و اسفنديار و  ...است« .ترديدی نيست که نوشتههای اين کتاب
متاثر از شاهنامه است و بيشتر حوادث و خصوصيات از قبيل نبرد با جادوان ،رجزخوانیها و حماسه گويیها
پهلوانان در ميدان و نبرد تن به تن دو پهلوان و خواستن نام و نسب يکديگر و نکتههايی چون دادگستری،
راستی و دالوری و جوان مردی ايرانيان ،شباهت فراوان به شاهنامه دارد»( گنابادی.)602 :6216 ،

نتيجه گيری

متون منثور کهن ،ميراث ادبيات و زبان فارسی است .دارابنامهی محمد بيغمی گذشته از اينکه يادگار سنّت
نقالی و قصهگويی در تاريخ فرهنگی و ادبی ما است ،دارای ارزشهای ادبی و زبانی نيز هست .درکنار ارزشهای
فرهنگی ،اجتماعی اين داستان کهن ،می توان آداب و رسوم مردم عادی و آرزوها و طرز خيالپردازی آنان را نيز
دريافت نمود ،که چه و چگونه بوده است .دارابنامهی محمد بيغمی از منظر داستانپرادزی عاميانهی کالسيک
نمونهای برجسته و ممتاز است .اين کتاب از لحاظ ارزش متنی آن کمتر مورد پژوهش واقع شده است و اين در

صورتی است که نويسندهی اين داستان با قدرت خوب قلمرانی خود توانسته است که زبانی سليس و پخته را
در آن پياده کند .افعال ،لغات ،ترکيات و عبارات اين داستان به روشی در آميخته به کهنه و نو ،سبکی بيابين را
به نثر آن بخشيده است .گاه ،جمالت اين داستان ،ادبی و مسجع و آهنگين و گاهی هم مرسل و ساده است ،از
سويی کلمات و ترکيبات نو دارد و از سويی ديگر ،لغات و ترکيبات آن کهنه و قديم است .قابل ذکر است که
لغات و ترکيباتی از متن دارابنامه دارای همسانیهايی با متون ادبی کهن و از جمله ديوان حافظ است که در
مقاله بدانها اشاره رفته است .همچنين الگوگيری از فن داستانگزاری نظامی گنجوی به غنايی سازيی محتوای
قصه کمک کرده است.
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