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است که موالنا  یقرن نهم هجر ، دریداستان ات منثوريادب یاز شاهکارها «روزشاهيف یقصه»ا يمه ابنادار

سنده، ينو  .سامان داده استگو وه نقاالن قصهيبه ش ،جلدمخوان در دو ررا به کمک محمود دفت آن یغميد بمحم

در هم داستان را  توان میکه  یاند، به گونهشاک یر ميتصوبه در کنار هم  يیغنا -یداستان را با دو جنبه حماس

 یدارا، نين کتاب دلنشينثر اطرز . و عاشقانه یات داستانيطه ادبيو هم در ح داد یجا ها«رمانس»حوزه 
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که  ،آن يیموضوع غنان يچنو همف ين داستان لطيا در ساختن سندهينو پردازیلغتو  یواژگان اهميت شود.
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 مقدمه

 دارابنامهو  يغميشناخت محمد ب

-از داستان یغميمشهور به ب یطاهر محمد یبن حاج یخ احمد بن موالنا عليمحمد بن ش یخ حاجيموالنا ش

روان،  یبا نثر «روزشاه پسر شاه دارابيف» یکارنامه به نامرا  یانهست که داستان کها یقرن نهم هجر گزاران

ه نهاد یباق یادب فارسارزشمند ورده و در جزو آثار آگرد« خوانمحمود دفتر»به نام  فردی یاريو به يکدست 

آن به دست آمده و در دو مجلد  ک قسمتيکه  یمنحصر یست که به استناد نسخها ین همان کتابياست، و ا

)صفا،  ست.ا یهجر 888ر آن نسخه سال يخ تحريافته است. تارياشتهار « یغميب دارابنامه» به ،چاپ شده ميضخ

 یقمر یهجر 6211در دست است که به سال  یبه عرب یجمه کاملتر ن کتابياز ا (.222: 5گنجينه سخن، ج 

در دست  یغميدتر از موالنا بيجد یريبا تحر ین داستان به فارسيهم یمانده ید و از باقيطبع رسه در مصر ب

 .شود یاست که فعالً از بحث درباره آن صرف نظر م

ر منبع يو ن است يیانشا و ی، دستوریر لغويد کثيفوا یآن دارا یده داستانير از فايغ یغمينامه بکتاب داراب»

، فاص) در ادوار گذشته است یرانيجامعه ا یخيو تار یل اجتماعياز اطالعات درباره مسا یسرشار

 دارابنامهح و متفاوت از يفص یريتحر، یغمياز موالنا محمد ب یهجر 9قرن  یدارابنامه .چهارده( :6210دارابنامه،

ن کتاب را يد نام ايصفا با مرحوم دکتر صائب ه اعتقاد. بدارد تربانهيو ادتر نو و روان ینثر، (1قرن) یطرسوس

روزشاه پسر داراب يف یکيرمانت -یحماس یذکر زندگ ،لمفصّ ن داستانيرا ايد، زيروزشاه ناميا داستان فيقصه 

ات يمتاثر از روا یر طرسوسيار دارند چنانکه مسلماً تحريث داستان باهم اختالف بسير از حين دو تحريا» است.

. عالوه «یش از اسالم و دوره اسالميپ یرانيات ايمتاثر است از روا یغمير بيو حال آنکه تحر یانيو سر یوناني

 .همان()رسد یبه نظر م ترنو و روان یغميوه نثر بيو ش تر( کهنیرسوس)طیطرطوس وه نثرين شيا بر

 

 



 

 

 آغاز و انجام داستان

کند و از  یطوس مشورت ميم طي، با حکپسر را به دل داشت یداشتن فرزند یآنکه آرزو ملک داراب پس از

ستن به طالع ستارگان، شاه را از ياز نگر م بوده پسم و منجّيحک یطلبد. مشاور شاه که شخص یمای او چاره

ملک  یدخترش را برا ،دوس شده و از شاه بربريدربار ف یطوس راهيط کند. یخبر مدوس شاه بربر بايدختر ف

ک اختر را يدوس شاه، نيف رِيمانه وزيسوال حک چهارم يطوس حکيم طيد. همانگونه که گفتينما یداراب مطالبه م

ملک داراب در  آورد. ی، به نزد داراب ماز دو سالدختر صاحب جمالش را پس دهد و  یدرخور م هایپاسخ

ش که يآورد. ملک داراب به آرزو یمو دختر را به ازدواج خود در نموده یعقد را جار یمردمان خطبه حضور

د نهاده شود و در طالعش يشاه باروزين پسر نامش فيطوس منجم، ايط رسد. به سخن یبود، م یداشتن پسر

ه بر ن پسر عالويا .«خواهد داشت یبلند و روشن یشانيپک و ين یصاحب بخت و اقبال»ند که او يب ین ميچن

 رود. یش ميز پين یسپارجان یشود و تا وصال به معشوقش تا پا یبه دام عشق مبتال م ،یريرشادت و جهانگ

ب يحب جمال را از عالم غک دختر صاير يخواب تصو ینکه در شبيشود، تا ا یبالد و بزرگ م یروزشاه ميف

ن خواب يشود. چون ا یم بيان شده از عالم غيآن دختر نما یسپردهدل ،شود یدار ميند و چون بينما یبدو م

 ینه مين زميم در ايطوس حکيبا ط یزنيو را کردن به شور ،شود یان ميبر او تکرار و نما یدر چند شب متوال

 یروزشاه شخصيف داند. یمن ميو شهر محل سکونتش را تعز « تاين الحيع»م نام دختر را يطوس حکيطند. ينش

فرستد تا از  ینزد محبوبش م پيک و خبررسان، عنوان من است بهياوش که آشنا به ملک يتاجر و نقاش به نام س

وزشاه ريف ات نسبت بهين الحيفته کردنِ عيدر شن نقاش ماهر يکه ا يیکارها) د.ينما یحال و روزش استخبار

به فرخزاد  ،شيخو همزاددوست با  نيز روزشاهيف .(ن استيريه به کار شاپور در داستان خسرو و شيشب ،کندیم

گر طاقت عشق نماند! تا يبرادر! مرا د یا» د:يگو ین ميشود و چن یمن ميملک  یبهانه تاب انتظار نداشتن، راه

 مانده باشد. یعجب اگر از من اثر اوش را رفتن و آمدن،يس

 ارـــل روزگــيم و تعطــمر دانــع عـــييتض مـــس دم زنـــک نفير ـگار تو گاد روزـــي یب

 (22: یغميب دارابنامه) 

ن دو شک شوند و اهل قافله بر آ یهمراه م یافتند و در راه با قافله ا یزوزشاه و فرخزاد همراه هم به راه ميف

ن ياند. )ينما یلب بخشش مند و سرانجام طشو یمناما موفق  کنند به پامی یاشان توطئهيا یکنند و برا یم

بصره و سپس خوزستان بود،  یرشان که به سويمس یادامهاو بود(. در  یروزشاه و سلحشوريت فين موفقياول



 

 

 زورمندانه  بستند و یان راه ميبود که دو برادر به نام قادر شاه و قاهرشاه حاکم آن بودند و بر کاروان یقلعه ا

د يافزا یش ميز به محبان خوين دو را نيشود و ا یروز مين دو هم پيتمام بر ا یريشاه با دلروزيستدند. ف یباج م

رخ دختر سمنشود که بر  یعشق قاهرشاه مطرح م یداستان ماجرا ین جايدر ا رنديگ یو همراه او راه سفر م

بر زادگان خود نسبت به برادر عالوه بر ظلم کردن  -پدر سمن رخ -خالدشاه یش نرد محبت باخته بود وليعمو

روزشاه حماسه وار و چون يغ کرد. فيو درا ازز يندخترش را  ،اهر شاهق بازمانده از پدر مرحوم هيماترک و ارث

، رشته سخن را به وه نقاالنيسنده به شينو رساند. یابد و محب را به محبوب مي یز غلبه ميرستم بر خالد ن

 د؟يچه کرد و چه داوش يند سيتا ببکشاند  یگر داستان ميد یسو

 ،اندم آمدهيات را که از هفت اقليالح نيل انبوه خواستگاران عيوارد کاخ شده و خ یالهيبا ح نقاش وشايس 

به را خواستگاران رانه و مدبّ تمام  یرکيات با زين الحيپدر ع ،شاه سرورگشتند. برد يخاسر و ناام ند کهيب یم

 کار در یشياندر و چاره يآمد و به تدب کاخ رونيش کاردان به باويس جواب کرد.دليل بينش و تدبير سياسی 

م يستر بزرگ یروزشاه را در سه تابلوير فيتصو ،و مهارت تمام یدستتربا ش پرداخت.يخو محوله بر دوش

اوش آن يس» د.يند موضع بر درختان نصب نماچرا به  هاآنآمد تا  آباد، نشاطاتين الحيع یژهينمود، و به باغ و

ات ين الحي( ع225 :6210بيغمی،دارابنامه «)د و بازگشت و ... يروزشاه را بر آن درخت چنار بچسفانيفصورت 

ده بود، ناگهان چشمش بر آن درخت و يکه روز تازه درآمده، و عالمت مصقول برکش یم در صبحگاهبر پشت با

صاحب آن عکس.  به مانند  یرينظیاز ب دد و شگفت مانيآوردند و د ،ر افتاد، دستور آوردنش را داديآن تصو

 ازدانند و او را یزادگان م یو پر ین کار را از پريات اين الحيزکان عين همراهان و کنيريداستان خسرو و ش

درخت  آن شاه را برروزير فيتصو گر، دوباريد یدر روزها اوشيساما . دارندبازمی ريدلسپردن به آن تصو

ش عاطفه و ينجا به اوج نمايداستان در ا ات زدوده شود.ين الحيعاز دل  یديدتر وگونه شک تا هرد يبرکش

 يیجنبه غنا توصيف به یسنده به خوبيرسد که نویم عاشقانه او یهاان درد دليو ب اتين الحيع یاحساس درون

اين رويکرد و اسلوب غنايی و بيان عواطف درونی شخصيت داستان، در داستانی همچون  آن پرداخته است.

 ن نيز ديده می شود.اميرارسال

او را از   بر واقع شده داستان و حوادث تا نقلمی کشاند روزشاه يتان فداس یبه سو رشته سحن را باز یراو

 یاريملک و د یخون زده بودند، زخم برداشته راهيروزشاه شبيکه بر او و ف یجنگ یفرخزاد در ماجرارد. يگسر

م يبه دربار شاه سل فراوان یها یکردن سخت یآن ملک پس از طدر  .ماند یروزشاه جدا ميشود و از ف یگر ميد



 

 

 .می شودز محبت و عشق برقرار ين او و فرخزداد نيکند که ب یازدواج م« گل نوش»ابد و با دخترش ي یراه م

 شود که یم یایرسد و همسفر اهل کشت یا ميش به راه دريخو يیل به مقصود غاين یبرا ،روزشاه در ادامهيف

روز  پانزدهافتد و پس از  یب طلسم شده ميب و غريعج یبه گودال یکشت ار محبوبش هستند.يزم دعا قضا را

کرده بود و خودش گرفتار ماند تا طلسم را  یجان نثارابند. البته قادرشاه ي یمردم سوار بر آن نجات م یسخت

 یهات سر گذاشتن مشقتروزشاه پس از پشين طرف فياز ا ابد.ي یمنجات  ز سرانجام يهر چند او ند يبگشا

ده بود با هفتاد يات که جواب رد از شاه سرور شنين الحياز خواستاران ع یکيرسد. از قضا  یمن ميفراوان به 

روز يپاه شاه سرور پروزشاه سيف یهایريدلرد و با يگیجنگ درم ،یبار من است.ي اهل هزار لشکر عازم جنگ با

 یفردادهد.  یافتنش را به کاخ خود ميروزشاه است و دستور حضور يدار فيشود، شاه سرور مشتاق د یدان ميم

 یهارشادت شکست را متحمل شدند که بی شک زين ،ور شدندمن حملهين زنگبار که به ياه سرزمروز بعد سپ

شاه  یروزين پيباعث ا ،روزشاه دور مانده بود(يد از فيمد یبه کمک فرخزاد) که مدتدر اين دو نبرد روزشاه يف

روزشاه چون در فرخزاد يف» با دارد.يز یو عاطف یز جنبه احساسيروزشاه نيدن فرخزاد و فيلحظه د شد. سرور

همان: ب سالح بود...،)يکو بشناخت که در شيروزشاه را نياه کرد، او را بشناخت و خرّم شد. اما فرخزاد فگن

م به يکه خدا ،روزشاهيدر تو، فچ غم مخور که منم برايبرادر ه یان شد و گفت ايز گريروزشاه نيف( » 668

 .(669 همان:«) ديبه تو رسان ،قدرت

دار عاشق يکه د نکه به اوج قصهيرود تا ا یش ميپ یو گره افکن يیگره گشا یبا دوجنبهن به بعد يداستان از ا

شاه و روزياقامت ف فه به پشت حجرهياش، شرهيات به همراه دختر داين الحيع رسد. یم ،و معشوق است

 ( 628 همان:«)دهيزد آفريد ايد یداده و جمالد خدايد یروزشاه افتاد، حسنينظرش بر ف»د و يآ یاد مفرخز

ات، محبوب ين الحيش به عيروزشاه نخست از شناساندن خويف .ديآ یروزشاه ميدار فيبه دنهانی  گريد شب

محب  د.ياو رس يیبه شناساروزشاه يات با نمودن آن سه عکس به فين الحيع یزد ول یشبان و روزانش، سرباز م

ده بود، يها در راهش کشیکه سخت یاريدار جمال يدن به ديروزشاه از رسيبه همدگر دل بستند و ف و محبوب

شدن انتظار  یز پس از طوالنيروزشاه نيف ،هان شب از آن مالقاتيپس از گذشت چند در مقابل شادمان شد.

 یر مير شده و اسيبا نگهبانان شاه درگ هان شبياز ا یکياما در  ،ديآ یات مين الحيع یدار نهانيه دب ،اريدار يد

زنگبار  یر داستان!(. شاه سرور چون در مقابل سپاه انتقام جويسنده در سيب نويعج یها یماند.) از گره افکن

هلوان روزشاه) که کشندگان پيفرخزاد و ف یمجبور به گروسپار ،را نثار او کند یروزيرانه پيرا نداشت که دل یکس



 

 

پسرش خبردار  یچون ملک داراب از ناکام خته نشود.ير ید تا خون کسشو ین زنگبار بودند(، ميسرزم یاصل

ن بخش از داستان ي) اروزشاه کند.يدخترش به فسپردن شتابد تا شاه سرور را مجبور به  یشود به کمک او م یم

ل عاشق و معشوق بر ين قبايگلشاه باشد که با ورقه و يو مجنون  یليچون ل يیهااز داستان یريتواند الگوگ یم

روزشاه هم يرد و لشکر فيگ ین شاه سرور و ملک داراب جنگ درميب .رد(يگ یسر تصاحب دختر، جنگ درم

 یران مهلتيان شاه سرور از سپاه اين ميدر ا شوند. یروز ميشود و سرانجام پ یم قبه سپاه پدر ملح یپس از مدت

، شود یکتر مينزدموعد مقرر به اتمامش  ست. اما چونا کار دخترش را خواستاردن در يشياند یروزه برا چهل

ختن به يله نبوده است. شاه سرور سرانجام مجبور به گريمهلت خواستن شاه سرور جز ح ابند کهي یان درميرانيا

داراب وزشاه و فيرهای ها و کشورگشايیجلد دوم داستان سراسر به ذکر و روايت جنگ  شود. یمصر م یسو

 است.

 

 روزشاهيسبک نثر کتاب قصه ف

سبک در لغت تازی به معنی گداختن و ريختن زر و نقره است و سبيکه پاره نقره گداخته را گويند، ولی 

را در برابر  اند و تقريباً  آناستعمال کرده« از نظم يا نثر طرز خاصی»رن اخير سبک را مجازاً به معنی ق ادبای

(style) ست از روش خاص ادراک و بيان افکار به وسيله ا اند. سبک در اصطالح ادبيات عبارتدهاروپائيان نها

سبک به يک اثر ادبی وجهه خاص خود را از لحاظ صورت و  -ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير

)بهار، است« قتحقي»ه يا نويسنده درباره خود وابسته به طرز تفکر گويند کند و آن نيز به نوبه معنی القاء می

 .:د(6281سبک شناسی،

ساختار پسند جای گرفته، به خوبی مشخص است که در حوزه ادبيات عاميانه کتابداستان اين از آنجا که 

همچنانکه سادگی و در عين حال  ؛خوانی استبه کار گرفته در آن طبق همان الگوهای نقالی و قصه یزبان

، اين داستان نيز به روشی ساده و نزديک به زبان مردم پرداخته شده گيرايی و جذابی سرعنوان کار نقاالن است

 یسنده نه آنچنان ساده و بين دانست، نوينابينثر ب هایگونهتوان جزو  یرا م یغميب دارابنامهسبک نثر است. 

ا ي امهدر سندبادن یسمرقند یريبوده تا به مانند ظه ش کالميآرا ینچنان دلبستهآه سخن گفته است و نه يرايپ

برد و  ی. از جمالت به صورت مجمل و موجز بسبار بهره مديمايراه افراط را بپ در نفثه المصدرو ینسو یدريز

که  ،ديمايپیل و اطناب ميرسد، قلمش راه تطو یبا ميز یزيا چي شخصيت داستانیف يدر مقابل چون به توص



 

 

.» آيد میو از نوع اطناب مخل به شمار ن است یز و ادبياش دل انگیداستان یها در وصف سندهينوالبته اطناب 

 یخ طبريجمه تارتر موافق با سبک ینه به درست یعنيد، ين نامين بيب یوان اسلوبت یرا م دارابنامهوه نثر کتاب يش

سندگان عصر حمله مغول و پس از آن سرتاپا آکنده از يست و نه همچون نوا همسنگ آن یها گر نوشتهيو د

 .(602: 6210،یگناباد«)وس استنامان یهالمهمزه و کیب یهاه و استعارهيشبو ت یتاز یها جمله

تواند دو دليل  می ،اين که سبک نثر گزارش داستانی محمد بيغمی در زيرشاخه نثر بينابين قلمداد شده است

ات و بيشتر جمالت ساده و روان است و لغنخست آنکه  اصلی اين را سبب شده باشد؛ یمشخصه و

به زبان نثر فنی و  داستان، پردازی در مواقعی از آنو سجع اتاينکه توصيفت نامانوس کم دارد و دوم اصطالحا

های قرون بعد، صحنه ها با دقت فراوان توصيف شده و در اين کتاب، برخالف داستان» شود. ادبی نزديک می

داری ز کيفيت لشکرآرايی و ميدانتوان ا از جزئيات هر مطلب سخن در ميان آمده است. چناکه با مطالعه آن می

های جادويان به تفصيل اطالع ران و بوالعجبیاو نواختن کوس حرب و سالح جنگاوران و وسايل عيّ

دست دادن ه و ب ،مين کتاب حجيا نثر یسبک شناس یها جنبه یبررس یبرا .(190-189: 6288محجوب،«)يافت

 یو سپس بررس یو ادب یبات و اصطالحات علميکتر ،د به لغات مفردينخست با های ادبی و زبانی آنارزش

 . سنده در جمالت توجه داشتيدستور زبان نو

 

 سنده}راوی{نوی زباني توانایي

و کاربرد  ین کتاب از منظر واژگانياشاره کرده اند، ا« روزشاهيف» دارابنامههمانگونه که مصححان سه جلد 

و علم نجوم  حکمت وهمان آغاز کتاب، سخن ازاز  . ژه دارديو یگاهيجا یو ادب یعلملغات و اصطالحات 

 آورد. یان مين علم به مياصطالحات خاص ا

 نياتصال هر دو روشن کرد چشم ملک و د  تاجکرد قدر تخت و  یتفاق هر دو عالا

در نثرش  کيبات علم نجومتر از اين گونه یبه خوب یغمياتفاق و اتصال از اصطالحات علم نجوم است که ب

ورده عبارتند از: طالع پنجم، روزشاه آيدر قصه ف یغمين حوزه که بيگر کلمات اياز د ه است.بهره برد

در کنار . (620: 6ج بيغمی،)دارابنامه «قاوس بوده استين کودک قيدم که در طالع ايدر وقت والدت د»قاوس:يق

ثقب، مقنطره، حاجت،  قت، عضاده،ع وارتفا (مي)رک التفهقاوس هست.يبه نام ق یدب اصغر و دب اکبر کواکب

 (252: همان.)روزشاه استيموجود در قصه ف ینجوم ین از اصطالحاتيين المري، بیراس الجد یل، سرمريتعد



 

 

ک از آنها يخاص استفاده از هر  رزآنها و ط یتوان به کهنگ یم دارابنامهگر لغات يت ديد و خصوصياز فوا

 ل هستند.ين قبياز اند، يناآشنا یکه به وجه یلغاتا يسازد و  یسنده ميکه خود نو یاتيکتر .اشاره نمود

مداخلت  یکنند در واقع به جا یمدخل م «کنند یمدخل مم البته دشمنان در مملکت من يآیاگر من م» _

 .(90 همان:)کردن است

 فاعل. یغالب، کاربرد صفت به جا ی( غلبه به جا20دارابنامه:  «)و مملکت آبادان دارد غلبه)سپاه  _

} یعقلق يرون آمد و به طريات بين الحيفه از حجره عيشر» رود، یعاقالنه به کار م یبه جا یعقل _

 (625 همان:عاقالنه{ سوال کرد. )

 .یقرار گذاشتن و توافق بر سر انجام کار یکردن به معن ی( وط62 همان:) کردنخواهم  یطبا تو و _

 (20: همانند)يب ینم یمسرهبه محل چ کس را يه _

 (22 همان:شد)  یدا مياو پ شرهبُم در يظر عييتغ _

 او بود) همان(ره يهم شک نوبت که فرخزاد يتا  _

چون عاقبت مرگ خواهد » کرد. یآبرودار ی( ناموس کرد به معنا89 همان:خت) يو نگروس کرد اما نام _

ن يدر هم ،یمردنا «به ناموس»( مقابل 81 همان:«)زنده باشم. یرم به از آن که به نامرديبه ناموس بم ودنب

  است. یاسالم یرانيستن برخاسته از فتوت ايو شرافتمندانه ز ین گونه اخالق جوانمرديا است. ،عبارت

و  رمبه قتل آ:» : حذف واو از افعال و يا ممال ساختن آنهاایک به زبان محاورهينزد یکاربرد افعال به زبان _

 .(666و  95 همان:) دياريب من خبر ید، از نام و نشانش براياينو اگر د يآرش من ياو را پ /ارم يآن مرکب او را ب

 .(818: همان«) ديروزشاه افتيف ید و در پايد شاه بدويجمش» ن آمده است که:يگر چنيد یو در جمله ا

رون رود، يار خدمت کرد و نامه بستد تا بيّبهروز ع» :و سپاس کردن یاظهار خوشحال یعناکرد به م یآزاد _

 «کرد یآزادار يش ملک داراب بسيد و از او در پيت کرد و خلعت پوشانيبتر اريار را بسيروز عروزشاه  بهيف

 .(102همان:)

 همان:) «ديبا یک ميخواهد بودن، مرکب ن يیزلّهانه يما را در م» یجنگ یها متيغن یه به جاکاربرد زلّ _

92). 

 یبه کار م یجنگچ کردن ساز و برگ يقع بسا و فراهم کردن که اکثراً در موايمه یاط کردن به معناياحت _

 (92 همان:«) ق است ... يو آن چه الد ياط کنيتد و احيم، بروينک جمله مرکبان به چرا گذاشته ايا»رود:



 

 

ن معنا به صورت ياز آن به هم یرازيکه حافظ ش یکردن همان اصطالح یمايراهن یداللت کردن به معن _

 همان:)رايبو با خود داللت کن به خدمت شاه  را اسين غالم خواجه اليو ا. »و ... بهره برده است «هل رايدل یا»

وان حافظ با يبات ديکترشتر لغات وين بيان ذکر است که بيشا (18 همان:«) شان آن غالم بوديل راه ايدل» ، (662

 .شود یده ميک و همسان دينزد يیهاروزشاه شباهتيداستان ف

 همان:«)در چاه زنخدان داشت یکين دو بر رخساره و يآن خال مشک» ، یسو و طرف مکان یبر به معنا _

 (25 همان:«) ب تاجرم به برِ توياز برِ من که جوان غر»ن آمده است کهيگر چنيد ی، در جمله ا(611

امرا «)د، بخواهم گفتنيبه  سمع من رس یحال یعجب سخن» عاً ، يو سر یروان یا به معنيو حال یحال _

-یده ميدر شعر حافظ هم د هاديل کاربرد از قين قبيا .(619 همان:«) را حکم بند کن شانياا يحالشاها  :گفتند

 شود.

 ميکــاشــــتــ یتخمـــم ويا رفتـــيحــالــ  دهــد یبــر کــ یتا درخــــت دوســت

 (502:حافظديوان غزليات )

 يیامدم فتنه و غوغايرم، چون بمن داي یبم در عدن بودم آرزويمرد غر»جمع حاضران:  یحضور در معن _

در  «زمره حضور»  ن هماني( و ا168ص «) ف دارم تا ... يعزم طا ست به ناچارين یحضورچ يدم، هيم ديعظ

 شعر حافظ است:

 نندــا کــرف دعـــوصــهر تــود ز بــات خــاوق ورــره حضــــزما ـکده تيــم یوــــکذر به ــبگ

 (215ديوان غزليات حافظ:)

دند و يکدگر همت طلبيروز چهارم از »ر در وقت بدرود کردن: يخ یطلب دعا یدن به معنايت طلبهم _

 شود: یده ميز ديدر اشعار حافظ ن ،ن اصطالحيه به همي( شب688دارابنامه: «)گر را در کنار گرفتند و برفتنديکدي

 د آزادتــرد ز بـنـــا کـــت مـــمــکه دم و ه  و به درآیــتر رز گــی دخـــندگــان بــرسـب

 (28)ديوان غزليات حافظ: 

 فرمــــوســـد و من نـــت ره مقصـــدرازس که دس ــــر قياـــط ین اـــدرقه راه کـــم بــهمت

 (111)همان: 



 

 

اما آن ملعون که » ع آمده است:يتند و سر یبه معن یغميدها هستند، در نثر بيکه جزء انواع ق یروان و روان _

ز در آنجا که يرا حافظ ن« روان»د ين کاربرد از قيه به ايشب ؛(11 دارابنامه بيغمی:) «وان درگذشترآن ضرب زد 

 به کار برده است: يیبايکند، به ز یرا استمداد م یفالن یاز کو یاز باد صبا نکهت

من  بــه  یــشــان نســــتاننــد روانــيوگـــر ا  شاــاغر بچـــدو سه س ین ميمنکران را هم از ا

 آر

 ) حافظ(

 نيا .(8 دارابنامه بيغمی:«) انه کردند، گهرتاج را با مال ... رومه ند و اگرتبه ناچار اگر خواس»نه: یمه به معنا _

 شود. یده ميد نيز است و در شاهنامه یص سبک خراسانيب از خصايکتر

نه يفرزند نر یتعال ،یور را خداول زيهلوان پآن روز پ» دن و عطا کردن:يبخش یکرامت کردن به معنا _

 (9 همان:«) کرامت کرد

حکم ملک » :اطيت جانب احتيو رعا یزيا چي یا کسي یاطاعت و مراقبت از فرمان یگوش داشتن به معنا

» ن جملهيا ايو (189همان: «)دار یگوش م را انين بنديا امشب ايحال»، (282 همان:«) ميگوش داشتداراب 

 (185 همان:«) گوش دارندان يندمه بيغالمان را حکم کرد تا گرد خ

 د:يگو ینه مين زميهم در ا یطوس یاسد

 وشـــکـن بـــاه بر زخم دشمـــگپس آن    دار گوشن تن از دشمنت يـــخستن

 (258: )گرشاسب نامه

 یو خبر ممن برو»، یزين داشتن از چيقين يو همچن خبر موثق و با اساس یق به جايق و تحقيبه تحق _

است، استفاده  یعربن د منوّيه قمحققاً ک یرا به جا ن کلمهيسنده اينو( 282دارابنامه بيغمی: ) «اورميق بيتحق

 دور نشده است. يیگرایو فارس یسيبوده است از سره نو برايش ميسرکه  يیرا تا جاياست ز کرده

 (58همان:) «نمبک ینگه داشتا چون مادر باشم و به جانت تر من »کردن، یمار داريت ینگه داشت به معنا _

 (82 همان:)«آونگ شدقادر شاه سرنگون سار از آن شاخ »زان شدن،يآو یآونگ شدن به جا  _

ن ياز هم« د. بهزاد را درآورد و بنشاند و در آن خانه را فراز کردين در بال فراز کنيا»: در را بستن: کردنفراز

حل   اندنادرست، نشسته هایآن به بحث سر حافظ پژوهان بر یکه بعضرا  ت حافظ يتوان  مشکل آن ب یجا م

 نمود.



 

 

 ـــديراز کنــد در فيکاد بخوانـــيو ان   حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

 (220:حافظديوان غزليات )

شرمنده ساختن  یعنيب به صورت انفعال دادن يکتر نيز ايافظ نشرمنده شدن، در شعر ح انفعال خوردن:

 آمده است:

 نان نـــدادند انـــفعالـــشيـــريکـــه ش  جـــا   آن بـــرد  یمصــر  دقنــــ  که نــام

 (288)همان: 

 

 با دو تلفظک  واژه ی

ز به کار ين اصطالح با باز نمودن چشم نيست، اا و چراغ یروشن کردن و افروختن روشنائ یبر کردن به معن

 یز مين یلر گويشن کاربرد را در يه به اي( شب601: بيغمی دارابنامه«) صد هزار چراغ و مشعله بر کردند رود. یم

 . شوديتلفظ م ا بِر(ي)بُر ا کسرهيضمه  بر با فتح حرف اول به صورت یکه به جا ميشنو

 شکـستـــب یآزر یهاه بتـــل من هميخل باشد یده بر نمـــيد م ــکس  یرو به  ر ـدگ

 )سعدی / غزليات(

 دــزنیـــت پـر مـالل ما پرنده پر نمــه دشـب  زندیـبه در نم یـــ، کسیکس یب ین سرايدر ا

 زندیحـر نمـبه کوچه سار شب در س یـکس  کند یچراغ بر نمــز شب گرفتــگان  یکي

 (662: 6286) ابتهاج، 

در « بِر کردن»د باشد اما، يبا« کندیبَر نم» ب باعث خواندن آن به شکليکتر نيه قرار گرفتن ايهر چند در قاف

از  ،ودشی. اين فعل مشتق در ادبيات کهن به وفور ديده مروشن کردن است یبه معن« با»به کسرِ  یرش ليگو

  جمله خاقانی چنين می گويد:

 یچون نور دل نماند، برون راه چون بر   یم چون برون برـت غـره ز ظلمده يد یا

 یبر تا زان چراغ راه ز ظلــمت بـــرون  یراغ جوـه چــراغ برکن و انگاول چ

 (  198: یخاقانديوان )

 ،«تَ( بِر کُييتِمتَ)شِچَ»، مييگو یم« کنو باز چشمت را روشن»م ييم بگويچون بخواه یلر گويشن در يهمچن

ن دو زبان و يفت بيار ظريبس یهان گونه شباهتي. ا«چراغَ بِر کُ» :شود یم« ا چراغ را روشن کنيالمپ را » ا ي



 

 

 یسعد .است گويشهانفوذ آن در یو توانائ یفارس یايپو زبان یاز کارکردهاده شد، ين گونه که ديش، به ايگو

 ب را به کار برده است:يکتر نيتش اايگر از غزليدر چند موضع د

 یحرــــواب سـده ز خيد یبرنکن یــــتو هم  اـه مــنير از سـحـرود آه س یـــبه فلک م

 ترستــتاب خوشــت که مهسيحاجت به شمع ن  رکنمبَتو گفتم که  یش رويبه پ یشمع

 ات(ي، غزلی)سعد

دارابنامه «)ميد تا باهم بکوشيدان درآيد که در ميبگوئ» جنگ کردن: یدن و به کوشش درآمدن به معنيکوش _

 .(21بيغمی: 

ما را  یاريف عيبه تصن » رکانه:يب به روش زيله و فريح یف در معنايف کردن و به تصنيتصن _

چون در ادامه به  یولدهد،  یمعن یاريهمانند ع یدر لباس و ظاهر ید در معنايالبته ش .(115همان: )«رفتبگ

 در ادامه آمده د.ينما ین درست مين شخص اشاره شده است، همان وجه نخستيچه ايل و و بازيح

 .(119 همان:«)ب بمانديار عجايل عيَن حِآشبرنگ از »است

 همان:«)ستاده بودنديد که بر کنار چشمه ايرا د هر سه وجود» انسان: یشخص و فرد و هست یوجود به معن _

 (611و  86، 18،  11: همان( و )161

همان: «)یمار را پرسش کنيست که با پس واجب آن» ادت است:يو ع یاحوال پرس یپرسش کردن به معن _

151). 

د؛ يسف یعتاً{مرغناگهان و دف یبه جااز ناگاه} یتعال یر خدايبه تقد»که  یابه اندازه در معنایچندان که  _

 (86 همان:«) دا آمديپ ،ین که گوسفندم بزرگ چندايعظ

 

  افعال متفاوت کاربرد

ن افعال يکند، هم چن فايتواند ا یمگونه گون  یردهااست، کارک یزبان فارس یهاجمله یلفعل که رکن اص

، مرکب، ساده در یشونديروند. فعل پ یبه کارم یکه در ساختار جمله هر کدام به گونه ا دارند یانواع یفارس

نکه صورت کهن افعال يا ايموارد  یاند که در برخسنده قرار گرفتهيمورد استفاده نو یقيهرکدام به طر دارابنامه

 یچون استفاده آنها به جا یگر فعل فارسياز امکانات د یغميدهند. ب یکهن و متفاوت م يینکه معنايا ايآمده 

 توجه داشته است. یگر به خوبيهمد



 

 

باز  یز عوضينعام کرده است تا من ننار به من اِيک روز صد دي»گرداندن:و مفهوم باز یکردن به معنباز _

 (168دارابنامه بيغمی:«)کنم

ک يچون » گذشتن وقت است:  یدر همه جا به معن یهقيخ بيروزشاه به مانند تاريف نبرآمدن در داستا _

 یچونکه با متمم یدهد ول یم ین معنيرآمدن زمان باشد چنفعل ب( البته اگر متمم 169 همان:« )بر آمدزمان 

فراهم و گرد  یبه هم برآمدن به معن  :دهد، همچون یکالم م یموافق با فحوا يیناد، معيايب« به هم»گر مثل يد

و  (21همان: «)هم برآمدندب دند ويب کرد. اهل قافله بترسياز دو سوار عزم ش یکي»ستر یهم آمدن از رو

 «.د آمدنيبرنخواهن دزدان يشما با ا» فائق و غالب آمدن یعنبرآمدن به م

گر يز قدم بازگرفت و دياو ن»  :و يا نهی کردن از انجام کاری است یک کردن امرتر یبازگرفتن به معن _

 .(52 همان:«)امديش فرخزاد نيپ

 یدرباقت آن محب»است:  یرها کردن و مترادف با بازگرفتن در جمله قبل یکردن به معن یدرباق _

ن جنگ و فتنه يد کردن که ايبا یم یدن و جواب آوردن و نوعيبدو رسان یغاميپ» ن جملهيا اي ؛همان(«)کرد

 (681همان: .«)شود یدرباق

 ک جهتي د وقلعه رفتن یپس به پا »:یهماهنگ شدن و توافق در انجام امر ینک جهت شدن در معي _

فرخزاد گفت که چون شاه »: عزم مصمم در انجام کار است یمعن «ک جهتي»گر يد يیدر جا (96همان:«)شدند

 (21 همان:«)...است ک جهت شدهيمت ين عزيزاده بد

زدان يمان دما مر» ضرب شتم نشان دادن: ین به معنيدر جنگ، هم چن یو تالفانتقام  یجواب دادن به معن _

 .(818همان: «)ان استم آسيعظ گفتن شما جوابم و اگر نه يکن یشفقت م یم که بر خلق خدايپرست

 :ديد آيپد یمانند کوچهن دو صف از مردم ينکه بياراه بازکردن مثل  یعنيآن  یقاموس یبه معن «کوچه کردن»

 .(282همان:«)ديدررس یان آنان جوانياز مکردند  يیکوچه آن جماعت»

کاربرد  ن گونهي، اروند یبه کار م دگرهم یدر جمله به جا یمضارع و مستقبل گاه ،یافعال ماض یها غهيص

تو را  یعنيمستقبل آمده  یمضارع به جا؛ « ترا هفت روز مهلت دادم»م:يز شاهديروزشاه نيرا در قصه ف افعال

از  یليشان را به قتل آوردن، خيم، تا ايکن یبار حمله مکيه قادرشاه گفت اگر ب» مهلت خواهم داد و بدهم.

صورت  اصل پس  ،یمضارع التزام یبه جا یمضارع اخبار .(20همان:«)ز به قتل خواهند آمدنيما ن نجوانا

 «م تا ...يه بکنکبار حملياگر به » شود یجمله ممعنايی 



 

 

ا بدان شهر تر د، گله به برادرم سپارم ويايچندان صبر کن که برادرم ب»: م کهيخوان یگر ميد یاو در جمله

مضارع  یبه جا یمضارع التزام یعني یکن یرم مک یبه جا یکرم کرده باشکه « یبرم. فرخزاد گفت کرم کرده باش

د اهل کاروان را گفت که شما يفرخزاد چون چنان د» ست که:ن آمده ايگر چنيد یادر جمله آمده است. یاخبار

د سوم شخص يااستاده ،(26 همان:«)ستين یرا کار یبا شما کسکنند یدفع نمد که تا ما را ياهمچنان استاده

 یعنيآمده است  ديستيبا ین جمله به جايدر اد. يآیبه شمار م ،دياستادهيا تررت کهنجمع مضارع است که صو

به  یاخبار ینکنند است، پس مضارع منف یز به معنيکنند ن یفعل دفع نم ست.ا آن یالتزام یمضارع ساده در معن

ه شود که متمم بر ارکان جمله توج يیجا، به جابهن جملهيهم یانيدر بخش پا مضارع ساده آمده است. یجا

 فاعل مقدم شده است.

 ین کاريا»شود: یده ميد اين داستان ز در جمالتينه نينه و حذف فعل به قريبه قر یمفعول ، نشانحذف را

بخواهم دم و اکنون تا جان دارم يار کشين بال و محنت بسين دختر ايست که مرا افتاده است و در محبت اا

د يبخواهم کش .(101:  6ج میبيغ دارابنامه«) ن کار کنميا سر در سر ايتا مقصود حاصل شود  ديد و کوشيکش

ازمند است و آن همان خواهم ين نيز به فعل معيد نيهمان محنت است، کوشنه يخواهد و آن به قر یمتمم م

 د ذکر شده است.يش از خواهم کشياست که پ

 

 صورت کهن افعال

است.  یغميات نثر بيآنها از خصوص د صورت کهنرکارب نيو هم چنکهن به افعال،  یهااضافه کردن شناسه

و  رييا تغيا به شکل کاستن و يبه ساختمان واژه است  یا به صورت اضافه نمودن حروفين گونه کاربرد افعال يا

ن جمله فعل بازستد ي(. در ا25همان: «)یاستادباز یاز و یه را که بدو داده بودو دختر شا» ل حروف آن.يتبد

با هر چه دارم به تو  ام،استادهکه در عالم  یمنشور ن کمان را با هريمن ا»آمده شده است. یاستادزبه صورت با

ام ام و گرفتهآن ستده یامروز یرا معنيه است، زد به صورت استده بودين جا شاي(. استاده در ا16 همان:«)دهم.

 یروزشاه ميگر قصه فيد ینانکه در جاهمچ .ان مردم جاری استنيز بر سر زبام ام و به دست آوردهدهيو خر

 .«ستادم یمر يستادم و اگر نه به ضرب شمش یداد م یاگر شاه سرور دختر م» م کهينخوا

 همان:«)و عزم رفتن کرد اسپارش کرددان ر رباطيبدان پ گله بان فرخزاد را»سپردن:  یاسپارش کردن به جا _

52). 



 

 

 شاوويس»می گويد:  گريد يیودر جا( 188 همان:« )ديچفس ک جانب درآمد و در هالليار از يبهروز ع»  _

 .(16 همان:«)ديروزشاه را بر آن درخت بچسفانيآن صورت ف

واپرداختن و  کند:ايفا میرا  «باز»چون هم یشونديپند و نقش ينش یاست که بر سر فعل م یشونديپ«وا»

چون از »ستادن است، يبازماندن و بازا یستاد درمعنيکه واا« ستادياز حرکت و گردش واا ین کشتيا»ستادن يوا

 است. یبپرداختن  فارغ شدن از کار یواپرداختن در معن، (158: همان«)واپرداختندنعمت و سفره 

 

 و تازگيهای لغوی يکاربرد کلمات کهن فارس

-یمآشنا  یفارس یبايبات زيکتر سنده در ساختنينو يیتوانا روزشاه بهين داستان فيصفحات آغاز با نگاه به

ن يا م.يبر یم ین نثر پيدر کنار هم در ا یعرب یو تا حدود ی، فارسم و به حضور کلمات کهنه و نويشو

ش قرار داده است يخو یرا در داستان قهرمان اصل یتيسنده شخصينکه نويچند دارد، نخست ا یليدال یگوناگون

، بيم و ، فراق و وصالفر و حضر، عشق و عالقه، حماسه و نبرد، و سیچون غم و شاد یکه تمام حاالت زندگ

ست، و ا داستان و نقال یراو، سندهينکه نويگر ايد دو ده است.يگرم چشو سرد  یبسو  ... را تجربه کرده  اميد و

 قطب مخاف اما همسو، ن دويدهد و ایم رقرا یسيو سره نو يیرا در خدمت روان گو یقو یزبان گريد یاز سو

-یقصه مروايت مفصل  از  یراند و گاه به سادگ یز سخن ميبانه و دل انگياداو هستند، گاه  یازوتر یکفهدو 

 پردازد.یگذرد و تنها به نقل حوادث م

بات يترک»مستقل است:  یازمند کارين یغميبات محمد بيکتر اش اذعان داشته کهدر آن مقاله یمرحوم گناباد

و مرحوم محجوب  (601: 6210، یگناباد«)است یلازمند مقاله مستقيار متنوع است، و آوردن آن نيبس دارابنامه

های نادر و تازه به در اين کتاب واژه ها و استعمال» دارد کهها اذعان میپيش از اشاره به برخی از اين تازگی

و سپس مشتی نمونه (195: 6288)محجوب،« شود که ضبط تمام آن درخور اين گفتار نيستفراوانی يافت می

 کنيم.های لغوی اشاره میما در ادامه و در بخش زير بدين تازگی نمايد.می ها اشارهخروار بدان

از  ی) اخليعزائ یحضرت اخ /زان کردنيآو ی، آونگ به جایسمرقند یهاگِرده، ینانبا، نان سپچاپ

 ه/نينر اله/ ی/ قضامبارز :مبرز وم ، دوانزدهم/يس ما : نزد ما/ ، برِان و جوانمردان است(ياصطالحات خاص فت

گاه، پگاه، حربگاه، لشکرگاه،گاه، جنگیطال /(انه نقب است.يقم صورت عامالبته ن بر: )سوراخ کنندهنقم

گاه/ قلب گاه، منزل گاه و کمر ،گاهرامگاه، آگاه و آبعادگاه، منزليم ،گاه، درگاه، وعدهگاه، خرگاهچاشتگاه، بنه



 

 

 / محفه: کفن و تابوت/یاغي، چماق و یتغماچات(،يپرس مالرغو) بازي ز/يرق/ لقاميعل،(یس جنگزواده، درق)لبا

غ تا چشم يبه ضرب ت»ی: در جمله یتيو م یتيدشمن ت/ رير و قمطينق ق/يژرف و عم یعني نُغل: صفت دره کوه

ج  میبيغ دارابنامه«) ست کس را بکشتياز آن قوم دون و ... ب یتيو م یتيو دشمن ت یتيبر هم زدن آن مبارز گ

ن افزار، حرزدان، ي، ز(92همان: «)و چشمش از قانه سرش بر خاک افتادند ديگو:» یسر در جمله یقانه، (91:  6

ر: به يمادرگ /رنگيرنگ: طرح و پيب/قضاتوان و قدر ارکان، /بان، ی، سرایکارراستنه، سذاب، هوشایب یدارو

 ...و مادر خوانده، ینامادر یمعن

که بايد از  نظر گذرانده شود. آب گاه:  است ند داستانی، فراوانتازگيهای لغوی ديگر در اين کتاب ارزشم

تهی گاه، روی و زبر: بر باالی آن پشته برآمد، دکانچه، سکين: ساکن، باشيدن: مقيم جايی بودن و به ايمنی و 

 ه شدند مجموع اسبان زين کردهسکينی خوش نشستند، اخته خانه: اصطبل: از آنجا روانه شدند تا به اخته خان

اشتلم کردن: «. اه ما چوب از باد چرا می خوريمنيک اختر وزير گفت ای ش» : بيهوده و بی سبب«از باد» بود.

بر کنار چشمه ساری » اشکليل: پای بند زدن «.مار زنگی در ميدان اشتلم می کردطو»رجز خوانی و مبارز طلبيدن:

بر کوه احمر کردند و خيمه و بارگاه و الجوق و روی »الجوق: آالچيق «. ود آمدند و مرکب را اشکليل کردندفر

تاد. اياغ: پياله و کاسه. ايناغی: سخن چينی، که خوگر: مع دوشينه، پارينه، جواهرينه، کمينه.، امشبينه، «فروکوفتند

. باورچی: خواليگر، بجشم و «مظفرشاه دانست که اين ايناغی الال کرده است» در اين جمله به کار رفته است:

کرهاً، بدفرسا: بدطلعت و بدسواد. کول و بر. کرنج کرنج:چين و چروک دار. دوستار: دوست  اً وبسر: طوع

رخوانده پسر خوانده و پدرگير پسرگير و مادرخوانده: پدنزده مشتی: به اندازه پانزده مشت. پا دارنده.

طور »بودن: تنها بودنخالی «. را به من بده که سالح چاق من استگرز »مادرخوانده. چاق: برگزيده و منتخب

: خون ورآورده: نفرينی بوده است«. گوش می داشتم اما امشب خالی بودمگفت من هيچ غافل نبودم در زندان 

سفتيح: لغتی که برای بيان  بعبارت: فصيح. زيلوج: زيلو گستردنی و فرش.«.  به گورای خون ورآورده باال»

قديفه: حوله  عربی شطاره يعنی بی باک و شوخ.در شطارت: الف زدن و  تعجب آميخته با تعجب است.

. مال «روسی اندام او را خشک کردند یبفرمود تا مشک و گالب بر اندام او ريختند و بعد از آن بقديفه»بزرگ

 کرا: به معنی خطاب بد و صفت زشت و... . ازان و دوان، هرچون: هرطور. لقام ريز: ت حاضری: ماحضری.

 

 



 

 

 هروزشايد در داستان فيق

به کاربرد بسيار فراوان است،  یفتار به زبان نوشتارگاز زبان  نسبتاً ساده یتيکه روان داستان يدر جمالت ا

داستان در مجالس سرشار  تر است. انيد نمايا اغراق است قيآنجا که سخن از وصف و  وجه شده ود تيانواع ق

هايت تالش با استفاده ار اين قيود تا جذب مخاطب نبيان می شده و بی شک برای  از شنونده و مشتاق قصه

شب همه » ست.ا ن آنهايد حالت  از پرکاربردتريق و د سادهيق ،موکد()ید تکراريق حدودی ميسر می شده است.

ن ي(، ا56همان: «)رفت یچران چران م»(، 51و  52:  6دارب نامه ج «)آن شب همه شب برفتند« »شب برفتند

 (81 :همان«)ستيگریگفت و زار زار میم

ها که در یبزس فرخزاد آن (10 همان:«)دادند.ید به دست فرخزاد ميمشت مشت از آن نقود از سرخ و سف»

 (215آمدند) همان: یم گروه گروه فوج فوج طُلب طلبهمان(. «) دادیدکان داشت، دسته دسته به دست خلق م

به کرات ، «ار و فراوانيبس»آن  یرساست و معادل فا یعرب یاکه واژه« ميعظ» ديدر به کاربردن ق یغميب

ن اغراق يو همچن یچون غم و شاد یت انفعاالت درونيفيان حالت و کيب ید براين قياو از ا .استفاده کرده است

 (89و  612 همان:«) شان شديم پريعظ» ، «م ملول شديشاه سرور عظ» در وصف بهره برده است.

است. از  یديآوردن حرف)ب( بر سر کلمات ق ین فارس، زبایصفت ساز یو حت یدسازيق یها از راه یکي

، یت: قود: مجدداً، به نقد: نقداً، بقوّيتوان سراغ گرفت. به تجد یروزشاه فراوان ميدها در قصه فين دست قيا

نکته قابل توجه در پردازش و ح، باستقالل: مستقالً، بحرمت: محترم و با حرمت و... يل: مقفل، بعبارت: فصبقف

 یکلمات منون یتوجه داشته است، او به جا یسينو یبه فارسار يبس یغميبست که ا نين کتاب ايود ايکاربرد ق

، ی) گنابادبرد یرا به کار م یشفاهاً، زبان یو به جا نيقيق و به يناً، به اتفاق، به تحقيقيچون اتفاقاً، محققاً و 

6216 :601). 

 

 داستان يادب ارزشهای

رسيدن و پيروزی در  وصالبه  ان شور و شوقيو ب یبر عشق و دلدادگ وزشاهفير از آنجا که اساس داستان

سنده ينو يیم. توانايخور یبا برميو مسجع ز یالت ادبداستان به جم یجا یشده است، در جاان نهاده يبننبردها 

ر ير سگر داستان، با تنوع مطالب او ديو عناصر د یت سازيو شخص یپرداز داستان یهاکيبر استفاده از تکن

دن داستان در آن زمان مرسوم بوده است و هم يسواد که شن یب یامّ یبراهم  یغميشود. ب یداستان مشخص م



 

 

ر حوادث داستان دست مولف را در يت سيروا متفاوت درآورده است. یت قصه را به نثريروا ،اهل فن یبرا

ان جمالت ياو بوده است به وصف و ب که مقدور يیکن باز تا جايمانع است. ول یصرف به مقوالت ادبپرداختن ِ

 یک بخش ادبيان داستان ينمونه از م یبرا نشود. و ملول خسته یکنواختير اثر بانه پرداخته است تا خواننده بياد

 .ميآشنا شوال ياو در پرداخت صور خ يیسنده و توانايم تا با قلم نويآوریرا م

 یبهار یهااز شب یچنان بود که شب یتعال یر خدايزاده بودند. تقدم مالزم شاهيطوس حکيزاد و طفرخ»

د که در يخواب چنان دزاده در بدو چنان نمودند که شاه بيدر خواب بود. از عالم غ یريروزشاه بر سر حريف

او از  آبکه لعل خوش مشکّل شدروزشاه يدر برابر ف یصورت دختر از ناگاهر بود؛ يان باغ جنت آباد در سيم

کرد، و از  یها خسته مجان کمان ابروبه غمزه از  م خوابشيو نرگس نداد؛  یرا مدد م وانيچشمه نوش آب ح

سلسله ربود؛ و از ین زنخدان ميميس یتافته گو چوگان سنبله بگشاد، و گاه  یه نافه مشک ناب ميزلف س

 ت:ي. بآمده دايزار پبنفشه گلنار رخسارجعد پرتابش بر  هين افگنده و از سايکمند عنبر ديدر خورش شيمو

 یـگرش همچو جهان بلعجبـسنبل عشوه  یره کشينرگس غمزه گرش همچو فلک خ

 یش کسبيچهره بندان چمن کرده به رو  یرده ز زلفــش گــرهــــزان ختن بـاسعطر

 6یـبـــانش لقيه کــمر داده مــبر عدم بست  یــاز شکر گفته سخن خوانده به نامش دهن

ماه او سه  یتافت. بر رو یه رنگ از جمال با کمال او ميخط غال یه طغرااو ب یباي... منشور عارض ز

 ت:يدر چاه زنخدان. ب یکيرخسار و  ه دان قدرت بر عارض چون ماه داشت، دو برِين خال از غاليمشک

 ؟یچه خالست که بر گوشه ماه آوردن وآ  ؟یاه آورديآن چه نقش است که از مشک س

 نيعارض چون نسربر  تر ا سنبليد و يسا یبر ورق گل و بنفشه م فتنه بهار رخسارش دستکه در  یتو گفت

جمال  یعوکه د یآن نداشت هرههره زَزُو  یکه الف حسن زد یديآن ند ی، مه، رویروآن مهآورده، با 

 .(61و  65 :6ج بيغمی، دارابنامه...«)یکرد

چون جناس  یعيع بديمراه صنان جمالت به هيرا در ا صيتشخ - ه، مجاز و استعارهيچون تشب یاليصورخ

 یادب یهاست و از سنتيد نينو و جد یزين موارد چيه در ايتشب م.ين سجع شاهديهمچن تام و جناس محرف و

منظوم نگاشته  یتيبر اساس رواداستان را  یغميست که مرحوم صفا معتقد است با ن از آنجايفراتر نرفته است. ا

ش يشتر برا اساس منبع کارش پيبر او بسته شود و ب یع ادبيبد یهانشياو در آفر یاست تا راه ابتکار برا
                                                             

 نقل شده است. ست،ياشاره کرده و اکنون در دسترس نکه مرحوم صفا به آن  منظوم دارابنامهات از همان ين ابيا - 6



 

 

ن يهستند. مشبه در تمام ا یا ازنوع اضافي یليتفض یحت هات از نوع محسوس به محسوس، مجمل ويتشببرود.

بدن)چشم، زلف، رخسار، لب و.. .( به مظاهر  یظاهر یموارد محسوس است چون به هم مانند کردن اعضا

ز يه معقول نيدر موارد اندک به تشب گل و عنبر و...( پرداخته است. ، زهره،د يون ماه و خورشعت) چيطب یبايز

 (16همان: «)و همچو شکر.... یدرو چو جان خردمند زالل و صاف یآب» م:يخور یبرم

ت يّادب به یم که در تنوع بخشيخوان یشتر مناسب است، ميب ین کتاب که به سبک حماسيا خاصِ یهاتيتشب

-شاه .ان ما افتادند. ..ير که در گله گوسفندان افتد، در ميا شيستان افتد و يمثل آتش که در ن» کند. یمک ممتن ک

چون (» 20و 29همان: «) مه کرديار به دو نيده بود چون خيانش زد... و آنچه پوشيبر م یغيک ضرب تيزاده 

 (121همان: «) گرگ گرسنه که در گله گوسفند افتد

کر در بوته يپ یزرانيقالب خنمک بگداخت و  ناتوان در آتش فرقت در غربت به سان برادر تن یگفت ا»

هات فراوان در وصف کردن اشخاص يتشب (620همان:«) نزار شد. چون شوشه زر زرد و يیو کوره جدا يیتنها

 د:يآیق الصفات درميشود به صورت تنسيمش از حد يو بکه فشرده  یدر موارد یداستان

د، که از بند بال جسته باشن ید، دو آهوچشميتوران دخت درآمدند همچون دو ماه و خورشت و ايحلن ايع»

، دو گلعذار، ین مويو مشک ی، دو سلسله مویو دو حور خو یدو ماه رون، ينگ ین و دو مشتريدو زهره جب

ب نوش و ، دو لیدو گل بو یعنبر، دو خوب روسويمنظر، دو گ یمخبر، دو پر یشتردو طاووس رفتار ... دو م

ر گفتار و دو دلدار، دو آرام جان و قوت روان شکار، دو يدو شهر ودار دو قصب پوش، دو صدف گوش و تاج

 د:يچنانکه شاعر گو

 «2صــد تــاج را تــــاراج داده یــکي   تـــاج داده یت شـــاهرا دســ یکـــي

 (811:  6ج دارابنامه) 

هات ين گونه تشبيدر ا یاز اشعار نظام یرين الگوگيظوم و همچنمن دارابنامهسنده از همان ينو یريرپذيتاث

 ن در شکارگاه(يريدن خسرو و شيدر بخش به هم رس)ین نظاميريز از خسرو و شيت مذکور نيمشخص است. ب

 افتنيدر یبراننده اال خويختن حس خيدهد، برانگیل ميتشک هافين توصيرا هم يیات غنايدبااساس  است.

 آن افزوده است. یاز احساسات مطرح شده در داستان بر غنا یريرپذيتاث یو حت اليآن صورخ یمعنا

                                                             
 اين بيت از خسرو وشيرين نظامی است. - 2



 

 

برکنار نبوده است.  از آنها سندهيداستان است که نو یادب یها گر جنبهيهام از ديا و ، جناسيیآراسجع، واج

د دارد که سجع آنجا کاربرز در حد کم استفاده کرده است؛ ين المزدوج، و لف و نشر نياز شبه اشتقاق، تضم

کمتر به آن پرداخته  ،ه استکه سخن موجز و جمالت کوتا ر حوادثيان است و در سيف به ميسخن از توص

نثر کتاب ساده » نويسد:رانی فصيح بيغمی چنين میدر اين زمينه باز مرحوم محجوب پس از ستايش قلم .شده

تر است. اما در عين سادگی تر و شيرينستهای نثر قرن نهم درروان و دلپذير و فصيح و از بسياری از نمونه

ها يا توصيف سرداران و شاهزادگان و نکورويان به سجع پردازی و اطناب متمايل گاه مولف در بيان سرفصل

 (192: 6288محجوب،«)شودمی

، آلودهب به مشک ناب يزلف پرتاب بنفشه ج» افعال است، یبه کمک وجه وصفشتر يب سندهينو ینيآفرسجع

 یم صبايکه نس ی، تو گفتردهن آشکار کياسرار زم یم سحري،و نسگرفته راهن سحريل احمر در پگصدره  یو بو

 .(16همان: «) است آورده تحفه جان هعنبر و مشک ب یاست، و بوده يوزروضه روضوان ه دلگشا ب

 سر»ميخوریمبر هان گونه سجعيبه ا زيدان جنگ نيدر م حوادثان جزء به جزء يت داستان و بيان روايدر م

توان آن را به یکه در واقع م ؛(606 همان:«)حون روان شديردان چو جو خون گُ زان شديو دست چون برگ ر

 داد: یت جايک بيدر  يیصورت دو مصرع ده هجا

 حون روان شد.ـيو جـردان چـُون گـو خ   دــزان شــيرگ رــون بــت چـسرو دس

ه افعال به يشود تا بق یذکر م یدر نخست با وجه وصف «بود»و « است»هم هست که فعل  یالبته در موارد

است و آمده  نک بر کنار چشمه فروديا» نند:يافريذکر شوند و سجع ب ،و کمکی نين دو فعل معيا نه بدونيقر

ز ين .(282 دارابنامه بيغمی:«)نشسته منتظر شما کردهو آن مبارز را خالص  کشته و تمامه راشکسته  منيلشکر 

 (108و  68،108، 212، 281به صص د يبنگر

 

 یيواج آرا

نند تا ک یاستفاده م( alliteration) آن از نغمه حروف يیوايو ش یروانن ساختن جمالت و يآهنگ یبرا

که  یله بازيح یدست دراز یکيکه گردن بار یاهين سياز ا»ز کمک کند.يرگذار بودن جمالت نين به تاثيچننيا

با تکرار حرف  .(280) همان: «، درآمد و خدمت کردیس آموختيس تلبيلس کاسهيس از آن کبيس با همه تلبيابل

ده يبخش يیبايآن به سخن ز نيق الصفات کلمات آغازيبه همراه تنسان جمله، يکلمات هم خانواده در پا در« س»



 

 

لف و ده ايدر حرف کش يیآراواج شود. یده ميماتش دان کلياشتقاق و شبه اشتقاق در م ن جناسيچنهم است.

ن زد و داد و داد يدستار بر زم» .(80همان:«)حاجات به مناجات درآمد یاز با قاضياز سرسوز و ن» ن جملهيز در ا

. (6همان:«)رستم زال زر بود ند و از فرزنداگفتن یل تن ميل زور بن پياو را پ که یپهلوان». (282همان:«)برآورد

بح بر سپهر سرمه رنگ ده صيت سپيو را»و (26همان«)د دلش در لرزش درآمديروزشاه چون بشنيف»

 (618همان: چه و چگونه؟) یبه حق خالق خلق و رازق رزق، به حق معبود ب». (12همان: «)برافروخت

 

 هامیا

متن  آن نکه برگرفته ازيا يیبوده گواد نبوده است و هرچه هم يآنچنان ز ین صنعت ادبيسنده به ايتوجه نو

در آنست که به  یاول»است.  یغميمورد کاربرد محمد ب یها ام تبادر از نمونههيهام تناسب، و ايا منظوم است.

آمده  یچشم در زبان عرب ین به معنيع( 10 همان:« )یات اندازين الحين قصه را بر طرف عيو ا یچ کدام ندهيه

ن يه( بيا تبادر و توري)هام تناسبيتوان به ا یشود، پس ميز اطالق مين طرف مجازاً بر چشم نياست و همچن

ارتباط با موضوع  یاست ب یچشم بر هم زدن ین که به معنين اشاره نمود که اصطالح طرفه العيطرف و ع

و ن ياست با جب ین که نام کشورين چيب( 611همان: « )رخ نمود نيجب از افق نيچنه شاه ييل وار آيقند» ست.ين

ز ين نين و شکن و جبيالبته نقش رخ با چ د،وهام تناسب برقرار نميتواند ایمن و شکن است، يرخ که محل چ

 د است:يکه در وصف طلوع خورش یو مجنون نظام یليت از لين بيمثل ا .ل استيدخ

 ـــن بــــرآمـدين ز چينه چــيــيکــا   ن درآمـــديـــه چــــحبــش ب یروـــبا

 (660: 6285، یو مجنون نظام یليل)

هام يهام تضاد و ايا .(189همان: «) است که از عهده ما برگشت زاده حرام ،ن هالليشاه ا یگفت: ا سياوش»

 یب شده نميره بود و هم مونس از من غايشست و گفت فرخزاد مرا هميزشاه بگررويف» تبادر به همراه دارد.

 هام تبادر برقرار است.يره و بچه اين همشي( ب18همان: «) د؟يرس}به چه{دانم که حال او بچه 

ن يکتاب اشاره وار اقدام نموده است از ذکر ا جلد اول اينات يو کنا هابه ضرب المثل یچون مرحوم گناباد

تا زمان  یبه معن آهن سرد مکوب، سنگ بر سنگ نهادن (602: 6216، یرک گناباد) م.يينمایم یموارد خوددار

دن، يدار رسحقشان برآوردن، حق به ي، در گوش گاو خفته بودن، دمار از جان اسرآمدن و آخرالزمان یزندگ

خاک مراغه  یه به بيشب ،دف برجستن یشان زدن، تا سنگ بر سنگ نهادن، بنهيم، دست رد برسيبگرد تا بگرد



 

 

ات يو کنا هابر دم مار نهادن، خاک در کاسه سر کردن،  از ضرب المثل ی، پایکردن در چهار مقاله عروض

 ست.روزشاه ايموجود در قصه ف

 رو شيرين نظامیتاثيرپذيری از شاهنامه و خس

 ادب فارسیحکايتی -روايتیمنظوم، نقطه عطفی بسزا در تاريخ  هایآثار نظامی گنجوی در زمينه داستان

سرايی نظامی در عرصه ادبيات منظوم عاشقانه برهمه آشکار و دور از انکار است، روايت است. نفوذ طرز داستان

تا جايی پيش رفته که تقليد و پيروی از موضوع عاميانه و متفاوت نظامی در مورد عشق خسرو و شيرين، 

به داستان خسرو و شيرين « فيروزشاه»محمد بيغمی در داستان  او در نثر فارسی نيز راه يافته است. هایداستان

نظامی گوشه چشمی ظريف داشته است و  در چندين موضع از داستانش، به روند داستانی خسرو و شيرين نظر 

تر است. در داستان خسرو و ته است که اين راه و روش پس از مقايسه اين دو کتاب ملموسداشته و تاثير پذيرف

خوانيم که شاپور با روشی هنرمندانه، باترسيم چهره خسرو در قاب عکسی زيبا که بر سر راه شيرين، شيرين می

کند.  رخ خسرو می را دلداده به عکس ، شيرينارمنی یکند، شاهزاده در سه وقت و سه مکان مختلف نصب می

تر از ديگر کند، سبک نثرش ادبی بيغمی چون به شروع داستان دلدادگی فيروزشاه نسبت به عين الحيات می

بيغمی بوده است، شود. عنصر خواب که در فن داستان نويسی نقشی اساسی دارد، در ذهن  مواضع کتابش می

 ساخت آغازين داستانش را شکل بدهد.تا با اين تکنيک، 

خواب ديدن فيروزشاه عين الحيات را و رفتن به جانب او: همانگونه که حکيم طيطوس پيش بينی کرده بود به 

شود و چنين هم شد، آغاز اين دلسپردگی چنين  و در طالع فيروزشاه ديده بود، شاهزاده در جوانی عاشق می

در ميان باغ جنت آباد در سير  از عالم غيب بدو چنان نمودند که شاهزاده در خواب چنان ديد که» است که: 

بود ناگاه صورت دختری در برابر فيروزشاه مشکّل شد که لعل خوش آب او از چشمه نوش آب حيوان را مدد 

-کرد و از زلف سيه نافه مشک ناب می ها خسته میداد. و نرگس نيم خوابش به غمزه از کمان ابرو، جان می

 گشاد و..... :

 ست که بــر گوشــه مـــاه آوردیآن چه خال ا ک سـياه آوردی           وآن چـه نقش است که از مشــ

 (61)دارابنامه بيغمی ، ص 

ست که سياوش تاجر و نقاش که باخبر از شاه سرور و دخترش بود، توصيفِ جمال) شنيده و نه ا از اينجا

کند.  خسرو را ايفا می رساند و نقشی شبيه به شاپور، نديم ديده( عين الحيات را به گوش فيروزشاه می



 

 

انگيز خسرو را بر شيرين دلبسته نمود، سياوش نيز همانگونه که شاپور، نقاش چينی باتردستی و توصيف دل

 چنين کرد.

رساند، آنجاست که سياوش شباهت ديگر که ارتباط و تاثير محمد بيغمی را از نظامی و خسرو و شيرين می 

شود، يعنی همان روشی که شاپور با نقاشی کردن خسرو و  عشوق میدار پيوند عاشق و مهمچون شاپور عهده

گونه به انجام رسالتش رخسار صاحب عکس کرد، سياوش نيز همينبه نمودن آن به شيرين، شيرين را دلسپرده 

ست که محمد بيغمی متاثر از آن منبع داستانی ا پرداخت. نقل اشعار نظامی در اين بخش از داستان، مويد آن

 ست.بوده ا

الزم به يادآوری است که داستان فيروزشاه، نه تنها متاثر از يک داستان عاشقانه چون خسرو و شيرين است، 

دهد، بيغمی به شدت  ها و غيره که مواد حماسه را شکل میها و بيان رجزخوانیبلکه در موارد بسياری از جنگ

های اين کتاب ترديدی نيست که نوشته»... است.  متاثر از شاهنامه و اقوال پهلوانانی چون رستم و اسفنديار و

ها ها و حماسه گويیمتاثر از شاهنامه است و بيشتر حوادث و خصوصيات از قبيل نبرد با جادوان، رجزخوانی

هايی چون دادگستری، پهلوانان در ميدان و نبرد تن به تن دو پهلوان و خواستن نام و نسب يکديگر و نکته

 .(602: 6216گنابادی، «) ن، شباهت فراوان به شاهنامه داردوان مردی ايرانياراستی و دالوری و ج

 

 

 

 

 نتيجه گيری

 

ت از اينکه يادگار سنّگذشته  میمحمد بيغ یدارابنامهميراث ادبيات و زبان فارسی است.  ،متون منثور کهن

ی هادرکنار ارزش نی نيز هست.ی ادبی و زباهادارای ارزش ،ستا ما ی و ادبیگويی در تاريخ فرهنگنقالی و قصه

آنان را نيز  پردازیتوان آداب و رسوم مردم عادی و آرزوها و طرز خيال فرهنگی، اجتماعی اين داستان کهن، می

 کالسيک یعاميانهپرادزی از منظر داستان میمحمد بيغ یبنامهادار دريافت نمود، که چه و چگونه بوده است.

اين کتاب از لحاظ ارزش متنی آن کمتر مورد پژوهش واقع شده است و اين در  ست.ا ای برجسته و ممتازنمونه



 

 

خود توانسته است که زبانی سليس و پخته را  قلمرانیخوب قدرت اين داستان با  یصورتی است که نويسنده

را بيابين  سبکی ،به روشی در آميخته به کهنه و نو کيات و عبارات اين داستانتر لغات، در آن پياده کند. افعال،

ادبی و مسجع و آهنگين و گاهی هم مرسل و ساده است، از  اين داستان، جمالت است. گاه،آن بخشيده  به نثر

کيبات آن کهنه و قديم است. قابل ذکر است که تر لغات وکيبات نو دارد و از سويی ديگر، تر سويی کلمات و

ديوان حافظ است که در  متون ادبی کهن و از جمله يی باهابنامه دارای همسانیاکيباتی از متن دارتر لغات و

ی به غنايی سازيی محتوای گزاری نظامی گنجوهمچنين الگوگيری از فن داستان ها اشاره رفته است.مقاله بدان

 قصه کمک کرده است.
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