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چكیده
هویت ملی ایرانی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر نمادهای مشترک در اجتماع ملیی و در مایام مراهیای تعریی
شده سااسی است .مهمترین عناصر و نمادهای ملی که سبب شناسایی و تمایز میشوند عبارتند اا  (( :سرامان  ،دین و آیان
 ،آداب و مناسک  ،تاریخ  ،ابام و ادباات  ،مردم و دولت )) (یوسفی  ) 17 : 1380به عقادهی یوسفی در دروم یک اجتماع
ملی مازام تعلق و وفاداری اعضا به هر یک اا عناصر و نمادهای مذکور و شیدت احسیاس  ،هوییت ملیی آمهیا را مشیص
میسااد  .هویت ایرانی حسی جمعی اا سوی مردمام ایرانی متعلق به سرامانهای تاریصی ایرام است  .این حس هویت  ،کیه
هم اانظر جغرافاایی وهم اانظر تاریصی تعری میشود اا یک تجربه تاریصی و سنت فرهنگی مشترک بان مردمی که در ایرام
ایستهاند تکاملیافته و در اسطورهها و افسانهها وناز تاریخ آمها مشترک است .
سووشوم یکی اا رمامهای برجستهی معاصر و اثری کامالً رئالاستی است و در آم اا فضای وهمآلود بعضی نوشتههای بومی،
اثری ناست .نویسنده در آم به طرح خرافه و باام فولکلور نمیپیردااد ،بلکیه وایعایتهیای اجتمیاعی را بیا پرداخیت هنیری،
منعکس میکند ،به همان دلال اا منظر نشانهشناسی دارای اهمات است .نگارنده در این مقاله نشیانههیای هوییت ایرانیی را در
رمام سووشوم بررسی کرده است .نشانهها ،نقشی بساار مهم در تأثارگذاری داسیتام سووشیوم بیر مصاطیب دارد و کیارکردی
مؤثر در ایجاد ارتباط ماام اشصاص داستانی ،افشای دروم شصصاتها ،و گسیتر طیرح و عمیل داسیتانی دارنید .انجایرهی
نشانه های ابانی در این رمام با یکدیگر پاوند محکمی دارند .نتاجهای که اا این کار بیه دسیت آمید ایین اسیت کیه در رمیام
سووشوم ،دانشور اا طریق نشانههای هویت ایرانی ،بااگشت به مفاهام فرهنگی و سنتی و متحد شدم را بسام راهی مییدانید
برای مقاومت در برابر تهاجم خارجی.
واژگان کلیدی :سووشوم ،سامان دانشور ،نشانههای ملی  ،هویت ایرانی

مقدمه
سصن گفتن اا هویت ،خصوصاً در کشوری که هم مهد تمدم است و هم یرمهاست که اسالم را با آگاهی و آغیو
باا پذیرفته کار ساده و کماهماتی ناست و مجال مفصل میطلبد .ما در این مقاله در حد توام به این مهم میپرداایم.
آنچه اثری داستانی را اا یک متن منثور غارداستانی مجزا میکند ،بهرهگاری هنرمندانیه نویسینده اا بهیره امکانیات و
ظرفاتهای ابام است .انعکاس فرهنگ و باورهای مردم در آثار شاعرام و نویسندگام گوشهای اا اوضاع اجتمیاعی
را جلوهگر میسااد .دانشور یکی اا نویسندگام برجسته معاصر اسیت کیه بیا اشیرا بیر عناصیر داسیتامنویسیی اا
«نشانهها» استفاده شایانی در روایت داستامهایش کرده است .نشیانههیا ،نقشیی بسیاار مهیم در تأثارگیذاری داسیتام
سووشوم بر مصاطب دارد و کارکردی مؤثر در ایجاد ارتباط ماام اشصاص داسیتانی ،افشیای دروم شصصیاتهیا ،و
گستر طرح و عمل داستانی دارند.
در سووشوم تکلا همهچاز روشن است و ما با اثری با بینماییه سااسیی ،اجتمیاعی و ام محیور روبیهروییام .در
سووشوم یهرمانام دو سوی مرا مشص ایستادهاند.دانشور بر اساس اسطوره سااو رمام سووشوم را میینویسید،

 / 2نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

این رمام با اتکا به کلاتی در وجدام جمعی و ماراث تاریصی ایرانی مرگ سااوشام را به تصیویر مییکشید و همیان
استفاده اا نام سووشوم برای رمام ،یکی اا نشانههای مهم فرهنگ و هویت ایرانی است .سامان دانشیور در ایین اثیر
واژه را به تمثال مبدل کرده است ،او نویسندهای جسور است که اا روایتی اسطورهای و ایبا چوم سووشوم اسیتفاده
کرده است.
هویت
«هویت عبارت اا مجموعه خصوصیاات و مشصصیات اساسیی اجتمیاعی  ،فرهنگیی  ،روانیی  ،فلسیفی  ،ایسیتی و
تاریصی همسام است که به رسایی و روایی بر ماهات یا ذات گروه بیه معنیی یگیانگی ییا هماننیدی اعضیای آم بیا
یکدیگر داللت کند و آم را و آمها را در یک ظر امانی و مکانی معان بهطور مشص و یابیلیبیول و آگاهانیه اا
سایر گروهها و افراد متعلق به آمها متمایز سااد» (الطائی.)139 :1378 ،
هویت جامعه ایرانی پدیدهای متکثر ،متنوع و متشکل اا عناصر و مقولههای مصتل است و اصوالً شکلگاری هویتی
یکپارچه و یکدست بههاچعنوام یابلتصور ناست .دروایی هوییت جامعیه ایرانیی را مییتیوام جمی فرهنیگهیا و
خردهفرهنگهای مصتل دانست.
نشانهشناسی
صحبت اا اندگی کردم با نشانههاست .اما «نشانهشناسی ادبی ییافتن مناسیبت مایام دال و میدلول اسیت و هیدفش
درنهایت کش مناسبتی است ماام آنچه نویسنده عرضه کرده است و آنچه خواننده دریافته یا تأویل کرده است .بیه
عبارتی ،نشانهشناسی ادبی شناخت آم یراردادهای اصلی است که به هر تصیویر ییا توصیا ادبیی نایروی سیاختن
"معنای دیگر "میبصشد» (احمدی.)7 :1382،
معموالً هویت را بر اساس مؤلفه هایی همچوم تبار ،تاریخ ،خویشاوندی ،سرامان ،حافظهی تاریصی ،مذهب ،ابیام و
 ...تعری میکنند (حسان ااده.)74 :1384 ،
ادباات داستانی با توجه به ظرفات ،سرشت ،چشمانداا و ساختار وجودی هاچگاه اا تعهید و آرمیام و جهیتگایری
فرهنگی تهی ناست .سووشیوم ،تصیویرگر همیاهنگی ،همگیونی و همنیوایی درومماییههیا و سیاختارهای میتن بیا
ایرساختها کنشگرها و بایستههای فرهنگی ی اجتماعی وای در جهام باروم است.در رمیام سووشیوم ،اشیصاص و
ابزارهایی دیده میشود که بهعنوام ماانجیهای فرهنگی در ساختار جامعه فعاالنه حضور دارنید ،بیدوم آنکیه میانعی
یارای بیاثر کردم آمها را داشته باشد.
دانشور ،شصصاتها ی داستام سووشوم را اا ماام مردم و اا هر محاطیی کیه بصواهید گیزینش کیرده اسیت و ایین
شصصاتها االحاظ نشانههای هویت فرهنگ ایرانی ،نمایندهی هم نوعام خویش هستند و وابسته به جامعهای هستند
که در آم اندگی میکنند .این افراد ممکن اسیت نمونیهی برجسیتهی گروهیی اا مردمیام باشید ،امیا فیرد خیاص و
غارعادی ناستند(ساد حسانی)280 :1384 ،
دانشور بهرغم تجربه و تعلامات گسترده ای که در شیاراا و تهیرام و فرنیگ و حتیی در حشرونشیر بیا کیانومهیای
روشنفکری به دست آورده بود ،همچنام مثل بسااری اا نویسندگام دیگر ،در سایه تأثار فرهنگ و ذهنات حیاکم بیر
یلمرو ایلامی خاستگاه ایلامی خود یرارگرفته بود(شاری)62 :1384 ،
رمام سووشوم رمانی کامالً بومی است که هم اانظر تأثار در مصاطبام بساار و هم اانظیر تیأثار بیر ذهین و ابیام
نویسندگام بعدی جزء تأثارگذارترین رمامهای معاصر است(.مار عابدینی )197 :1380 ،این رمام به دلال وای گراییی
و حقاقت نمایی و همچنان توانایی نمایام ساختن رونوشتی اا امور مادی اندگی ،االحاظ نشانههای هوییت فرهنیگ
ایرانی یابلتأمل است .ایرا باوجوداینکه این رمیام در فیرم و ظیاهر وامدار رمیامهیای غربیی اسیت و در سیاختار و
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تکناک های داستانی با آنها تشابهاتی دارد ،اما در محتوا به سبب تفاوت در ساختارهای فرهنگیی و اجتمیاعی مسیتقل
است.
 .1نشانه های ملی وایرانی
هویّت یک جامعه مجموعهای اا باورها ،آداب و رسوم ،یوانان و ارا ها است .ایرانایام دارای شیاوه هیا و آداب و
رسوم خاص فرهنگ خود هستند .سنت به مثابهی سنگری است در مقابل هویت های معارض داخلی و خارجی .
 .1-2وطن دوستی
وطن معنای گستردهای دارد که عالوه بر پاوندهای عاطفی ،پاوندهای سااسی ایراناام را بیا سیرامان خیود مشیص
میکند .مفهوم وطن همواره برای ایراناام ،پاامآور محدودههای جغرافاایی و مراهای ایرام بوده است .اییرام در وایی
خود یک مفهوم سرامانی ناز هست و به همان جهت واژهی «ایرامامان» مشص کنندهی محدودههای سیرامانی آم
است.
ماهن پرستی ایرانی پرستش یک مشت خاک و سنگ ناست بلکه ماهن پرستی عالیه داشتن به هویّت ملی ،کاسیتی و
چاستی و عالیه داشتن به فرهنگها ،نمادها ،سنبلها و تمثالهای هویّت انسانی تیاریصی و اسیطورهای بیوده اسیت.
ویتی به تاریخ گذشته می نگریم متوجه خواهام شد که تداوم فرهنگ تمدم و موجودیت ایرام در طیول تیاریخ اا دو
مولفه ی دین و ملی گرایی سرچشمه گرفته است و نبود یکی اا این عناصر خود به خود باعی نیابودی آم دیگیری
خواهد شد.
یهرمام ،مرد داستام است که یک مالک شاراای و فردی انقالبی است و در هنگامه جنگ دوم جهانی سر سیاا بیا
خارجیها ندارد .سرانجام ناز سر خود را در همان راه اا دست میدهد .یوس در این رمیام همچیوم ییک یهرمیام
حماسی ظاهر می شود .او در این رمام نشام و نماد شرافت ،برابری،آاادی ،گذشت و مدارا است .او مباراه میکند تیا
نظام سلطه را ریشه کن کند و در راه آرمام خود کشته شود تا اندگی وایعی را برای مردمیام منفعیل جامعیه ی خیود
معرفی کند.
تعهد به هنجارهای اجتماعی ،آرمامخواهی و استقالل فردی ،عواملی هستند که به هویت انسامها معنا میبصشند.
یوس گفت« :من نمیتوانم مثل همه ی مردم باشم .نمیتوانم رعاتم را گرسنه ببانم ،نباید سیرامانی خیالی خیالی اا
مرد باشد» (همام)18 :
«برای پدرام ما آسامتر بود و اگر ما نجنبام برای پسرام ما سصت تر می شود پدرام ما با یک میدعی طیر بودنید و
متأسفانه در برابر تسلام شدند و حاال ما با دو مدعی طر هستام .فردا مدعی تااه نفس سوم هم اا راه میی رسید
و پس فردا مدعاام دیگر  ...همه شام به مهمانی بر سر این سفره( »...همام)196 :
موض گاریهای یوس در برابر باگانگام ،نه تنها باامکنندهی نوعی عالیهی وافر به سیرامان اییرام اسیت ،بلکیه در
نهایت فداکاری و اا جام گذشتگی ،یعنی اا دست رفتن «تن» است که در پایام رمام اتفاق میافتد.
 .2-2دفاع از عزت و استقالل فرهنگی و ملی
جامعه ایرام دارای شرایط ویژهای به لحاظ داشتههای فرهنگی ،باورها و ارا های اعتقادی و همچنان به لحاظ نگاه
ویژهای که اا سوی سایر جوام خصوصاً جوام استکباری به ایرام اا گذشته بوده است.
«خام کاکا آهسته گفت" :دادا باصود لج می کنی .هرچه باشد این ها مهمام ما هستند هماشه که اینجیا نمییماننید،
اگر هم ندهام خودشام به اور میستانند ،اا یفل یا مهر و میوم انبارهیای تیو کیه نمییترسیند .بعید هیم مفیت کیه
نمیخواهند ،پول میدهند .من هرچه در انبارهایم بوده چکی فروختهام ،پاش یسط سبزه را هم که هنیوا دانیه نبسیته
گرفتهام ،هرچه باشد صاحب اختاار آمها هستند ".یوس گفت " :مهمام ناخوانده بودنشام تااگی ندارد خام کاکیا...
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اا همه بدتر احساس حقارتی است که دامنگار همهتام شده .همهتام را در یک چشم به هم ادم کردند ،دالل و پیادو
و دیلماج خودشام .بگذارید الایل یک نفر جلو آنها بایستد تیا تیوی دلشیام بگوینید خیوب آخیر ییک میرد هیم
دیدیم( »".سووشوم)16:
 .3-2وطن پرستی و خیرخواهی
«یوس پرساد" :نگفتی اا من چه می خواهی؟" ملک رستم سر را ایر انداخت و به فکر فرو رفت .ملک سهراب
گفت " :کمک چه کمکی؟ هرچه آذویه دارید به ما بفروشاد ،درو نکرده ها را هم خریداریم به هر یامتی کیه باشید".
یوس پرساد" :کی یادتام داده؟ اینگر؟ تا حاال حر اا خرید ماااد غله بود حیاال هرچیه هسیت و ناسیت را میی
خواهند!"»
دو برادر نگاهی به هم کردند و ساکت ماندند .یوس داد اد" :آذویه میخواهاید کیه بدهاید بیه یشیوم خیارجی و
عوضش اسلحه بگارید و بافتاد به جام برادرها و هموطنهای خودتام؟ یک الیش کردیم نرساد حیاال دوالییش میی
کنام! شما مگر عقل تو کله تام ناست؟ آم دستهای مرموا که نمیخواهنید شیما سروسیامام بگاریید بیرای چنیان
رواهای مبادایی است ...پس کو آم دالوریها و مردانگی ها و نجابتها؟" » (سووشوم)15:
.4-2مردانگی و غیرت
«فتوحی گفت :این طور ثابت میکنام که هنوا نمردهایم و یدر خونی را که ریصته شده ،میدانام» (همام)294 :
«پدر گفت دوست داشتن که عاب ناست باباجام ،دوست داشتن دل آدم را روشن میکند .اما کانه و نفرت دل آدم را
سااه می کند .اگر اا حاال دلت به محبت انس گرفت بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چازهای خوب و ایبیای
این دناا هستی .دل آدم عان یک باغچه ی پر اا غنچه است .اگر با محبت غنچه ها را آب دادی بیاا مییشیوند .اگیر
نفرت ورایدی غنچه ها پالساده می شوند آدم باید بداند که نفرت و کانه برای خوبی و ایبایی ناست ،برای اشیتی و
بی شرفی و بی انصافی است .این جور نفرت عالمت عشق به شر و حق است» (سووشوم :1377 ،ص)29
« اما خسرو سرتاپا مدارا آمد و جایی برای مرافعه و باا خواست و خشونت نگذاشت .تا آمید دسیت در گیردم میادر
انداخت و بوساد و بی مقدمه پرساد" :مادر تو که اا اشرا نبوده ای؟ بوده ای؟ " شتاب اده پرس و جو میکیرد:
"پدرت مرد احمت کشی بوده اا طبقه ...وای طبقه ا یادم رفت ...به هر جهت پدرت احمت کش بوده .مگر نیه؟
"
اری گفت" :برای چه می پرسی؟ "
خسرو بروا داد " :رفقا خالی افسوس می خورند که من و رفاق هرمز ،انگ اشرافی داریم و حاال کو تا ما بتوانام ایین
انگ را پاک کنام( »".همام ،ص )152
 .3نشانههای طبقات اجتماعی مرفه
 .1-3اسراف
حاکم جشن عقد مفصلی برای دختر برگزار ماکند که تنها گوشه ای اا اسرا و بریز و بپا صیورت گرفتیه در
این مجلس ،نام سنگک بساار بزرگ سفره عقد است:
«نانواها با هم شور کرده بودند ،و نام سنگکی پصته بودند که نظار را تا آم ویت هاچ کس ندیده بود»(ص)5
 .2-3تجملگرایی و فخرفروشی
«اا هشتی خنک و وسا خانه که ماگذشتند یاپوچی روی تصتی نشسته بود و دست ایر چانها گذاشته بود .ایستاد،
سالم کرد و کاله نمدی ا را اا سر برداشت و گفت :بفرمایاد .دم در حااط بارونی ،دده سااه پاری ایسیتاده بیود و
یک حقه بلور دستش بود .سر حقه را برداشت .سالم کرد و گفت :بفرمایاد...در اندرونی که نارنجستام بود ،فردوس
با چادر نماا حریر آبی ایستاده بود و یک یاب دستنبو دستش بود که به آنها تعار کرد»(ص)157
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«عزت الدوله آم یدر جاهطلب و در عان حال خودخواه است که حتی اا یاچاق اجنیاس ممنوعیه نایز بیرای تیأمان
ایادهخواهیهای اشرافیا فروگذار نکرده ،ننه فردوس را برای فروختن اسلحهها واسطه میکند»(ص)46
 .3-3زورگویی و ظلم نسبت به رعایا
«خام کاکا گفت" :هی خواب ! هی خواب! در ده یا خواب است یا تو پشه بند نشسته کتاب می خواند .من پس پیایم
ترکاده .صورتم اا آفتاب سااه و چروک شده ،اما آیا خود را الی ارورق نگهداشته .جیانم ،رعایت بایید اا اربیاب
بترسد .مثل فال بام ،باید باال سر رعات بود .باید رعات را به چوب فلک بست .اا یدیم و ندیم گفتیه انید رعایت را
باید هماشه دست به دهن نگهداشت .نه اا شتوی خبر دارد نه اا صافی .فقط چشمش به آسیمام اسیت( »"...همیام،
ص )23
 .4-3تالش جهت رسیدن به قدرت
«ابوالقاسم خام چشمهایش را بهم اد و گفت :البد می گفتی با این دوندگی که می کند حتماً وکال میی شیود .وکایل
می شوم ،کلنل و ینسول را دیده ام .حاکم هم یول داده .فقط ساد لگد می اندااد .یک روا سیر منبیر تعیریفم را میی
دهد و روا دیگر می اند ایر حرفهای خود ( » .همام ،ص )22
 .4آداب و رسوم و اعتقادات
آداب و رسوم هر جامعه مجموعهای اا رفتارهای دینی و غاردینی گروهی اا مردم است که به دلال مشترکات دینیی
یا ملی گرد هم آمدهاند و به دلال ایربنای فکری مشترک ،اا باورها و رفتاری مشترک پاروی مییکننید .انسیامهیا بیر
اساس آداب و رسوم خاص خود ،به اندگی خود ،هویّت و معنا میبصشند .رمام سووشوم اا جمله رمامهایی اسیت
که با اطالعات مأخوذ اا وایعات نوشته شده است؛ بنابراین این رمیام سرشیار اا نمیایش آداب و رسیوم و همچنیان
باورهای عامه و آیانهای بومی و ایلامی است که نشام اا نشانههای هویّت ایرانی دارند.
 .1-4اعتقادات مذهبی
تجربه بشری نشام می دهد که انسام ،فطرتاً به دین و مذهب نااامند است و مذهب جزء الینفک اندگی بشر بیوده و
خواهد بود .مذهب یکی اا گونههای هویّتی اجتماعی جامعهی بشری است .مذهب و اعتقادات مذهبی اا عمدهتیرین
عناصر هویّتی جامعه ی بشری است ،و در ایرام ناز دین اسالم و آیان تشا که اکثر مسمانام اییرام پایرو آم هسیتند،
نقش مهمی در هویّت ملی ایرانی و تداوم آم داشته است.
سووشوم اا لحاظ به کارگاری عناصر دینی و مذهبی و آیانهای مربوط به این حواه بساار پربار است .در این رمیام
جلوههای مصتلفی اا عناصر بومی ،دینی و مذهبی به چشم میخورد که البته مهمترین و گستردهترین آنهیا تأکاید بیر
حادثهی عاشورا است .پس دین یکی اا عناصر مهم هویّت ملی ایرانی است کیه دانشیور بیه آم اهماّیت اییادی داده
است:
 .2-4توجه به شخصیت های پیامبران و ائمه شیعه
« سرکار داشات را که می شناسی .ویتی حرفیی اد روی حیرفش میی ایسیتد .میا یصید آشیوب کیه نیداریم .عیزای
همشهریمام را گرفته ایم  .انگار کن اینجا کربالست و امرواعاشوراست .تو که نمی خواهی شمر باشی»( .سووشیوم
) 298
 .1-2-4تضمین آیههای قرآنی
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تو را آفرییده ،تبیارک ا

«چشمهایت رنگ خرماست .من چشم این رنگی ندیده بودم .خدا برای دوستی دل خود
احسن الصالقان»(همام.)160:
«عمه خانم آیه ی منقو روی کاشی سردر را خواندکه« :انا فتحنا لک فتحاً مبانا و نگاهی به سردرخانه ی یدیمشام
که روبروی خانه ی عزتالدوله بود ،انداخت» (همام.)157 :
 .2-2-4نذر کردن
«ام و مرد برای خانم مساحا دم در مجلس روضه ،یرآم به سر گذاشتهاند و ختم «امن یجاب» گرفتهاند ،و همچنیان
اکبر خور دل یک گوسفند خریده و دور تصت بامار گرداناده و بعد سر بریده و گوشتش را ماام فقیرا تقسیام کیرده
است و پوستش را برده باباکوهی ،و به بابا هدیه کرده و بابا هم برای مریض هو کشاده»(همام)148 :
«عمه خانم بسته یاطام سفاد را که مدتها در ضریح شاه چراغ گذارده بود ،آورده ،باا کرد دو وجب
برید و به گردم کلو کرد و باالی سر نشست به حدی کسا خواندم»(همام)150 :
«مادر نذرکرده بود ،اگر خدا شفایش داد یک دست نقره ببرد برای حرم ابوالفضل العباس و بعد برگیردد و سیر
را مثل سر عزّت الدوله رنگ کند»(همام.)159 :
 .3-2-4توبه کردن
«شوهرم که جوام مرگ شد بنا بر حر یوس تصمام گرفتم ملکی را که حیاج آییایم پشیت یبالیه ام انداختیه بیود
خودم اداره کنم .با تنبام روی اسب می نشستم .و مزارع تریاک کاری را ایر پا می گذاشتم و حاال چند سیالم اسیت.
باست و هشت سال .دهاتی ها را به چوب فلک هم می بستم .خدا اا سر تقصاراتم بگذرد( ».همام ،ص )78
 .4-2-4اعتقاد به شهادت و کربال
وایعه عاشورا ،یکی اا مهمترین ویایعی است که نه تنها ادباات داستانی و شاخههای دیگر ادباات را ،بلکه اکثر هنرهیا
و هنرمندام ،نویسندگام مسلمام و حتی گاهی غارمسلمام را به خود مشغول داشته است .با توجه به ارتباط فرهنگیی
ی تاریصی ایرام و عرب ،عاشورا به عنوام عنصری مشترک در فرهنگ دو ملت محسوب میشود.
«صدایی گفت :الاله االا و جمعات یک صدا ،کالم مقدس را تکرار کرد… این بار ماشاءا فوری جلو آمد و گفت:
سرکارداشات را که میشناسی .ویتی حرفی اد روی حرفش میایستد .ما یصد آشوب کیه نیداریم .عیزای همشیهری
مام را گرفتهایم .انگار کن ،اینجا کربالست و امروا عاشوراست ،تو که نمیخواهی شمر باشی.
کسی گفت :یاحسان .و جمعات با آهنگ کشداری فریا برآورد :یا حسان!
« و صدای عمه :درگذشت؟ بنویس شهادت… و صدای ملیک رسیتم… مین هیم عقایده دارم بنویسیام شیهادت».
(همام)260:
 .5-2-4قسم خوردن
«خام کاکا یسم خورد.به خداوندی خدا ،به ائمه ی اطهار ،هفت یرآم به ماام ،اگر من حر اسب را اده باشم .مگیر
عزّت الدوله را نمیشناساد»(همام)60 :
«کدخدا دخالت کرد که اگر راست میگویی یسم حضرت عباس بصور .هفت یدم رو به یبله بردار و یسیم حضیرت
عباس بصور»(همام) 112:
«خدایا به عصمت صدیقه طاهره یسمت میدهم این پسر را به مادر ببصش! اا صدیه سر او پسر این کناز
روسااهت را هم اا شر نظام اجباری خالص کن» (همام) 240:
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 .6-2-4دعا کردن
«روبه عمه خانم کرد و گفت :عمه خانم ،دعاکن ،دعایش کن عمه بلند شد ،به تپه نگاه کرد و گفت :وا خارالحیاف
و هو الراحمان و رو به تپه فوت کرد» (همام)143 :
«ام انگار نمیشنود .به جیای جیواب دادم دعیا مییکنید :پارشیوی ننیه جیام ،خیدا طیول عمیر و عزتیت را اییاد
کند»(همام.)270:
 .7-2-4توجه به امكان مقدس و زیارتی
«اما اینکه جنااه را برای طوا به شاه چراغ ببریم و جماعت در صحن سانه و انجار بزننید و آییای مرتضیایی نمیاا
مات بصوانند و در ایوام بایستند و موعظه کنند ،العااذبا  ،حرفش را هم نزناد ،با یشوم خارجی که در شیهر اسیت..
بلوا میشود» (سووشوم)291 :
«اگر کسی مجاور چنان امامی بشود ،شب اول یبر ،نکار و منکر به بالانش نمیآیند و سیؤال و جیواب نیدارد .وییت
مردم ،اول ،حضرت امار و بعد امام حسان به بالانش میآیند و اگر ام باشد ،حضرت فاطمیه .دسیت در دسیت ایین
مطهرام پاش خدا میرود» (سووشوم)69 :
.3-4آداب و رسوم و اعتقادات خرافی
«خرافه ،ترس باهوده اا عوامل و مرتبط دانستن پدیدههای نامربوط به یکدیگر است که رابطهی بیان آنهیا نیه اا نظیر
علم و عقل ثابت شده و نه اا سوی دین تأیاد شده است» (علوینژاد.)250 :1383 ،
هنگامی که انسام اا درک حقایق و رابطهی منطقی پدیدهها عاجز باشد ،برای تسکان و ایناع خود به یوهی خاال پنیاه
میبرد .خرافات ،اادهی تصاّل ،تحاّر و واهمهی انسانی است (جاهورا.)4 :1363 ،
در رمام سووشوم ،حضور باورهای خرافی گسترده و فراوام است.
 .1-3-4فال و کفبینی و تردستی
«ساعت جاب حاج آیایم را یورت میداد و اا جاب خام کاکا در میآورد ک بان هم بود .ک مرا هم دیده بود.
گفته بود دوااده پسر گارت میآید و همهشام وایر میشوند .حاج آیایم میگفت محمد حسان یدرت روحیی دارد؛
اما مردم شهر میگفتند کار سحر و جادوست»(همام)73 :
بس که چشم به آفتاب دوخته بود ،چشم بندی هم میکرد .روی آب حوض تو کاله نمدی تصم مرغ نامرو می کرد.
اا خرده کاغذ اشرفی درمیآورد» (همام)73 :
 .2-3-4جادوگری
«عمه خانم فندق را داغ داغ اا توی ماهیتابه برداشت .دستش سوخت .به دستش فوت کرد و گفت :دادا به غالم
بگو بچه آهو را فردا بکشد .اوالً گوشت شکار به همه نرساد ،گله میکنند .ثانااً نگه داشتن آهو شگوم ندارد» (همام:
)55
«بقچه را گذاشتم تو طاس ،طوری که یسمتی اا بقچه پادا باشد و نشستم به دعا خواندم و بیه جینس فیوت کیردم»
(همام)169 :
«یک ام که دلش اوالد ماصواست رفت پاش یک درویش و درویش گفت :باید چهل روا رواه بگاری و سر چهیل
روا بروی سرِ کوه ،کنار آبشار و تن و بدنت را بشویی؛ امیا بیه شیرطی کیه سیر آبشیار کیه رسیادی فکیر مامیوم
نکنی»(همام)259 :
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 .3-3-4بخت و اقبال
«من اودتر شوهر کردم ،اما هر دو بدبصت شدیم .میگویند هر سااه بصتی در خانه ی شوهر تا چهل روا سفاد بصت
است؛ اما برای من چهل روا هم نکشاد» (همام)89 :
«آم شب من و سودابه هندی تا صبح نشستام؛ اما عجب انی بود! اا آم انها که اا خود شعاعی پس میدهند که اگر
آم شعاع به کسی گرفت ،چه خود بصواهد چه نصواهد ،جلب می شود و آم ویت آم آدم شعاع گرفتیه بیه هیاچ
وجه نمیتواندخود را اا این جذبه خالص کند .به یشنگی و اشتی هم ناست ،به آب و گل است» (همام)74 :
.4-3-4نفرین کردن و دشنام دادن
«نمکم ک ور کند ...بنا بود تاریک و روشن ،پاش اا اینکه حمام انانه بیاا شیود جینس را ببیرد دم حمیام خیانی و
تحویل ماراا آیای حناساب بدهد( »...همام)169 :
«اما به موی جلوی خود را گرفت و در دل گفت :خدا بگذاردت مرد .مرا در عجب دردسری انداختی
اگراین طفلک رودستم بمارد چه خاکی به سرم کنم»(همام.)149 :
«گفتم شما شعر را کشتاد ،عوضش درشکهچیها و جندهها و دالّلها چند تا کلمه انگلاسی یاد گرفتهاند»(همام18 :
 .5-3-4دود کردن اسفند
« اری خندید و دده سااه گفت :یضا و بالت بصوره توسرم ،بروم برایتام اسفند دود کنم» (همام)161 :
«خدیجه سانی دستش بود ...به اری سالم کرد و گفت :میدانستم صبح که بشود حالتام خوب میشود .شیکر خیدا
برایتام تصم مرغ شکستم اسفند دود کردم .نذر و نااا کردم» (همام)276 :
«باا دده سااه تو آمد و مشت پر را دورسر یکی یکی شام حتی خدیجه و ننه ساد گرداناد و بایروم رفیت و بعید
بوی اسفند اا سربانه ی حمام برخاست» (همام)162 :
.6-3-4گیسو بریدن
این مراسم تلفاقی اا آیان های شهادت امام حسان(ع) با یتل سااوو است که یبالً در برخی اا نقیاط اییرام برگیزار
میشد ،اما همامام با من تعزیهها در دوره پهلوی ،بساط آم مراسم ناز برچاده شده است.
در برخ ی جاهای ایرام درختانی بوده که انانی که شوهر یا برادر یا پسرهایشام ،جوانمرگ میشدهاند ،گاسیوی خیود
را می بریده و به آم درختام آویزام میکردهاند که نشانهای اا عزاداری مثل صیورت خراشیادم ییا یقیه درییدم بیوده
است.
«اول بار که درخت گاسو را دیدم اا دور خاال کردم درخت مراد است .و لتی کهنی سیااه و ارد و یهیوه ای بیه آم
آویزام کردهاند .نزدیک که رفتم دیدم نه! گاسهای بافته شده به درخت آویزام کردهاند .گاس انهایی که شوهرهایشام
جوام مرگ شده یا پسرهایشام  ...یا برادرهایشام(..همام)274 :
«ملک رستم گفت :من سووشوم رفتهام .ویتی تعزیه یدغن شد ،آم را هم یدغن کردند .درخیت گاسیو هیم در تمیام
گرمسار معرو است» (همام)274 :
.7-3-4طلسم
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«کلو دست در جاب کتش کرد و سه تا صلاب مسی درآورد و به اری نشام داد وگفت :ایین طلسیمها را آم پایرام
دندامگراای داد .یکی اا صلابها را جلوِ خدیجه گرفت و گفت :ماچ کن! خدیجه دسیت کلیو را عقیب اد و گفیت:
پسره ی خر! کلو ادامه داد .پارام دندام گراای گفت :مساح همه جا هست  ...توی آبادی ما
هم هست ،اما من بزرگ شدهام و صدایش را نمیشنوم»(همام)237 :
.8-3-4اعتقاد به تقاص پس دادن
«این هم بی بی همدم! با تنبام گشاد ! نبایستی میآمد .چرا آدم برای دار ادم پسر باایید؟ شیاید تقیاصِ ام اول
ملک سهراب را پس میدهد که به اینجا کشانده شده(»..همام)258 :
«باید همان االم میگفت و همهشام را برمیانگاصت تا بلند شوند و به دنبال پسر شهر را اییر و رو کننید .نکنید
انتقام چوپام را پس میدهد؟ نکند خدا پسر چوپام را فرستاده تا عوضش خسرو را اا آنها بگارد  ...میدانیم بالییی
سر پسرم آمده .کلو را که دیدم فهمادم این انتقام خدایی است ،خدا کلو را جای پسرم فرستاده!» (همام)116 :
.9-3-4تعبیر خواب
«عمه خانم درتعبارخواب استاد بود .همه حتی غریبهها این را میدانستند .چه بسا آدم های ندید و نشناخت
که تلفن میکردند و خوابهایشام را برای عمه تعری میکردند و او «خار باشد» میگفیت و بیهاماید ثیواب ،خیواب
هایشام را تعبار میکرد .یک کتاب خطّی خوابگزاری هم داشت که هر ویت درمیماند به آم رجوع
میکرد .اما حتی عمه در تعبار دوتا اا خواب های اری در ماند .کتاب خوابگزاری را هم هرچیه ورق اد نتوانسیت
کلاد رمز آم خواب ها را پادا بکند .به عقاده عمه ،به همان علّت بود که در خوابهیای اری ،آمدو خیواب دم بیه دم
تکرارمیشد»(همام)238 :
«اری دراا کشاد و خواباد و خواب دید درخت عجابی در باغ شام رویاده و غالم با آبپا کوچکی دارد
خوم پای درخت میریزد»(همام) 252:
 .10-3-4اعتقاد به نحوست نگهداری بعضی از حیوانات و یا کشتنشان
« دادا به غالم بگو ،بچه آهو را فردا بکشد .اوالً گوشت شکار به همه نرساد ،گلیه ماکننید .ثانایاً نگیه داشیتن آهیو
شگوم ندارد .اصالً کاشکی هوس شکار اا سر مردهای این خانواده میافتاد ...دلش را که شیکافتند چشیمم افتیاد بیه
بچه ی نه ماهه ای که تو دل آم ابام بسته ،خواباده بود .ادم تو سرم و گفتم ،دیگر فایده نیدارد .دودمیام خیامکاکیا»
(سووشوم)55:
 .4-4آداب و رسوم
کارمایه ی دیگر سامان دانشور ،فرهنگ و عقاید عاماانه است؛ یعنی بهره گرفتن اا آنچه که مایام میردم رواج دارد.
این توجه ،هم ذهناات نویسنده را محسوس میسااد ،هم توجه مردم را باشتر برمیانگازد؛ چوم مردم بیا آم اودتیر
رابطه بریرار میکنند و اودتر مطلب را میفهمند و همان سبب میگردد اا مطلب و سصن باشتر لذت ببرند.
مراسم عزا و سوگواری
شواهد فراوانی وجود دارد که در ایرام پس اا اسالم عمده مراسم عزاداری ،به ویژه سوگ آئیان غایر رسیمی تحیت
تأثار آئان سوگ سااو بوده و آثار آم تا امروا بایی است .در این ماام هر چه به حواه آمودرییا نزدییکتیر شیویم،
سوگ آئانها به آئان سوگ سااو نزدیکترند ولو این که سوگمند یا آئان ورا ،مثالً تامور گورکانی باشد.دورترین
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اثر مستقامی که اا سااوشام میتوام دید بان عرب های شاعه در عراق است که سوگ امام سوم خویش ،بویژه انیام،
سر و سانه را برهنه و موها را افشام میکنند ،ااری کنام بر سیر و سیانه مییاننید وتیا دییری میوی خیود را کوتیاه
نمیکنند.در بان اهل تسنن اساساً چنان رسم هایی وجود ندارد و این نشام می دهد که حتیی در بیان النهیرین آداب
باامانده سوگ ،ایرانی است یا بهتر بگوئام صرفاً اا دوره اسالمی ایرام اثری دارد.کهنترین یادگارهای سوگ سیااو
در دوره اسالمی یکی سوگ آئانهای آسیاای مرکیزی ،مصصوصیا در بصیارا اسیت و دیگیری کارهیای عبیدالرحمن
ابومسلم خراسانی در استفاده اا این آئان در تجهاز ایراناام علاه حکومت عربی  .به این ترتاب ییک یایام بیزرگ کیه
منجر به حکومت بنی عباس شد ،با یک شعار ایرانی (رنگ اسب سااه سااو ) ،هویّت یافیت و بیه نتاجیه رسیاد .اا
آنجا که این نهضت در خراسام و یکی اا مراکز مهمی صورت گرفت کیه در آم آئیان سیااو کیامالً شیناخته بیود
(مرو) ،رنگ ایرانی ماجرا و اثر سوگ آئان در شکلگاری و پاروای آم بیتأثار نبوده است .می دانام کیه جامیه نالیی
کردم که بعدها سااه پوشی و سااه جامگی شده است ،اا آئان سااو گرفته شده است (حصوری.)15 :1384 ،
«اری اا نو میپرسد  :چرا همهتام چارید سااه سرکردهاید؟ ام این بار میشنود و مییگویید« :تصیدق یید و بیاالت
بشوم .امشب شب سووشوم است .فردا رواسوگ اس ت .اگر بلدچی خام آمده باشد ،االم که راه بافتام خروس خوام
میرسام  ...ما که برسام دهل میانند ...طبل میانند»...
اری میپرسد« :سووشوم کجاهست؟»
ام میایستد .چانها گرم شده باا میگوید« :ما که وارد میشویم دورتا دور مادام میگایریم میینشیانام چیای داغ
میآورند .نام پادراای ،نام انجبالی میآورند .شربت گالب ،انگور ریش بابا  ...روا سووشوم و شبش ناهیار و شیام
میدهند ،وسط مادام هامه گذاشتهاند آتش میکنند .یکهو نگیاه مییکنیی ،میی بانیی رنیگ شیب پرییده(»... .همیام:
271ی)270
«اری نگذاشت حرفش را تمام کند ،گفت :شوهرم را به تار ناحق کشته اند .حدایل کاری که می شود کرد عیزاداری
است .عزاداری که یدغن ناست .در اندگی ا هی ترسادیم و سعی کیردیم او را هیم بترسیانام ،حیاال در میرگش
دیگر اا چه می ترسام؟ آب اا سر من یکی که گذشته(»..همام)291 :
سیاه پوشیدن
«خانم مدیر دخترها را به خانه فرستاد و گفت میخواهم همه تام بعدااظهر شسته و رفته و پاک و پاکازه به مدرسه
برگردید و حتماً حتماً بلوا سفاد پاک اتوکشاده ایر روپو هایتام بپوشاد .پدر اری تااه مرده بیود و اری بیود و
یک بلوا سااه که به احترام مرگ پدر ایر روپو پاچاای سفاد و سااه مدرسه می پوشیاد .همیه ی دخترهیایی کیه
عزادار می شدند همان کار را می کردند .یدغن که نبود .حاال اری در عرض دو سه ساعتی ویت داشت اا کدام گور
سااه بلوا سفاد دست و پا کند و با کدام پول؟  ...اما آم روا اری دل به دریا اد و همام بلوا سااه را شسیت و اتیو
کرد و به مدرسه رفت و اندیشاد که نمی کشدم که  ...اری گفت " :من سیااه پوشیم .هنیوا ییک میاه نشیده پیدرم
مرده" ...معلوم نشد اا کجا ،در عرض یک رب ساعت ،یک بلوا سفاد اندااه ی اری پادا کرد و آورد و به او داد و
گفت بپو  ...اما اری لج کرد و گفت من سااه پوشم ،من پدرم مرده .خود دسیت بیه کیار شید جلیوی همیه ی
شاگردها روپو پاچاای اری را به احتااط اا تنش درآورد ،اما به بلوا سیااه کیه رسیاد چنیام بلیوا را کشیاد کیه
آستانش کنده شد ،بعد بلوا سفاد را با احتااط به او پوشاناد» (همام153 :ی)154
«خودم روسری سااه و لباس سااه دارم ،اما اری ندارد .آم ناکام (یوس ) اا رنگ سااه بد میآمد .ویتی مادر اری
مرحوم شد ،نگذاشت اری باشتر اا چهل روا سااه بپوشد .مجبیور شیدم پایراهن و روسیری ا را بیدهم حیاجی
محمدرضا همان امشب رنگ سااه بکند»(همام.)268 :
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.1-5آداب و رسوم و اعتقادات اجتماعی فرهنگی
 .1-1-5استفاده از اسامی ملی و مذهبی
یوس  ،اری ،خسرو ،فاطمه ،مانا ،مرجام
.2-1-5تمثیل ها و ضرب المثل های ایرانی
«اا تصم چشمم عزیزتری .یک روا که نمیبانمت مثل مرغ سرکندهام»(همام)17 :
«اینطور دست و پای آدم را در برابر حوادث تو پوست گردو میکنند» (همام)64 :
«خوم مثل لوله ی آفتابه اا اخمش میریصت مثل فواره»(همام)75 :
«اما آم ناکام هم مثل یوس میگفت باید کاری بکنام که این دوره برسد .در حالی که فقط سر خود را به سینگ
می کوفت»(همام)77 :
«یوس برایم نوشت .خواهرم سعی کن روی پای خودت بایستی»(همام)77 :
«پسرک اا خوشحالی در پوستش نمی گنجاد ،چنانکه تاروکمانش را جا گذاشت»(همام) 237:
«به عقاده من این کار هنوا اود است و فایده ای هم غاراا بلبشو و هرج و مرج ندارد و بیه ایین آسیانی کیه ملیک
سهراب تصور می کند هم ناست مین عقایده نیدارم افسیار خودشیام را بدهنید دسیت جوانیک شیری مثیل ملیک
سهراب»(همام)215 :
نتیجه
نشانههای هویتی در یک کشور در کوتاهمدت ی با دورههایی اا فراا و فرود سااسی ی رشد یافته وتقویت شده است ،
اما در دراامدت در صورتی که این هویّتها ،اا مؤلفههایی چوم حمایت دولتی ،یابلایتهیای جهیانی ،مایراث غنیی
مکتوب و پاوستگی با مذهب برخوردار نباشد ،نابود خواهد شد.
داستامها و رمامها یکی اا انواع ادبی به شمار میآیند که به نوعی باانگر امام خود هستند .در برخیی اا داسیتامهیا
نویسنده اوضاع اجتماعی جامعه را به تصویر میکشد و یلمش را در خدمت بررسی مسائل روا جامعه یرار میدهد.
در وای خواندم سووشوم مرور مسار داستانی منطقی است که ویای را به صورت علی و معلولی اا ابتدا دنبال کیرده
و تا مقط گره داستانی و تحول شصصات یک ام دنبال نموده است .اا این رو سووشیوم نیه تنهیا اا نظیر پرداخیت
هویّت ام در تاریخ رمام فارسی در امام خود یدمی به جلو محسوب مییشید ،بلکیه صیورت جدییدی اا انیی
خانواده دار ،اجتماعی و مبارا را معرفی میکند که در دههی  50ظاهر شده بود .درنگ در این مضموم بایراه ناسیت.
ایرا شصصاتهای خو ساخت رمامهای مهم ،در ساختن شصصاتهای وایعی اجتماع خود ،اثر گذار هستند.
این رمام ،بااگشت به مفاهام فرهنگی و سنتی متحد شدم را بسام راهیی مییدانید بیرای مقاومیت در برابیر تهیاجم
خارجی .نشانهها ،نقشی بساار مهم در تأثارگذاری داستام سووشوم بر مصاطب دارد و کارکردی موثردر ایجاد ارتباط
ماام اشصاص داستانی ،افشای دروم شصصاتها ،و گستر طرح و عمل داستانی دارند .انجاره ی نشانههای ابیانی
در این رمام با یکدیگر پاوند محکمی دارند .تأکاد دانشور در این رمام بر این است که هویّت ایرانی بیه عنیوام ییک
ارا واال ،بایدحف و به جهاناام معرفی شود.
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