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 چکیده

ستانی پاریزی، پرداخته       سبکی، در کالم با صات  صا شده    در این مقاله به مهمترین اخت

ای وهبه اذعان علمای تاریخ و تاریخنگاران معاصتتر، باستتتانی در نگارش تاریخ شتتی   استتت 

صربه   شته که نتیجۀ آن، جذابیت و محبوبیت آثار وی و ترویج مطالعۀ تاریخ، در  منح فرد دا

تعدد، در موجود نگارش آثار ارزشمند  بااین حال و  با یان اقشار مختلف جامعه شده است؛   م

شجویان ادبیات چهره  ست    یباًتقر یامیان دان شناخته ا شان  نا و  هایل کتاببدل، و ازآنجاکه ای

سبک او مورد م  یکردهرا با خود حمل م یشکسوتی  مقاالت فراوان، حکم پ ست  ه و داقّ، الزم ا

 یرد بررسی قرارگ

هدف این مقاله، معرفی مرحوم باستتتانی پاریزی بعنوان یک نویستتندح صتتاح  ستتبک  

ست  برای  سبکی     این منظو ا صات  مهم  صا ضمن بیان چند مورد از اخت شان، برای  ا ر،   نهاآی

یری بکارگ، آن از بعدین این اختصتتاصتتات، انز استتت  مهمتریی ذکر شتتده استتت  هانمونه

مچنین هیکند  مو تنبیه را با هم اجرا  ارشاد  تصویرگری،  ینقشها تشبیه و تمثیل است که   

سهل و ممتنع در روایت تاریخ     ستفاده از تکنی   و شیوح  ستانی، همگام با ا ک جریان قال  دا

از  یریگهبهرنثر ایشتتان روب بخشتتیده، عالوه بر آن، با   به یهای فراوان،و تداعستتیلال ذهن 

ی و دلتنگی به گذشتتتته و تجدید       خشتتتهای کهن زبان، موفه به تحریک حو نوستتتتال       ب

 خاارات تلخ و شیرین خواننده و ایجاد جذابیت در سخنش شده است 

 

کهنگرایی، جریان ستتتیلال    و تشتتتبیه،  : باستتتتانی پاریزی، انز، تمثیل    ای کلیدی ه  واژه

  ذهن
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Mohammad Ebrahim Bastani Parizi's Special writing Techniques 

in historical research 

Ezzat Zeinalipour1, Homeyra Zomorrodi2 (correspondent author),  
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Abstract  

 In this article, we consider the most important trait stile in the Bastani 

Parizi word. Current history scientists and historians acknowledge that Dr. 

Bastani Parizi had a unique technique in writting history its result is the 

attractiveness and popularity of his books and promotion of the study of 

history among various classes of society. However, despite the fact that 

many worthwhile works have been made, it is almost unknown to the 

students of facultative literature, and because of his many books and 

articles he has been carrying a pioneer order, his style needs to be 

examined.  

The purpose of this article is the introduction of the late Bastani Parizi 

as a master of the style. For this purpose, while expressing some of his 

important style features, Examples are listed for them. 

The most important of them is satire, Allegory, Simile, Archaism, easy 

and impossible, humanism historiography, Fiction technique with stream 

of consciousness. The most important and the usable of these Technique 

is satire. The most important role is in the delight and charm of the word. 

Subsequently, the use of Shiism and knowledge has been addressed, which 

performs the role of representation, description, guidance and punishment 

together and sometimes with the humor. 

 Also, the easy and impossible way in narrative of history and selection 

of fictional forms, along with using the stream of consciousness, inspired 

his prose, and eventually, Using the archeological part, it stimulates the 

sense of nostalgia and renews the reader's memories. 

 

Keywords: Bastani Parizi, satire, Allegory and Simile, Archaism, stream 

of consciousness. 
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 مقدمه -1

دور با شعر و   یهااز گذشته یخنگاریحقیقت آنست که اگرچه تار  : مسئله  بیان -1-1

باستانی پاریزی،    ماا ،دبی ارزشمندی را خله کرده ا -ادب و قصه پیوند داشته و آثار تاریخی  

، با  خود، ضتتتمن پیوند تاریخ با ادبیات، موفه شتتتده ابداعی خاصل حبا دیدی جامع و شتتتیو

صر،        سۀ آن با حوادث معا شته و مقای سی و تحلیل رویدادهای گذ عه و روز جام یاتواقع برر

صر خود را از جنبه    شکالت مردم ع صادی،   یهام سی،   اقت زبان  فرهنگی و اجتماعی، باسیا

شد    شیرین و   صویر بک شار مکرّ و قلم انز بت شن   مبیلش ر آثارانت ست که در آ کردن  ان این ا

 موفه بوده است  ی کردن آن،دممردم، با تاریخ و مر

موفه به ، تاریخ ۀدر ارائمرحوم باستتتتانی پاریزی  ضرررورت و اهمیت تحقی : -2-1 

ش  شد    اییوهابداع  ساس آن روایت تاریخ  « 1سهل و ممتنع  حشیو »نوین  ساده  که ا به زبان 

  ،ستتتیاستتتی  ،فرهنگی یها جنبه  ۀهمراه با نگاهی دقیه و کنجکاو و جامع که هم      ، استتتت

شته را در برم   صادی و اجتماعی  گذ شکالت اجتماعی   یگیرداقت سائل و م صادی و   ،و با م اقت

یل     یخوردفرهنگی امروز جامعه در هم گره م   نده را بین  ، الو در یک جریان ستتت ذهن خوان

یا ابهامی در زبان   بدون آنکه گرفتار پیچیدگی   یدارد، متفکر و تحلیل وا به  ،گذشتتتته و حال 

ستانی در بیان رخدادها، نکته  یوحش  یریگربکا  باشد  شده  ،نوشته  و شرب جزئیات   هاینیبدا

و بررستتی عوامل بروز آنها، ذکر شتتواهد شتتعر فارستتی و عربی بتناستت   یابییشتتهحوادث، ر

المثلها و کنایات،  بهمراه ضتترب، بیه، استتتعاره و تلمی از تشتت یریگموضتتوع و جایگاه، بهره

همگام با تطبیه و تداعی حوادث مشتتتابه، تاریخ را بصتتتورت داستتتتانی دلکش و خواندنی    

ست   درآورده سرشار ادبی و نگارش آثار ارزشمند متعدد،       حالینبااا و باوجود ذوق و قریحه 

 نگارش بدلیل، و ازآنجاکه ایشان  ه است ناشناخت  یباًتقر یادر میان دانشجویان ادبیات چهره 

، الزم یکردهرا با خود حمل م   کستتتوتییشمتعدد و مقاالت فراوان درواقع، حکم پ   یابه کتا 

 ه و بررسی و تحلیل قرار گیرد است سبک او مورد مداقّ

یوح ش یل،، تشبیه و تمثاز انز یریگبهرهایشان، در نگارش با  براین است که چون فرض

ستان گونگی، همراه با تکنیک جریا راگکهندر روایت تاریخ،  ممتنعسهل و   سیلال  یی و دا ن 

ی این بررس ب فراهم کرده و صاح  سبک است،    نثر خودتنولع و پویایی را در  ذهن، موجبات

از کت   ،یید این ادعاتأیی برای هاشتتتواهد و نمونهفنون، در نثر ایشتتتان پرداخته، ستتت و 

 ، ذکرشده است مختلف ایشان

مختصتتات مطرب شتتده در این مقاله، مهمترین وی گیهای    پیشررینت تحقی : -3-1 

ای مورد بررستتی قرار نگرفته ستتبکی باستتتانی پاریزی استتت که در هیه مقاله یا پایان نامه

                                                      
 2 و 1شماره  امیر فریار، فرخ، جهان کتاب، سال نوزدهم، 1
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است؛ درمورد شیوح کار باستانی پاریزی چند مقاله نوشته شده: از جمله سیمین فصیحی،           

صلی تاریخ »در کتاب  شیوح   «در دورح پهلوینگاری جریانهای ا ، که با لحنی گزنده و خشن، 

تاریخ نگاری باستانی پاریزی را به باد انتقاد گرفته، در مورد سادگی زبان و مردم گرایی وی   

خود را تا ستتط  توده،  »مردم را ارتقا بخشتتد، « 1بینش تاریخی»عقیده دارد، وی بجای آنکه 

سال تجربۀ تاری    « پایین ست  شد؛  اما پو از بی ستانی،     میک سد که با خی، به این نتیجه میر

تاریخ را به زبان ستتاده و برای مردم نگاشتتت و نقش باستتتانی    از حیب تالش برای حه   »

به زندگی خود »و معتقد است باستانی « دسترسی مردم به تاریخ، نقشی یگانه و ممتاز است

ماعی مردم رفت   و از   های زندگی اجت  الیه ها پرداخت، به   ها و در حاشتتتیه مانده     مردم، توده

، عالوه بر آن مقاالتی درمورد شتتتیوح تاریخ نگاری باستتتتانی  2«نها و برای آنها نوشتتتتخود آ

سادگ  نهاکه در آ نوشته شده   شاره       یب  زبان و ذوق نویسندگی و صاح  سبک بودن ایشان ا

ی  نقد و نظر دربارح تاریخ نگاری دکتر محمدابراهیم باستتتتان»های شتتتده استتتت؛ مثل مقاله

از « کاسه و کوزح تمدن »باستانی پاریزی و کتاب  »نوشتۀ عبدالرسول خیراندیش و   « پاریزی

شاعر لحظه  » احمدرضااکبری،  ستانی پاریزی،  انز »ۀ مقال نگارش کاوه بیات و« های تاریخبا

و  در بررستتتی انز در بعآتتتی آثار ایشتتتان از حستتتین شتتتول،« در آثار باستتتتانی پاریزی

سبک نگ »مقالۀ سها  تحلیلی بر  ستانی پاریزی در پانوی شیخ و یعقوب  « ارش با نگارش محمد 

 یکند؛  نمای صاح  سبک کفایت برای معرفی باستانی پاریزی بعنوان نویسنده که فوالدی،

یل بد  :کار روش-4-1 یل   ل یل محتوا  روشین تحقیه از در ا مستتت،له، ت نظری ماه  تحل

ک شناسی نوشتۀ سیروس شمیسا و       است  برای این کار، ابتدا کتاب کلیات سب   شده استفاده 

س و سبک شناسی تألیف محمود فتوحی و سبک شناسی شعر از رودکی تا شاملو نگارش          

صاح            سندح  سی نوی شود به چه ک ضایی، مورد مطالعه قرار گرفت تا معلوم  محمد غالمر

ی قرار بررستت موردی پاریزی، آثار باستتتانیادی از تعداد زستتبک میگویند؛ برای این منظور 

یت حجم مقاله امکان ذکر شواهد بیشتر و بجهت حجم باالی منابع،  محدوداما بدلیل  گرفت

 امکان ارائۀ آمار و ارقام وجود ندارد 

 :زندگی استاد باستانی پاریزینگاهی گذرا به 

ستانی یم ابراه محمد سوم د با ستا  در  ش 1304 ماهی پاریزی، در   یرجانس  یزپار یرو

را با خود  محمد ابراهیمشتتد،  پاریز ۀمدیر مدرستته پدرش  کش 1309متولد شتتد  ستتال  

س    سه برد  مدر سن زیدآبادی    ۀ، خانۀ پاریزبمدر سارقین بود به نبی معروف، شیخ محمدح   ال

پیغمبر دزدان را بچاپ  یهانامهش   1324تا در  شتتد ایینه، زمین مدرستتهدر ا یلتحصتت
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ساند  ستانی پاریزی:    بر ستان، با  1321را در تیرماه  اشستین مقاله یکه نخدرحال( 34،)حآور

 بود کردهمنتشر « با مردان است نه زنان یرتقص»نام  با ش
سال   شت     ش 1325در  سال     ۀبتحصیل در ر شگاه تهران پرداخت و در    132۶تاریخ دان

سی چاپ ک    ۀبا مقدم« من یادبود»شعرش را بنام   ۀاولین مجموع  ش سعید نفی   رد مرحوم 

مشغول بکار  کرمان رفت وه شد و بخاار تعهد دبیری ب یلالتحصفارغ   ش 1303در آذرماه 

دامه برای ا  ش 1337کرمان هم بود  در ستتال « هفتواد نامۀ» ۀمدیر نشتتری یکهشتتد، درحال

،  یانشناس  باست  حدکتری، در ادار حتهران آمد و همزمان با تحصیل در دور دانشگاه  تحصیل به  

شغول بکار  ستا  ۀشد و مجل  م ش با س ن سال بعد مدیر    را ینا شر کرد و دو   ۀداخلی مجل منت

 ادبیات شد  حدانشکد

سال  ستانی پاریزی، دکتری ۀر سمت عمد ثابن ا« الکامل»ح دربار با را ترجمه آن حیر بود و ق

ص بعد از فارغ وی  کرد شگاه تهران یلی، التح شغول بکا ، در گروه تاریخ دان شد  م سال  و ر  در 

به ایران،    بعد از بازگشت به رفت پاریوبه  ،عاتیاز فرصت مطال  یریگبرای بهره  ش 1349

بازنشسته شد    ،ش 1388در سال   و (۶4-34 )همان:داد ای علمی ادامههنویسندگی و فعالیت 

 کردو ارتباط مداوم خود را با دانشگاه حفظ

 در پژوهشهای تاریخی باستانی پاریزیهای خاص محمد ابراهیم بحث : روش-2

ص    ینرتمهم :( طنز1-2 ستان  یسبک  ۀشاخ  ۀهایی از انز در همپاریزی، وجود مایه یبا

در روند تبدیل تاریخ و عمومی ستتاختن آن و باال   وی ،هددنشتتان میکه  آثار ایشتتان استتت

 حچهر»برای زدودن زنگ مالل از   ،تاریخ گذشتتتته و معاصتتتر      ینۀ زم بردن آگاهی مردم در 

     استتت و یختهتاریخ با انز آم»او به عقیدح کرده استتت  زیرااستتتفاده شتتگرد یناز ا« تاریخ

 1«؟تاریخی است که از یک انز بزرگ خالی بوده باشد ۀکدام واقع

 آثار  وپودکه تار   ییگو اما ، حآتتتور ندارد  میزانیک ب رشآثا  ۀوی گی در هم  ینهرچند ا 

و  انز مورد در بیشتتتتر مقداریت، استتت جهت الزم بهمین ،استتتتشتتتده افتهانز ببا  وی،

 :گفته شودانز سخن  زیزی اپار یباستانیری گبهرههای یوهش

سخره  «طنز» خندیدن ی س رککردن و بجوییی زدن، عکردن، اعنهدر لغت، بمعنی م

  یار استتت که در آن شتتاع  آثار منظوم یا منثور از خاص در اصتتطالب ادبی، نوعی و استتت

سنده با نگاه  ص  و ، عی یانتقاد ینوی  ،و تنبیه یرقنظور تحمرا ب افراد جامعه و جامعهی اهنق

ان ، انزآورصتتالحیعمران  و، بی ن پور  )استتدییگیرداغراض اجتماعی به ستتخره م یاز رو

 (5امروز ایران :

بانی  یهای شتتتوخ»انز بعنوان یکی انواع  نار انواع دیگر آن مثل هزل  « ز هجو و   ،در ک

                                                      
  1383، 1تاریخ، جباستانی پاریزی، گسترح -1
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قرارگرفته، شاعران و   استفاده  مختلف مورد یها(، همواره در آثار ادبی دورهirony) یرونیآ

سندگان هر دوره  سخن یا       ،نوی ضوع  صد خود و با توجه بمو سته به مقا ضع »ب خود  یریگمو

  (377شتتناستتی:)فتوحی، محمود، ستتبک میکنند آن، استتتفاده انواع از« به مخاا  نستتبت

نامطلوب  یهااشتتتباهات یا جنبه»زبانی استتت که  یهاینوع خاصتتی از شتتوخ، انز بنابراین

رسوم نادرست    و عادات و آداب ،فرهنگی ،سیاسی   ،قتصادی ، امفاسد اجتماعی « رفتار بشری 

شیوه »و حتی بعآی تابوها را   صالنی  « یکشد دار به چالش مای خندهب ضا،فرهنگ   )ا ،محمدر

صطالحات انز:   ست      ( و 140واژگان و ا شوخی و خنده ا صرفاً  هجو، » درحالیکههدف آن 

و هدف آن لگدکوب ( )همان« یکندرا در شخص یا گروه مشخصی بازگو م یهاو کاست یهازشت

   کردن شخصیت فرد یا گروهی از افراد است

ستعدادی        ، طنز سن قریحه و ذوق و ا شی از لطف ابع و ح ستانی پاریزی، نا در آثار با

شوخی و لطیفۀ او، نکته   وفطری ا نهفته  ،اعنی گزندهگاه، آموزنده و  یاست و در ورای هر 

بیان  ی رده، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را ب ییهایبا لحن انزآمیز، ضعف و نارسا ویست  ا

ضرب    ،و در این مورد یکندم صی،  صطالحات عامیانه را بکار  لهالمثبامهارت خا ا و کنایات و ا

المثل یا   مثل تعریض و کنایه، ضتتترب   یکند، و انزش را به اشتتتکال مختلف بیان م   یگیردم

  جتماع نقیآتتین یا بیان پارادوکستتی، اغراق، ناستتازگاری و ناهماهنگ  تشتتبیه و تمثیل و ا

ساخت انز در آثار باستانی پاریزی، برای    هاییوهش  یدر اینجا ضمن بررس    سازی و      واژه

 :یکنیمذکر م یی،هاهر یک نمونه

 :ییآوا یناسازگار -الف

 ینوشتمرا م «چاردو»کاش عمری بود و من کتاب » :خط و نوشتار یبازی با شکلها_

یدم   م قت نوو  آ که امروز             ید هد بود  له همین خوا لدو باب مشتتتیرا یا قآتتتتاوتم در  آ

  «نوشتتته خواهد شتتد      2222( مقصتتودم کتابی که در ستتال  2222« چاردو»هستتت؟)

 (20)باستانی، تالش آزادی: 

یعنی ستتتایشتتگر با تغییر یک حرف، از شتتجریان، برای  »     آوایی در جناس :بازی_

ساخته که اگر بتواند با    مخلص، ی شمنی  شه    بیلجیمز  بیلک د شجره خانوادگی مرا از ری  ،

 «جناس تام( »125)باستانی، محمدابراهیم، خودمشت و مالی: « درخواهد آورد   

صح      »    - ستوده، م سیده    پا توی کفش آقای دکتر  فکر میکنم حاال دیگر موقع آن ر

را از فیض و نقطه را « ف»خبیثی بکنم و حرف  بکنم و« سد باب فیض »احیا العلوم بکنم و 

باستانی، محمدابراهیم، سلجوقیان  «)کنم   « خبیصی »بردارم و فیآی را تبدیل به  « ضاد »از 

 (71وغز :

باستتتتانی،، محمدابراهیم «)اندبوده بن خاقانا خاقان اءابنۀ که هم، تصتتتورکرد دینبا» -

  است دامر یابن خاقان در لغت به معن (9۶2حماسه کویر :



 97/ شگردهای خاص نویسندگی محمد ابراهیم باستانی پاریزی در پ وهشهای تاریخی

)باستانی، محمدابراهیم، نوب «   شده  ست یسر به ن ، به قول مخلص ،وینبه  موناکو  از»

 (90 هزاراوفان :

 :یشودسه شیوه انجام مه خود ب که ناسازگاری واژگانی-ب 

ر مثل سخنرانی آقای فیروز باقر زاده که در باب شواهد مصول   » : ناساز واژگان  ییهمآ_

ستانی،   )« شده بود  « نقی  البکا اگزمینیش کالج»و درواقع  کردیصحبت م  گردانییهتعز با

  (43: محمدابراهیم، اژدهای هفت سر

ضتتمناً یادآوری کنم که اینهاکوکالی دورح مشتترواۀ کرمانش بیشتتتر مردمان خوب » -

ند و از  ای بودهخوش خمیره ندویچی   » ا تانی،       « وکالی ستتتا باستتت ند   ) خیلی بهتر بود

 ( 211محمدابراهیم، تالش آزادی :

سی نام  _ من   ۀونگمعلمان علوم انستتانی و اجتماعی و بتعبیر شتتوخی»  :واژگون نوی

 (480 باستانی، محمدابراهیم، خودمشت و مالی:)« شتباهی!علوم ا

باری     قرار شتتد در این مقاله، کتابهای باستتتانی پاریزی بررستتی شتتود، منتهی بقلم  »-

 (42همان «)باستانی پاریسی! 

 ( :ایهام دار یاهاربرد واژهکواژگان دوپهلو )_

شد و     »- سر خوان     از آن به درآمد و نان جوبحمداهلل که تنوری گرم  ش  عیدی بر 

 نام کتاب ایشان -2معنی عام آن-1دارد یهاما« نان جو«»ارباب کمال نشست 

باستتتتانی،    «)واقعی او بود با وجود اصتتترار ستتتردار    خانه را قبول نکرد      عارف  اما » -

معنی   -2عارف قزوینی که مطل  در مورد اوستتتت    -1(70محمدابراهیم، فرمانفرمای عالم :    

 ا مد نظر بوده  معروف آن که اینج

شدند       زاهدان    الملوک خاندان ملک»  ناسازگاری گفتمانی:  پ( شتی فقیر و بینوا  م

سم  شده بودند که       نهادندیبزرگ روی خود م یاهکه فقط ا صداق مردم ابو  ست م و در

، یموتون من خانم یه و حاج  آقا یالطبو کلهم حاج اما اهل  آن عرب آمد و دید و نوشتتتت: و   

 ( 203: باستانی،سلجوقیان و غز)« !به ابو عج  آب و هوایی دارهیقولون بهالجوع و 

ست که این خانم توی کتابش نام هزار تا  »  - شلغلغ و   چطور ا ابن ابی یعفور و ابو ال

ولی وقتی نوبت به این زن فداکار   ،را یاد میکند ابو زنبورو  ابن زباله و ابوالغول النهشلی 

 ( 4۶1:  باستانی،فرمانفرمای عالم)    « اندازد؟ از قلم مینام او را  ،کرمانی میرسد

 به گزارش یوقتانگلیو، ی کارگزار قنسولگر پیش،  صدسال  » :ناسازگاری معنایی  ت(

نه     خا ماز  میش دقیه استتتت که   ها گزارش قدر آن میدهد،  قنستتتول یشتتتود روی دامنش ن

 (300باستانی،خودمشت و مالی :«)خواند 
موران خفیه نویو میروم که متن نطقهای ستتید جمال را برای ما  قربان دستتت مأ»  -
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 (302همان،«)اند و باقی گذاشته اند نوشته

سازگاری موقعیتی:  ث( این  در اند کهخود آقایان، بارها به بنده و امثال بنده گفته» نا

شگاه[ شما در حکم زن صیغه      ما   ،امای هستید نه عقدی و بنده هم جواب داده دستگاه ]دان

صیغه هستیم   در تنهامیدانیم که نه شده   ،حکم  سه هم  ایم  )به علت باال بودن بلکه اخیراً یائ

 (20 باستانی،خاتون هفت قلعه:)« امیدی بهیه جا نیست ،میزان سن( و دیگر

خود قید نموده که هیچکدام از اوالد دختری حقی     ۀدر وقفنام  کگنجعلیخانش گویا   »-

سبت به موقوفه ندارد و ار  شه بهمین جهت  ،تزاقی نباید ببرندن شت داماد دعاگو    ،همی یک م

 (1۶۶: باستانی،آسیای هفت سنگ)« !در کرمان دارد

، این است ادبی در قلمرومهم دیگر باستانی پاریزی  ۀشاخص  جریان سیال ذهن: -2-2

ستانگونه روایت   که سندگی او بر پا  یو بطورکل یخنگاریتاریکند و متاریخ را دا   تداعی یۀنوی

عانی استتتتوار  یان    از ؛ یعنی در واقع،استتتت م یک جر  Stream of) ذهن یال ستتتتکن

cosciosness شیوه  در یگیرد م( بهره ستان یکی از تکنیکهای  که این  سی امروزی  نودا ی

یستتنده نو« ی ذهنیهامشتتغلهروحی و جریانات و »یان داستتتان، همۀ جوان  در جراستتت، 

آگاهی و   یها از جنبه فتها  یا درتفکرات و »ی ظهور برا یشتتتود،ممطرب و داستتتتان میدانی   

 ،)شمیسا« پایان یبی معانآگاهی و ناخودآگاهی و سیالن خاارات و احساسات و تداعی نیمه

  یعنی ؛که مولوی در مثنوی بدان رفتهاست   اییوههمان ش این  ( و172سیروس،انواع ادبی:  

شان  ا صورت وقایع تاریخی را ی ساس خطی و  ب صورت  نمزمانی، بیان  توالی بر ا یکند، بلکه ب

به یاد وقایع  خاص،  ضتتمن بحب در موضتتوعی یگر، ایشتتان ده تعبیر بمیبرد؛ حلقوی پیش 

شهور  ضمن بحب،  یکندبحب م، میافتد و در آن مورد ی با آن ارتباط دارد،بنوعی که م ، در 

با آن     ناستتتت   کایتی مت خاار  ،ح یآ  ب یت   م کا یت دیگ    ،ورد و این ح کا   ،روی را بگفتن ح

خشتتتد؛ دوباره به   میب روب او از روزگار معاصتتتر را در ذهن   یاواقعه آن نیز که   انگیزدمیبر

بازم     بآن، بحثی دیگر و حکایتی دیگر       یگردد،حکایت نخستتتتین  یان دادن  پا بل از    ،ولی ق

ی بیکران از ارشتتتهاژه واین میان، ممکن استتت، یک  در  مطرب میکند، مرتبط با موارد قبل

و باالخره برای چندمین بار، باز به حکایت تداعی معانی را برای وی، بدنبال داشتتتته باشتتتد 

  میرساندردد و آن را به پایان گنخستین برمی

  بسیاری موارد، شگرد تداعی معانی را با   توجه این است که باستانی پاریزی در  قابل ۀنکت

همراه و در  ،در تاریخ« یراشتتتباه و نظا»مقایستتته و تطبیه  یعنی ؛شتتتگرد نوین دیگر خود

محور ستتتخن  ،موضتتتوع یا مفهوم را یکدر این شتتتیوه،  یشتتتان  ایکندتکمیل م ،حقیقت

 یتاریخ باستتتان گرفته تا انفجار برجها»از  ،گوناگون تاریخی یتهایستت و روا و دهدیقرارم

م  خوشتتایند در کنار ه یاونهآلمان را بگ صتتدراعظم ،مرکل الآنج پای دوقلو و شتتکستتتن 

ی  اسررتاد باسررتان    نگاهی به روش روایت تاریخ     یم ن»، یاستتتر، مقالۀ    قزوینی«)یآورد م
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صل 357پاریزی: شیه پردازی، چند هدف را دنبال م   ( و با ا ضوع و حا   یکند،وفرع کردن مو

و خواننده  یکندو کالمش را جاندار م میبخشتتدک ع و تحرّاول آنکه با این کار به نثرش تنول

واکنش یکستتتان  ۀکه هدف او از این کار، مقایستتت  دوم آنمیشتتتودآن غرق لذت  ۀاز مطالع

مختلف تاریخ، در برابر حوادث مشتتابه استتت تا نشتتان دهد آنچنانکه   یاههانستتانها در دور

 یرانو انتقام، انگیزه و محرک استتتکندر برای حمله به ا جوییینهو ک حرص و آز و شتتتهوت

ها  ها و درگیری بستتتیاری از جنگ  ه در روزگار معاصتتتر هم انگیز   ،بوده )تخت جمشتتتید(  

این استتت که باستتتانی در روایت تاریخ، حاشتتیه  ،ظاهر امر 1وکشتتتارها شتتده استتت وکشتتت

اما حقیقت آن استتت که در ستتیر روایت تاریخ، از هر شتتاخۀ ذهن و نیروی   ،پردازی میکند

شگفتش جوانه  سیار هاحافظه  شاخه جوانه مۀه یت،و درنها یرویدم ی ب صل ها و   ؛ها را بیک ا

پیش   یحلقو ،ستتیر کالمش ،؛ او دربند زمان نیستتتمیزندپیوند ، یعنی درخت گشتتن تاریخ

که دو سرش   میدهدمحکم و استوار را تشکیل    حیک زنجیر یت،ها درنهااما این حلقه یرود،م

یادآور سبک مولوی در مثنوی است که هر    هاوست  این شیو   ۀدر دست توانای ذوق و قریح 

و  ؛الکالم یجر الکالم :که  میآورد یا کالمی، داستتتتان و واقعیتی تاریخی را بخاارش      یاواژه

از آوردن همه این مطال ، باال بردن ستتط  آگاهی عمومی از تاریخ ، هدف ستتوم ،ستترانجام

  است یتاریخ آموزیمس،له عبرت ،گذشته و معاصر و باالخره

سهل و ممتنع:  -3-2 سندگی نو شگرد  یندر قلمرو زبانی، مهمتر نگارش  س  ی تانی  با

ده منظور ازسبک سهل و ممتنع این است که نویسن        پاریزی، نگارش سهل و ممتنع است  

ز آن ای بنویسدکه خواننده آنرا  بسیار سهل و روان مییابد و نوشتن مانند آن و تقلید ا    بگونه

ساده می ندارد، ولی عمالً  ست      را  شوار یا عمالً ناممکن ا سیار د شان ا تقلید از آن ب ه  با نگا ی

را که  محلی و روستتتایی یا تاریخ تاریخ ی از امور جزییستتنج خود، بخشتتهایکنجکاو و نکته

سایر تاریخ  موردمعموالً  ست، برم نتوجه و اعتنای  ستانی و بیان  گزیند و به زبان دایگاران نی

  ستتیکه از عهده هرک و ممتنعین کاری استتت ستتهل او »ند کبازگو می یننشتتنمکین و دل

س  وآید یبرنم ستاد، ک ستعداد ذاتی را   با ی مانند ا آرتی، «)یطلبدمآن ا سن  ح ( و 17۶ :ح

ضرب  ونه و با لطیفه و گستان کالمش را دایآراید و تعابیر عامیانه م یاتا، کناهالمثلتاریخ را با 

دار استتتت  و به تاریخ بعنوان یک علم وفا     یکاهد  و از ارزش تاریخی آن نم  یکند انز همراه م

 همان()

که تاریخ را  یدانست ایشان ضمن آنکه بر اصول فصاحت و بالغت، تسلط کامل داشت، م      

چگونه باید روایت کند که خواننده داشتتته باشتتد، نه مخاا  خاص؛ احااه بر علوم و فنون 

ارستتی به ایشتتان توانایی  پهناور ادب ف گستتترحبا  ییادبی و انو با متون کهن ادبی و آشتتنا

                                                      
 34، به نقل از مقدمۀ سیاست و اقتصادص1357، 30زریاب خویی، عباس، مجلۀ یغما، ش  - 1
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 کند   یانداده بود که بتواند حوادث تلخ تاریخی را به زبان شیرین، ب نظیرییب

این خانم تاچر ترکه باریک در اروپا، در واقع عصای دست ریگان است و همان عصای   »-

 موسی است که فرمود فإذا هی حیَّه تسعی    و گاهی مار میشود و تیرمار میشود    اما بگمان

ست که گاهی  ست   »من فیها مآرب اخری، در حه او همان سان هم ه ؛ یعنی  «خواجه به ده ر

میبندد که وقت مالقات میان       هنوز جرج بوش برکرستتتی کاخ ستتتفید تکیه نزده، برنامه       

آاوار »ای گرباچف و بوش را تعیین کند و این دیگر نیست مگر معجزه  ، از جان  این «یدوبی

و غرب، بر روی انگشتهای نازک او میچرخد  او ذوالقرنین  سیمین بانویی که سیاست شرق      

شاخ آفریقاست و ذوالثدثین هفت کشور بزرگ صنعتی و ذی الجوشن ارتش ایرلند شمالی         

ست و باالخره ذو        سیا صی و ذوالوجهین عالم  ستین ینگی   -و ذوالقافیتین زندگی خصو الریا

شتتته و ستتومی را هم   دنیاستتت؛ یعنی دوتا ریاستتت جمهوری امریکا را پشتتت ستتر گذا   

 (۶7،باستانی، محمدابراهیم، ماردربتکده:«)خواهدگذاشت

باستانی پاریزی بخوبی دریافته بود که مخاا  اصلی تاریخ   یخنگاری مردمی: :تار -2

ستند  سی بتاریخ را حه همۀ   تاریخ  حنه متخصصان حوز   ،، عموم مردم جامعه ه ستر ؛ وی د

؛  وقتی ارزش دارد که خواننده داشته باشد   ،نگارش تاریخ مردم میدانست و عقیده داشت که  

شاهان و ذکر تاریخ دقیه آنها        ستها و یا پیروزیهای  شک شرب جنگها،  بنابراین بجای اینکه ب

ست میآورد،        صتی بد شرب میدهد و هر جا فر ضاع اجتماعی جامعۀ آن روزگار را  ب ردازد، او

همچنین وی ااالعات بستتتیار در زمینۀ  بذکر آداب و رستتتوم و فرهنگ فولکلور می ردازد ؛

ها داشتتته و به بهترین وجهی و بطور مفصتتل به این امر پرداخته استتت؛ مثالً  تاریخ خانواده

سبت  «فرمانفرمای عالم» وقتی در کتاب شال    ی، به منا شال و کارگاههای  افی در بصحبت از 

 ،اندفروشی داشته  لو شا خری شال  از افراد معروفی که پیشه شالبافی یا   ،یزد و کرمان میکند

شال باف و        ویدمیگ س  کارگاهها و کودکان فقیر و مریض کارگر  سخت و نامنا شرایط  و از 

بیان گوشتتته ای از تاریخ اجتماعی و ه و در واقع ب دستتتتمزد کم آنها ستتتخن بمیان میآورد

ری به مراحی شکلگی  و« مجنون وار از لیلی میگوید» وی ردازد اقتصادی کرمان آن روزگار م 

ضات       ضای کرمانی تا اعترا شالباف کرمان و مراحل حیات اجتماعی میرزا ر انقالب کارگران 

شاه و مقدمات           صرالدین  شتن نا سرانجام آزادی از زندان و ک شدنش و  او وحبو و زندانی 

سخن بمیان میآورد      شرواه  آت م سوم     نه سایل فرهنگی و آداب و ر و در ال به الی آنها م

س  مطرب میکند          روزگار را  همراه با د ضرب المثلهای متنا شعرها و  ستانها و حکایات و    ا

کردن تاریخ نگاری آکادمیک  در دل نظام آکادمیک در دانشگاه تهران، سعی در عامیانه  »وی 

شت  سیاوش،    «)دا   عامۀ ، روایت تاریخ برایاوارب پایه در نگارش  ( و415: 1393شوهانی، 

گارش  تحقیه  روش وبود مردم  لت   ایی و گرمردمنوعی  بر استتتاس» ارخود و ن خا  دادند

 (198باستانی،زیراین هفت آسمان: )برگزیده بود   «تاریخ نگارش درتازه یاسهای مق ومعیارها 
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ستانی،  ستانی، روایت  حشیو بتاریخ را  با شت  هاز آنجا ک میکند؛ دا   خیو تار اتیادب ه،در گذ

حستتین، مدرنیستتم   نده،یا) پدندمیشتت یاز درخت واحد فآتتل و معرفت تلق ییهاشتتاخه

 کوبنیزر  ستین یبیامر غر خیتار تیدر روا وهیش نیا نشی( گز2۶0وپسامدرنیسم در رمان:

ستان عق  خیتار وندیدر مورد پ ست که قهرمانانش وجود واقع  یرمان خیتار»  :دارد دهیو دا   یا

تاریخ  کوب،  نیزر«)هستند  یاست که اشخاص و آثار فرض   یخیرمان، تار کهیدر صورت  ،دارد

زبان خود را ستتتاده و صتتتمیمی میکند و از تعابیر و      باستتتتانی در نگارش،    ( 22: در ترازو

هر جا الزم  و یردگمی المثل و شتتعر و کنایه را بخدمتاصتتطالحات عامیانه گرفته تا ضتترب 

؛ این حکایتها گاه جنبۀ تمثیلی دارد تا       ند کمتناستتت  با موضتتتوع نقل می     یتیحکا  ،اند دمی 

تر نماید و ابهام احتمالی را برارف کند، گاه در حکم تر و ستتادهریخی را روشتتنمستت،لۀ تا

ندح امری عبرت        یان کن یا ب یدی بر نظر و ستتتخن خود و  با    تأی ته بنوعی مرتبط  آموز و الب

عامه بگنجاند   ۀتاریخ را در حوصل ۀهم مطالع موضوع بحب است؛ هدف باستانی این است که

باستانی پاریزی،   » سیمین فصیحی که معتقد بود   ن ساده سازد   و هم درک تاریخ را برای آنا

شبرد تاریخ     ست گامی در پی سته ا سامان   علی رغم زحمت زیاد و آثار فراوان نتوان نگاری این 

سیمین جریانهای تاریخنگاری دورل پهلوی:  «)بردارد سالها و   279فصیحی،  ( بعد از گذشت 

های تاریخی اتفاق    تی که در حوزح نگرش با توجه به تحوال   »کستتت  تجربه در این زمینه و   

سد که   1«افتاده شت    و     »به این نتیجه میر ساده و برای مردم نگا ستانی، تاریخ را به زبان  با

های زندگی اجتماعی     ها پرداخت، به الیه    ها و در حاشتتتیه مانده     به زندگی خود مردم، توده  

و از خود آنها و برای آنها مردم رفت، به آداب و رستتوم، مناستتک و مراستتم آنها ستتر کشتتید 

 2«نوشت

روز جامعه  حچهرو تاریخ، بسترد ۀ باستانی پاریزی موفه شده است زنگ مالل را از آیین 

ست     صادی و اجتماعی که مردم با آن د آالت فرهنگی و اقت ستند  یبانگربه را بهمراه مع  ،ه

تاریخی بنمایاند، و با مطرب کردن مسائل و مشکالت روز جامعه، به تطبیه  ۀگذشت ۀدر آیین

و توان  یداردمو خواننده را به تفکر وا ی ردازدو مقایستتته با موارد مشتتتابه آن، درگذشتتتته م

، آنچه در ویبنظر  یدهدرا در درک تاریخ گذشتتتته و مستتتائل روز افزایش م وتحلیلیهتجز

چراکه تاریخ، باید ضتتمن   ذکر تاریخ دقیهنه  مردم استتت تاریخ اهمیت دارد، زندگی عموم

شته به       شته، راهی پیش پای آیندگان بگذارد و درس عبرتی از گذ شن کردن حقایه گذ رو

  بود که با ینا ،همراه داشتتتته باشتتتد  یکی از اقدامات مهم باستتتتانی پاریزی، در این زمینه

صیل و خطی و تحقی    ۀمطالع صلی و متون تاریخی ا سی در ا منابع ا منابع و حتی  ینه و برر

ایران  ۀاجتماعی جامع    ۀع درگذشتتتت  در مواردی با تصتتتحی  این متون، به جستتتتجو و تتبل  
                                                      

 1393فصیحی، سیمین، فرهنگ امروز، تاریخنگار مردمی، اردیبهشت - 1
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به        گام،  با برداشتتتتن این  خت و  ماع    »پردا های علمی و اجت قال رویکرد تار  ازی انت  یخفرا

(meta historyبه تاریخ عینی ) »س  جامعه و شدن   ینۀ، زمهپرداخت ،تاریخی یشنا علمی 

 (241  )محمدزاده، محمدامیر، ازپاریزتاپردیو :کردند کردن آن رافراهمدروشمن تاریخ و

شن کردن زوایای        شته و رو سی امور جزئی گذ ستانی در تحقیقات تاریخی، برر هدف با

خود و  ۀجامع ۀمردم، از گذشتتت حنظور ارتقای ستتط  آگاهی تودبمتاریک تاریخ گذشتتته، 

استتت و هرچند در این زمینه، رویکرد  معاصتتر درک شتترایط روزگار یبرا ،از آن یریگبهره

تاریخ و روابط علی و معلولی  ۀفلستتفه اما در توجه ب ،در مرکز توجه ایشتتان بوده  گیریعبرت

ست و درواقع،   یکارحوادث، هرگز کوتاهی و کم سف »نکرده ا تاریخ را در روایت خود، از  ۀفل

جبر و  حرد اجتماعی انسان، انتقال داده و آن را از حوز انسانی به امور انسانی و عملک   ۀگذشت 

تاریخی خود، همواره بر  یلهاینموده است و در تحل  «اختیار و قآا و قدر و امور مقدر، خارج 

شگر، ب    ساز یخنقش تار سان کن سان منفعل، تأک  یاجان صیت      یدان شخ شته، نقش  ا را در هدا

ومی ندارد فکر کنیم، شخصیت در تاریخ، در لز»رماید: میفو  همان(نمیداند ) یتاریخ، تصادف

احوال عالم همان کار را خواهد کرد که از  و حکم تصتتادف استتت و جبر تاریخی در اوضتتاع 

 (18ی پاریزی، تالش آزادی :باستان«)آن ریخته شده است اربیشپ

هنر و مهارت باستانی پاریزی در آن  » ینویسد: مو پ وهشگر تاریخ   محقه مجید تفرشی، 

 یختنه بدون کاستن از ارزش و وزن علمی و پ وهشی و اورژینال بودن کارش، با درآم  بود ک

تاریخ تلخ را شتتتیر و  »تاریخ با حکایات جذاب، آموزنده و خواندنی، به تعبیر خاص خودش:          

 (258تفرشی،ازپاریزتاپردیو:)«شکر بیامیزد و به کام مردم شیرین کند 

شبیه و تمثیل:  -5-2 صری دربار    ت ضی  مخت تمثیل و انواعش و ارتباط آن  حابتدا بتو

 ردازیم  های کاربرد باستانی پاریزی میبا تشبیه و س و بشیوه

شبیه تمثیلی: –الف  آ  ت شر  ،از علمای بالغت یبع ق( و ابن -ه  4۶7)فو  یمثل زمخ

 : 13۶8ی،کدکنیعیشتتف،به نقل از1420قزوینی،اند  )تمثیل را مترادف تشتتبیه دانستتته ،اثیر

که وجه  یداندم یآنرا تشتتتبیه ،در تعریف تشتتتبیه تمثیل (ق 739فو ) قزوینی ی ( خط79

 :1420 عبدالرحمن،محمدبن ،خطی  قزوینی) شتتده باشتتد  زعمنت ،شتتبه آن از امور متعدد

 ،هر تمثیلیمیداند،  اخصو تمثیل را  اعمرا  یهق( تشب 474فو )عبدالقاهر جرجانی  و (312

ست    شبیه ا شبیه  ،ت شبه آن     ،هر ت شبیهی که وجه  ست وی عقیده دارد ت شکار   ،تمثیل نی آ

 رُخِؤَو تُ جالًرِ مونَدلقَتُ راکَاَ :مثال را ینتشتتبیه تمثیل استتت و ا  ،دارد أویلنیستتت و نیاز بت

و  گذارییجلو م پایککه  یبینم( یعنی م50-51استترارالبالغه:  عبدالقاهر،خری )جرجانی، اُ

جرجانی پیداست  مثالاز  ؛عنی در کار خود تردید داری و دودل هستیی یکشیعق  م پایک

یی  هما ؛حالت مثل یا کنایه گونه داشته باشد  ، به آنکه مشبه  میداند، که تشبیهی را تمثیل 

که مثل یا شتتبه   یاآن استتت که عبارت نظم و نثر را به جمله »عقیده دارد ش( 1359)فو 
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  فنون بالغت و صتتناعات ادبی: ،یی)هما« رایندبیا، مثل و متآتتمن مطلبی حکیمانه استتت 

299) 

نوعی تشبیه مرک  است    ،گرفت که تشبیه تمثیل  نتیجه یتواناز مقایسۀ تعاریف فوق م 

تا درک  یکندذکر م را که شاعر یا نویسنده برای موضوع ذهنی خود، مثال عینی و محسوس

از تشتتبیه مرک  استتت که  اییرمجموعهتر نماید و تمثیل نیز زتر و ستتادهمشتتبه را ملموس

ستانی کوتاه یا بلند یا و مثل یا حکایت ورت ص ب شود  ( مطرب )فابل یا پارابل دا نگارنده بر  می

از تشتتبیه تمثیل و تمثیل از آثار باستتتانی پاریزی  یهابذکر نمونه ،گیریاستتاس این نتیجه

  :پرداخته است

ستادی که در دمادم مرگ و پیری و دوران  »- ستات     منتهی رتبۀ ا شارخون و ورم پرو ف

)باستانی،آسیای    « قبای بعد از عید است که برای سر منار خوب است   صادر شود، در حکم   

 المثل است ضرب شده، یک( عبارت مشخص8هفت سنگ: 

میان سیاست  شحاجی میرزا آقاسی از کجا فهمیده بود که رفتار :البد خواهید گفت» -

بنده      ر عمر پادشاه، بتواند وزارت خود را حفظ کند روس و انگلستان چگونه باشد که تا آخ

چنانکه روباه از مقام گرفته بود گمان کنم که این سرمشه را جناب حاجی از سرنوشت قائم    

 (341: همان)« سرانجام گرگ دریافت 

خانقاه شتتیخ صتتفی یا   « چینی خانۀ»میشتتود تشتتبیه کرد که مثنوی مولوی را به  » -

های چینی که شتتخصتتیتهای تاریخی ، مثل بشتتقابها و تنگها وکاستتههای عالی قاپو، ااقچه

اند که وقتی در متن دیوار قرار میگیرند،  ظریفی ستتاخته و پرداخته و اوری نقاشتتی شتتده 

ست و باهم میخواند، بطوری که       صلی روی دیوار هماهنگ ا شی آنها با خطوط ا خطوط نقا

ار است و تنها وقتی برای خود دارای بیننده حدس میزند، این بشقاب یا تنگ جز نقاشی دیو

موجودیت جداگانه میشتتود که از بطن و متن دیوار و ااقچه بیرون آورده شتتود )باستتتانی،   

 (83محدابراهیم، کوچۀ هفت پیه: 

ستعاره تمثیلیه: _ب ست، جمله   » ا ستعاره در جمله ا ست که در معنای حقیقی   یاا ا

شباهت معنای دیگری  ، مثل آب در هاون کوبیدن و یکندافاده م خود بکار نرفته و به عالقه 

 (90 معانی و بیان: شمیسا،«)آب زدن بریهتک

 ( 305:باستانی،آسیای هفت سنگ )« نعل وارونه زده استببینید چطور »     -

ستادن امیر )کبیر(   - شان و وزارت میرزا آقاخان، اول حرفی که اعتماد    پو از فر به کا

لدوله با محارم خود بمیان گذا        تا میرزا تقی خان زنده استتتت من     » رده این جمله بوده : ا

گذارم   مدان او را در جیبم ب تاب، نرخ روغن چراغ را  »و حه داشتتتت زیرا  «نمیتوانم قل مه

 (380: همان)« میشکند 

 (121باستانی،خودمشت ومال: )«نخورده است  یکشتزار مقاالت من هرگز آب جوگندم» -
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ستان تمثیلی: -پ  صطالب   « تمثیل» دا ستان تمثیلی، معادل ا   «یالگور»در معنای دا

Allegoryسی ( ( انگل سان یا حیوان که در        ی ست از زبان ان ستانی ا ست و منظور از آن دا ا

 ا خود دو نوع استت: هداستتان  یننهفته باشتد  ا  یهدف و مقصتود  ،پشتت معنای ظاهری آن 
هستتتند و  یستتی( انگلfable«)ابلف»حیوانات و معادل اصتتطالب ، که قهرمانان آن یداستتتان

 که یداستتتانو  معموالً هدفی اخالقی یا نقدی ستتیاستتی و اجتماعی در آن پنهان استتت   

ص    سان  یتهایشخ ستند ، آن ان صطالب  و ه سی ( انگلparable) «پارابل» معادل ا ست    ی ا

 (107شمیسا، سیروس،معانی وبیان: )

جالبی   یخواه دانست، از ارحها اما این مطل  که محمدعلی شاه را هم باید مشرواه  »-

اند، پیش کشیده میشود ابعاً آنان برای تبرئۀ آنان که بمجلو گلوله انداخته است که اخیراً 

شوند! پ    اند و زیر باران زیر بمباران بودهکه گلوله خورده شناخته  صر مطرود  یش  اند، باید مق

به خرگوشتتی  یوقتی روباهایم که کودکانه غربی خوانده یاهدر داستتتان میشتتود   کشتتیده 

گرم بنوش!  یاو قهوهبیا ما  ۀبه خان    باشتتمین نشتتهم    به او گفت: میل دارم با تو ،رستتید

روباه گفت: برعکو،    گفت گمان نکنم این دوستی برای من سودی داشته باشد         خرگوش

شته     سیاری از جنو تو دا ستان ب      ببین ام کرده ا پذیراییهخودم از آن ۀام که در خانمن دو

  ،خرگوش جواب داد  دید  یخواه اه توی برف، اند ا را که بطرف خانه من رفته    ه پای آن  یجا 

ردپاها  ۀاند اما همتو آمده ۀرف النبطکه  میبینمبسیاری را  یاهدرست است رد پای خرگوش

ست و من رد پایی نم  ۀارف النبه شد! رد پای آزادی     ۀاز الن یبینمتو ا شته با خواهان تو برگ

شرواه خواهان را هم برگرد خانه محمدعل   ،شاه باید از روی اثر قدم ملک المتکلمین  یو م

سراف   صفهانی  ینالدسیدجمال  یل،جهانگیرخان صورا پیدا کرد که رو بطرف باغ او بوده و و    ا

 (581:تالش آزادیباستانی،)« ا نیست هردی از بازگشت آن

از انز بیشتتترین کاربرد به  بعد ان نتیجه گرفت،یتومو تشتتبیه،  کاربرد انزاز مقایستته 

  و گاهساختن مشبه    محسوستر  و  رس تملمو نظورمبکه گاه  تشبیه و تمثیل اختصاص دارد  

ی خواننده ستتازآگاهو تنبیه و  ارشتتاد قصتتد بهیرگری و توصتتیف، در مواردی نیز تصتتوبرای 

یتوان دریافت که بیشترین کاربرد به تشبیه تمثیل   ممقایسۀ انواع تشبیه    و ازاست   بکاررفته

صویرگری و برای توانایی بهتر آن در توصیف مشبه عقلی و     اختصاص  یافته، بجهت توانایی ت

 است  مؤثر بودهیار نثر بسیت و جذابدر تنولع و پویایی  اهآنسرانجام، همۀ 

 یی:  گراکهن_6-2

ش وی از واژگان استتت؛ زیرا حاصتتل نوع گزین، ای از ستتبک یک نویستتندهبخش عمده

و باز احیا  یشوند و متروک م یمیرندا مهواژگان زبان، بار عاافی و فرهنگی دارند  بعآی از آن 

و بعآتتی دیگر برای همیشتته فراموش   یآورندمیشتتوند و در زبان جایگاه خود را بدستتت م 

 یریبکارگ  باواند یتآرکائیک زبان، ازجمله امکانات زبانی استت که خاله اثر م ۀ میشتوند گون 



 105/ شگردهای خاص نویسندگی محمد ابراهیم باستانی پاریزی در پ وهشهای تاریخی

 ع را در سبک خود ایجاد کند تنول ۀهای مختلف آن، زمینگونه

 ین  در ایشتتوددر زبان محستتوب مهای هنجارگریزی یوهواژگان کهن از شتتاز استتتفاده 

ۀ گذشت  از نحوی را یاها و ساخت هها، عبارات، فعلنویسنده یا شاعر عناصری مثل واژه    ،شیوه 

 این  میگذارد ا پ  زیر در کالم را زمان  عنصتتتر؛ یعنی میکند  منتقل  خود زبانی  بافت   به ، زبان 

 (254فتوحی،محمود،سبک شناسی: )مینامند آرکائیسم یایی راگکهن را کاربرد

ستان  شکل از موارد مؤثّ یی،گراامروزه با ست یر سبک و تأث  یریگر در  تواند یم و کالم ا

سزایی در بر  ستال  انقش ب ا هپیوند آنگان و و تجدید خاارات در خوانند یکنگیختن حو نو

   داشته باشد  انتقال حجم عظیمی از بار فرهنگی و فکری گذشته   یجهبا گذشتۀ زبان و درنت 

گیری از اساایر و اشعار گذشتگان    بخصوص این امر اگر با استفاده از تلمی  و تآمین، بهره   

؛ از ارف دیگر،  یشتتودستتنت مهمراه شتتود، موج  پیوند متن با گذشتتته و تداوم فرهنگ و 

که  یی  گویبخشدجدید م یزبان باستان، شکوه و وقار و استواری ادبیات گذشته را به اثر ادب

گذشته دارد و همین نکته سب  عظمت و    ۀبرجست  یسندگان از نو یاکالم نویسنده پشتوانه  

 ،سبک   ساموئل جانسون، منتقد انگلیسی معتقد است واژه کهن به     میشود سبکش   گیسخت 

 (ن ک همانخشد  )میبشکوه و فخامت 

از بخش آرکائیک زبان در  توانستتته  ی،استتت که بخوب  اییستتنده باستتتانی پاریزی، نو 

ای به ستتتبک   رنگ تازه   ،های واژگان، نحو و بافت ستتتخن بهره بگیرد و از این رهگذر     حوزه

 :یگیردقرار م یبررس نوشتار خود ببخشد  این موضوع در سه بخش جداگانه مورد

منظوراز واژگان کهن ، واژگانی استتت که در متون نظم و نثر گذشتتته   واژگان کهن:-

اند و باستتتانی پاریزی، ستتعی در احیاء آنها و بمرور زمان، متروک شتتده کاربرد عام داشتتته

داشته و در نثر خود بکار برده و بدلیل انو و آشنایی با متون کهن و آثار کالسیک، توانسته 

(، 218) یزانتفاعح (،200نکو )(، 4۶ثلمه )(، 19شوخ ) است بخوبی از عهده این امر برآید:  

صعلوکان   (،44)یجوار (،2)یصخب (،۶،خودمشت ومالی(؛ بدست)  (،)باستانی 288پ وه)پنهان

 (،)باستانی،وادی هفتواد(؛۶4حشم ) (،53)

ست یازیدم افعال کهن ستانی،نای هفت ) : د ساب  (،15همان:) یمبماند (،8بند ،با  در ح

برفت )همان  (،1۶1همان،ستتر بتافت) (،241)باستتتانی،یعقوب لیب:( بنواخت10همان:) یدنا

 (؛97

شوندی افعال پ- یدن دررستت(، 23۶همان ) برآمدن(، 129 یهپهفت)کوچه برتافتن :ی

 ؛(2۶همان ) درآمدن(، 479همان ) رفتن فرا(، 47۶فرمانفرما ) فرا گستردن( 27۶همان )

  (،37،)همانیهبال عظام (،37بند،نای هفت)یهماضتت افرادمطابقت موصرروف وصررفت: _

 (؛58تابعه ) یاتوال همان(،خارجه ) مهام (،254ی،مختلفه)تالش آزاد حوادث

ستانی،پیغمبردزدان   چند ) یقدم الیه:ومضاف یا مضاف جابجایی موصوف و صفت    با
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سطور 94: ستانی،تالش چند )ی (  ستانی،یعقوب چند )ی ساعت  (،42آزادی:با  یتن(، ۶لیب:با

 (140) چند یانیسال(، 38همان:) چند

  (،744) یثیمغین ابراهیم ا (،۶94) یرعلی شتتتیرنواییاماین  «:این»معرفه کردن با   -

رضتتا یرزا مین ا (،95) یجهانبانیمستتار تاین  (باستتتانی،حماستته کویر )(؛759) یقذافین ا

 (؛ )باستانی،اژدهای هفت سر(151)

شاه   » فعل وصفی:  - ستانی،وادی هفتواد:  «)، به عمان گریخت خوردهشکست  سلجوق با

45) 

 (  5۶همان:«)یزد رفتند  ارفبه، رمیدهبعض غالمان از او »-

 نتیجه-3

ستان  ش یخپاریزی در تلفیه ادب و تار یبا سبک او را از دیگران  اییوه،  ، بکار گرفت که 

ساس   یزمتما نشاط    روب یزنین عامل ایجاد تنوع و پویایی و رتمهماین پ وهش،  ساخت  بر ا

شادمانی،   ستانی پاریزی،   در آثارو  ست که اغل  موارد، انتقاد  گبهرهبا   از معای یری از انز ا

نثر وی شده   و تحرکو اصالب مفاسد وگاه برای مزاب بوده و موج  گشایش خاار خواننده    

 نظورمبکه گاه  استتتت  بعد از انز بیشتتتترین کاربرد به تشتتتبیه و تمثیل اختصتتتاص دارد

سو و  ترملموس شبه      مح ساختن م صو برای  و گاهستر  صیف، در مواردی نیز  ت یرگری و تو

مقایستۀ انواع تشتبیه میتوان    و ازاستت   رفته خواننده بکاری ستاز اهآگتنبیه و ارشتاد  دبقصت 

شبیه تمثیل     شترین کاربرد به ت صاص دریافت که بی صویرگری و  اخت یافته، بجهت توانایی ت

و در ایجاد تنوع و پویایی  آنها برای توانایی بهتر آن در توصیف مشبه عقلی و سرانجام، همۀ   

س یلت جذاب ست  مؤثر بودهیار نثر ب ستانی   مبر آن  عالوه  ا یتوان گفت، تحرک و پویایی نثر با

کردن تاریخ،  مردمی هدف باستتهل و ممتنع وی، در روایت تاریخ استتت که   مدیون شتتیوح

و    قال    المثلضتترب یری از کنایه،گبهرهبشتترب حوادث و وقایع تاریخی به زبان ستتاده با  

ستان را برای بیان رخدادهای تاریخی، بخدمت   ستفاده از تکنیک جریان  ب د،یگیرمدا همراه ا

و منجر به تداعی معانی و شرب خاارات و حکایات و حوادث مشابه گذشته     که سیلال ذهن 

میشتتود، و این کار نیاز به ااالعات گستتترده در حوزح ادبیات، دانش فراوان در قلمرو   حال

ستند  همچنین روی    سیار قوی دارد که دیگران فاقد آن ه یی، از راگکهنکرد تاریخ و حافظۀ ب

مقایستتتۀ انواع  از ی کمک کرده استتتت نثر باستتتتان بودنزنده وکه به تنوع  عواملی استتتت

شخص    کهنگرا ستانی، م شترین    میی، در آثار با شود بی  «واژگان کهن»یری در حوزح گبهرهی

یجه موج   درنتی و تجدید خاارات خواننده   نوستتتتال  که موج  برانگیختن حو  استتتت

صتتتمیمیت بخشتتتیدن به زبان و  نظورمب هم ،معرفه ستتتاز «این»شتتتود؛ یمجذابیلت کالم 

از موارد « فعل وصفی»؛ عالوه برآن، شدهاستفادهی، توجهقابل ورتصب هم آنکردن خودمانی

و حوادث یا برای  داستتتانهابرای ترستتیم فآتتای   معموالًکه  پرکاربرد نثر باستتتانی استتت 
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صو  سم حوادث بکار گرفته    ت سازی و تج شو میر شود؛  نثر  بودنزندهمنجر به  د، درنهایتی می

  کاربردکم از مواردیی موصوف و صفت   جاجابهسایر موارد مثل مطابقه موصوف و صفت و یا    

 اهآن یرتأثهای کهنگرایی با توجه بمیزان یوهشین انتخاب موارد خاصی از ؛ بنابرانثر وی است

 بخشی به زبان بوده است  در تحرک
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 زوار؛ انتشاراتتهران، سوم، چاپ ،3 ج تا نیما، از صبا،1379 یحیی، آرین پور، -

 ؛کاوه ،تهران انز، و اصطالحاتواژگان  فرهنگ ،1385،محمدرضا اصالنی،-
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 اول، تهران، انتشارات نگاه؛ چاپ کوچه هفت پیه، _________

 ، چاپ سوم انتشارات باستان؛تهران لیب،،یعقوب 13۶3 _______

 اول، تهران، امیرکبیر؛ چاپ کوب،زرین نگاریو تاریخنگری تاریخ 1392،محمد بختیاری،-

 نگاه؛ انتشارات ،تهران جلیل تجلیل، ترجمه ،اسرارالبالغه ،13۶۶،عبدالقاهر جرجانی، -

 ی، مشهد؛( زاهدجعفر) ینالدینز ترجمه یص المفتاب،( تلختای)ب1392، ینیقزوخطی  -
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 سخن؛ انتشارات ، تهران، چاپ اول،اسیشنسبک1392فتوحی، محمود، -

 ، جریانهای اصلی تاریخنگاری دورح پهلوی، مشهد، نشر نوند؛1372فصیحی، سیمین،

 ؛1394ۀ مهران مهاجر،ترجم های ادبی معاصر،یهنظرۀ دانشنام یما،ر مکاریک، -

 ؛نشر هماچهارم،  چاپ ،تهران بالغت و صناعات ادبی، فنون ،13۶7ین،الدجالل همایی،-
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ید،    لۀ    1393تفرشتتتی، مج قا مان بی »، م تا     «نام و نشتتتتان روایتگر بزرگ مرد پاریز  ، از 

 ؛1393پردیو،

یاب خویی، - باس  زر ل   1384 ،ع قا حال استتتت         » ۀم مۀ  قد ته م ل  ی،آذرود ،«گذشتتت ۀ مج

 4۶۶ شبخارا،

سهل      ار، فرخفری امیر- سبک  ستانی پاریزی و  سال   جهان او، و ممتنع، مقالۀ با  ،19کتاب، 

 2و  1 حشمار

 1392پاریزتا پردیو،از پاریزی،یباستان نگاهی به روایت تاریخ،یمن یاسر، قزوینی،حائری 

 ؛1392، مقالۀ به احترام باستانی پاریزی، از پاریز تا پردیو،حآرتی، حسن-

پاریز تا   از ید،و تمجهای نقد یهستتوراوی مردم فرودستتت در  ۀمقال یاوش،ستت شتتوهانی،-
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 1ی پاریزی،جاستاد باستانبا  مصاحبه ،1383گستره تاریخ،-
 


