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 چکیده:
سبک در ادبیات معاصر فارسی محمد علی یکی از نویسنددان توانمند و صاحب زمینه و هدف:

میت میباشد. هدف این مقاله بررسی شناسی حائز اهاست و بررسی آثار وی با دیدداه سبک

در سه سطح فکری، زبانی و ادبی به همراه مثالهایی « مشی و مشیانه»ویژدیهای سبکی داستان 

 از این داستان است.

 هایهایی منطبق با مؤلفهتحلیلی با ذكر نمونه-این پژوهش به شیوۀ توصیفی روش مطالعه:

ای برای تبیین مبانی نظری از منابع كتابخانه شناسانه انجام شده است. همچنین استفادهسبک

 پیش چشم بوده است. 

ذاری دنویسی پایهمحمد علی با انتشار كتاب مشی و مشیانه شیوۀ نوینی در عرصج رمان ها:یافته

ی و اكرده است. وی توانسته با تلفیق زبان محاوره و نثر رمان و با تکیه بر منابع دینی، اسطوره

صربفردی خلق كند. شعرسرایی محمد علی در قسمتهایی از داستان ضمن تاریخی، سبک منح

نشان دادن توانایی نویسنده، به زیبایی اثر افزوده است. مهمترین شاخصج ادبی این نویسنده 

های حسی و تحقیقی شبهبکاردیری صناعات بدیعی بویژه تشبیه است كه عمدتاً دارای وجه

 میباشد. 

اهمیت دادن به جایگاه زنان، داستان را از زبان آنان روایت میکند.  نویسنده ضمنگیری: نتیجه

پایبندی به اخالق و رفتار، خواب، رؤیا، عشق، تبین مفهوم اسطوره بخصوی اساطیر ایرانی از 

دیری از لغات عربی و عدم تبعیت در ساختار نحوی مهمترین ویژدیهای فکری این اثر است. بهره

رونق بخشیده است. نویسنده سعی كرده است كلمات و مفردات و  جمالت، سطح زبانی اثر را

ای دلنشین بکار برد. محمد علی صنایع لفظی و معنوی را به ساختارهای ادبی كهن را به شیوه

 بکار درفته است.« مشی و مشیانه»موازات هم در آثار داستانیش بویژه 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mohammad Ali is one of the prominent and 
capable writers with a style in contemporary Persian literature. therefore; It is 
important to study his works from a stylistic point of view. This article examines 
the stylistic features of the story of "Mashi and Mashianeh" at three levels of 
thought, language and literature with examples of the story. The main purpose 
of this article is to review and explain the characteristics of the story of "Mashi 
and Mashianeh" in three levels. 
METHODOLOGY: Ongoing research; It has been done in a descriptive-analytical 
way. 
FINDINGS: Mohammad Ali has established a new method in the field of novel 
writing with the publication of Mashi and Mashianeh. He was able to create a 
unique style by combining colloquial language and novel prose and relying on 
religious, mythological and historical sources. Mohammad Ali's poetry has 
added to the beauty of the work in parts of the story while showing the author's 
ability. The most important literary feature of this author is the use of novel 
virtues, especially similes, which mainly have sensory and research aspects. 
CONCLUSION:  At the intellectual level, the author, while giving importance to 
the position of women in the story, narrates the story in the language of 
women. Adherence to ethics and behavior, dream, dream, love, explaining the 
concept of Iranian myths and myths are the most important intellectual 
features of this work. At the linguistic level, his use of Arabic words and his 
disobedience in the syntactic structure are other features of the story. At the 
literary level, the author has tried to use the words, content and structures of 
ancient literature in a pleasant way. He has used rhetorical industries such as 
puns, rhymes, etc. in spiritual rhetorical industries of contradictions and 
observations such as many and many similes. 
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 مقدمه

یک نویسنده براساس دو عامل موضوع و مخاطب، سبک و شیوۀ خاصی را در پیش میگیرد و در طول متن آن را 

رعایت میکند. هریک از این سبکها از نظر واهدان، ساختهای دستوری و كاربردهای معنایی با یکدیگر متفاوت است 

نویسنده در آن احساسات خود را بیان میکند سبک حالتی است كه »(. بنابراین میتوان دفت 75: 4374)صفوی، 

ی او وابسته به دو چیز است: قدرت احساس نویسنده و مایج او. مایج نویسنده باید براثر مطالعه و مباحثج آن به پایه

 (.  755: 4395)میرصادقی، « رسیده باشد كه بتواند احساسات خود را بیان كند

ناصر سبکی زبان را در متن سخن دریابد و بازنماید. در این بررسی تناسب بارز ع»پژوهی آن است كه هدف سبک

تبیین نسبت مجزای این یا آن عنصر سبکی اهمیت شایانی ندارد؛ بلکه كل مناسباتی كه ناظر بر عناصر سبکی 

است، واجد اهمیت است و مهم درک وحدت و نظام عناصر سبکی در متن سخن است. تنها زمانی كه شاخصج 

 (.    11: 4376شده باشد، میتوان به ارزش سبکی عناصر بطور مجزا پی برد )عبادیان،  سبکی تبیین

های مختلفی در ادبیات منثور شد. ( و دونهstylesدیری سبکها )در ایران ورود رمان و داستان كوتاه سبب شکل

ای پاره د. داستانواردیاین درایشها حاصل كوشش چندین سالج نویسنددانی بود كه وارث ادبیات غنی پارسی بودن

نامه همه حاكی از این نکته است كه سیر رمان و داستان از حکایات كهن مانند كلیله و دمنه، دلستان، و مرزبان

(، با موفقیت 44: 4374كوتاه به معنای مدرن آن ادرچه با سیصد سال تأخیر در ایران پا به عرصه نهاد )عبداللهیان، 

م رواج پیدا كرد و این همه میسّر نبود جز در سایج بنیان استوار ادبیات پارسی. در و رشد چشمگیری در میان مرد

ویسی ناین مسیر داستان و رمانهایی به قلم درآمد كه میتوان دفت هر یک صاحب سبک و مکتبی خای در داستان

 شدند.   

عرصج دیتی نهاد. ایشان  در تهران پا به 4367محمد محمدعلی از نویسنددان معاصر ایرانی است كه در سال 

ها و مطبوعات را بعهده داشته و آثار وی بطور اخص به اسطوره درایش دارد. سردبیری بسیاری با مجالت، فصلنامه

اختصای دارد و از  جمشید و جمک، و مشی و مشیانه، آدم و حواكه به سه كتاب  روز اول عشقمجموعه كتابهای 

از جمله آثار رئالیستی  باورهای خیس یک مردهو  برهنه در باد، نقش پنهانای محمدعلی است و جمله آثار اسطوره

این نویسنده میباشد. در بیشتر داستانهای محمدعلی، چندآوایی وجود دارد و داستان از روایتهای متعدد و داه 

 (.46: 6555راوی نویسنده شکل میگیرد )پورنوروز، 

ست. این رمان از زبان یک زن روایت میشود و خواب و رؤیا منتشر شده ا 4393در سال  مشی و مشیانهكتاب  

نقش مهمی در پیشبرد داستان دارد. بکاردیری شعر، پانوشت، پینوشت، و ذكر منابع در پایان رمان شکل ظاهری 

ای و دینی مختلفی مراجعه آن را متفاوت كرده است. محمدعلی برای نگارش این اثر به كتابهای تاریخی، اسطوره

كه سبب خالقیت و آفرینش ویژدیهای زبانی خای در این رمان شده است. ازآنجاكه محمدعلی كتاب مشی كرده 

و مشیانه را با سبکی منحصربفرد به رشتج تحریر درآورده، این مقاله در پی پاسخ دادن به این پرسش است كه 

 های خای محمد علی در چه مواردی نمود پیدا میکند؟  سبک ادبی و شیوه

 

 رت و سابقۀ پژوهشضرو
ی شناسی ادبی مورد تحقیق و بررسبا توجه به اینکه تاكنون كتاب مشی و مشیانه بطور جدادانه از دیدداه سبک

قرار نگرفته، انجام پژوهش حاضر حائز اهمیت است. از سویی دیگر چون این رمان به داستان آفرینش نخستین زن 

ی اردازد، این پژوهش میتواند خواننددان ادبیات را با منابع تاریخی، اسطورهو مرد ایرانی، از نگاه روایتهای آریایی می 
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شناسی آثار این نویسنده نگاشته شده، و دینی مختلف آشنا سازد. تعداد پژوهشها و تحقیقهایی كه درمورد سبک

 محمد محمد علیبررسی سبک زبانی و ادبی داستانهای »شمار و اندک است. از جملج آن میتوان به مقالج انگشت

های ( در مجموعج مقاله4341)زهرا دوستی، « با تکیه بر سه اثر باورهای خیس یک مرده، نقش پنهان و برهنه در باد

المللی ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه محقق اردبیلی اشاره كرد. نویسندۀ مقاله تنها در آن دهمین همایش بین

 ه رمان اكتفا كرده است.به بیان ویژدیهای زبانی و ادبی این س

ای كتاب، نویسنددان بر آن شدند تا برخی ویژدیهای سبکی آن را مورد ارزیابی با توجه به اهمیت مباحث اسطوره

و تحلیل قرار داده تا این اثر بیش از پیش به مخاطبان شناسانده دردد. پژوهش حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی 

 صورت درفته است. 4155ات عرب دانشگاه تهران در سال پسادكترا است و در بخش زبان و ادبی

 

 بحث و بررسی

 خالصۀ داستان مشی و مشیانه 

 -ننخستین انسا-رمان مشی و مشیانه داستان آفرینش نخستین زن و مرد در اساطیر ایرانی است. اهورا كیومرث 

و همیشه با هم هستند. اهورا پیش از آفریند. كیومرث و داو رابطج خوبی با هم دارند. آن درا به همراه داوی می

وار بر او نشان میدهد. او باید بتنهایی جهان را تجربه آفرینش او، انسانهای بعد از او را بصورت جهان مثالی خالصه

كند، زیرا اهورا برای او جفتی نیافریده است و او مجبور است بتنهایی زنددی كند. اهریمن از آفرینش و جایگاه 

ند است و درصدد است كیومرث را بفریبد. دیگر دیوها از جمله دختر اهریمن به دیدار اهریمن كیومرث ناخرس

میروند و قسم یاد میکنند كه به كیومرث و داوش چنان آسیب بزنند كه مجال زایش برای آنها فراهم نگردد. 

میرد. آورد و میرند. داو دوام نمیآورد تا هر دو بمیاهریمن به داو و كیومرث حمله میکند. آفت درسنگی را به بار می

روز شبانه 45جنگ میان اهورا و اهریمن آشکار میگردد. اهورا سی سال دیگر به عمر كیومرث میفزاید و آنگاه خود 

ید. آبا اهریمن میجنگد. وی پیامبری به نام زرتشت را به كیومرث نشان میدهد. تا اینکه عمر كیومرث بسر می

 اش بر زمین میرود و اسفند ایزدبانویت بر سینج كیومرث مینشیند. كیومرث نطفهاهریمن بصورت كركسی زش

زمین آن را جذب میکند. تا اینکه دیاه ریواس میروید و مشی و مشیانه از این دیاه پا به زمین میگذارند. آنها هیچ 

. ها میخوانندنوشتهروی سنگهای كیومرث را بعنوان راهنمای خود، از ای از زنددی ندارند، تنها دستنوشتهتجربه

احتیاطی خود مرگ مشی و مشیانه در آرزوی فرزند هستند، هرچند پس از مدتی صاحب فرزند میشوند اما با بی

كودكشان را رقم میزنند. اهورا به آنان فرمان برپا كردن آتش را میدهد. پس از مدتی مشی و مشیانه صاحب فرزند 

سیامک و سامی نهادند. آناهیتای راهنما به مشیانه آتش درست كردن را  شدند و اولین جفت فرزندان خود را

آموزش داد. فرزندان مشی و مشیانه هر دو بزرگ و بزردتر میشوند تا اینکه با یکدیگر ازدواج و به سرزمینهای دیگر 

 مهاجرت میکنند.

 

 های سبکی محمد علی(ای و حقیقی )یکی از مؤلفهتلفیق شخصیتهای اسطوره

تم داستان و عامل مهم طرح كنندۀ همترین عناصر وجودی هر داستان شخصیت است. مهمترین عنصر منتقلاز م

محور است، این مقاله بر آن (. ازآنجاكه این داستان، شخصیت33: 4391داستان، شخصیت داستانی است )یونسی، 

ازد. باوجودآنکه شخصیتهای به معرفی برخی از مهمترین شخصیتهای آن ب رد شناسیسبکاست تا از مجرای 

افریند. باور برای خواننده بیای هستند، محمد علی سعی كرده است شخصیتهایی قابلداستان مشی و مشیانه اسطوره
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شخصیتهایی كه در هر موقعیتی رفتاری متناسب با آن موقعیت از خود بروز میدهند. بااینحال شخصیتهای داستان 

و ددردونی نمیشوند. یکی از ویژدیهای این داستان وجود شخصیتهای زن در ایستا هستند و چندان دچار تحول 

آن است. این زنان با اینکه ازلحاظ تاریخی متعلق به چندین هزار سال پیش هستند، رفتارهایی سنجیده و تا 

ان را حدودی شبیه به زنان امروزی از خود نشان میدهند. محمد علی در داستانهایش به زنان اهمیت میدهد و آن

ا هبعنوان شخصیتی مستقل و صاحب اراده معرفی میکند. در داستانهای او تحول در عقاید شخصیتهای زن، اندیشه

روایت انسانهای نخستین است، از همان آغاز، « مشی و مشیانه»هایشان دیده میشود. هرچند داستان و خواسته

سونگری مردانه و تسلط مردان بر زنان نیستیم. شاهد یک و توانایی، انتخاب و ارادۀ كارها به مشیانه داده شده است

های خود را به مشی میگوید و هیچگاه احساس نمیکند بعنوان زن از جایگاه نابرابری مشیانه حرفها و خواسته

 آیا میدانی پشت»برخوردار است، چون خود او نقش محوری در پیشبرد داستان دارد. آنگاه كه مشی به او میگوید: 

( مشیانه با صراحت و بدون 445: 4341)محمدعلی، « ز الواح سنگی كیومرث، نقش زنی بود به شمایل تو؟یکی ا

چنانچه برای تغییر حواس من این سخن نگفتی، بسیار بیجا كردی »هیچ ترسی درحالیکه ناراحت است میگوید: 

حکمرانی از خود نشان نمیدهد و  (. مشی نیز دربرابر مشیانه چندان تسلط و444)همان: « مرا از من پنهان كردی

تو را از دید آینددان پنهان كردم تا باور نکنند كیومرث بینا و دویا و شنوا در رؤیاها و »بآرامی پاسخ میدهد: 

 )همانجا(. « خوابهایش چشم به فرزند خویش داشته است

ف میکند. به عبارت دیگر، محمد علی در توصیف شخصیتهای داستان، همج ویژدیهای ظاهری و روحی آنها را توصی

پردازی، بیشتر از توصیف مستقیم استفاده میکند. این ویژدی تنها شامل توصیف افراد نمیشود، نویسنده در شخصیت

 بلکه نویسنده امور مهم و حتی حوادثی را كه در روند داستان اثر دذارند توصیف میکند:

-دونهبند هالللو آمد تا من دوشوارۀ زرین چهاردوش و دردنآناهیتا دامن پرچین آبی خود را اندكی باال درفت. ج» 

ای میان سرش، با صد ستاره از جواهرات رنگارنگ میدرخشید. حسی زنانه دوشهاش را بهتر ببینم. تاج زرین هشت

 (.    444)همان: « به من میگفت آناهیتا آموزدار آموزداران زنان است در راه زیبایی و آراستگی

ای اهتمام بیشتری ای دارد، محمد علی به شخصیتهای اسطورهتان مشی و مشیانه محتوای اسطورهازآنجاكه داس

ورزیده و این نوع شخصیتها در داستان وی بسیار برجسته هستند. وی برای خلق شخصیتها و بازسازی اسطورۀ 

اریخ نخستین جفت بشر در تمشی و مشیانه »آفرینش انسان، به منابع ایران باستان و ایران میانه تکیه میکند. 

اساطیری ایران و از نطفج كیومرث هستند كه پس از كشته شدن وی به دست اهریمن بر زمین ریخته میشود. 

آمدند، جسمیت نیز در ناپیدایی خای اهورایی به آنان داده هنگامی كه از صورت ریواس، آرام آرام بشکل انسان در

از خاک بیرون آوردند. لرزان و ترسان نخست هم را نگریستند. لبهایشان شد... آن دو ریشه بر زمین نهاده، پای 

(. محمد علی 99)همان: « اند و كدام مشیانهجنبید، اما كالمی بیرون نیامد. آرزو داشتند بدانند كدام مشی

 رآفریند و شخصیتهای خیر را دربرابر شخصیتهای شر قرار میدهد. شخصیت سیاه دشخصیتهای سیاه و سفید می

این داستان، اهریمن و شخصیت سفید، اهوراست. جدال و تقابل میان شخصیتها از آغاز تا پایان داستان ادامه دارد. 

در اسطورۀ آفرینش آمده پس از آنکه اهورامزدا دست به آفرینش جهان مینوی و مادی زد، امشاس ندان و ایزدان 

آفرینش جهان ابدی زد و دربرابر ایزدان، دیوان را پدید و فروها پدید آمدند، اهریمن هم بیکار ننشست و دست به 

(. اهریمن از آفرینش كیومرث ناراحت است و میداند كه او جانب نور را میگیرد. بنابراین 566: 4371آورد )عفیفی، 

د نسران دیوان، از جمله اپوش و س ینچکر به نزد او میروند و سعی میکنند با اهریمن علیه آفریدۀ مزدا متحد درد

هاست. او (. از اینجا تقابل اهورا و اهریمن آغاز میشود. اهریمن درصدد نابودی همج آفریده43: 4341)محمدعلی، 
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ان آمیزد. آفت حشرات و جانوربا ضرباتی سهمگین پوستج روشنایی را میشکند. آب را به آفت شوری و بدمزدی می

داو سفید و كیومرث نورانی حمله برد. او داو را میکشد.  موذی چون كژدم و وزغ و سوسمار به زمین انداخت... و به

اهورا به مقابله با اهریمن می ردازد و جان كیومرث را نجات میدهد. هرچند پس از چند سال جان كیومرث را 

ا آورد تا اعمال اهورا را در زمین اجرا كنند و با یاری اهورمیگیرد اما اهورا مشی و مشیانه را از كیومرث پدید می

ای را با شخصیتهای آفریدۀ ذهن (. محمد علی سعی كرده شخصیتهای اسطوره47اهریمن را شکست دهند )همان: 

 خود تلفیق كند تا شخصیتهای جدیدی باشند كه برای خواننده ملموس بنظر برسند. 

 

 فکری محمد محمد علی ویژگیهای سبکی در سطح 

وسوی اندیشج حاكم بر آن سوق میدهد. ن خواننده را به سمتتوجه به جزئیات یک اثر ازلحاظ زبانی و ادبی ذه

آید، چیزی جز نگاه خای نویسنده به دنیای پیرامونش و دغدغج او سطح فکری آثار ادبی كه از بطن متن برمی

( در تعریف خود از سبک، وحدت میان zhirmunskyدرمورد مشکالت اجتماع و انتقاد از آن نیست. هیمونسکی )

ای كه وارهسبک نویسنده و هدفهایی كه آن دارد، جدا از محتوا و  عقیده و تصویر»ا را درنظر دارد. شکل و محتو

(. بررسی سطح فکری این اثر از مجرایِ راوی داستان، 47: 4341)خراچنکو، « در پس آن است، كاری است ناممکن

 و موقعیت اثربخش« زن»ین پرداختن به ای و همچندیری از مفاهیم و عناصر اسطورهپیوستگی روایتهای آن، بهره

 های سبکی این نویسنده است. و سازندۀ او در فرایند داستان از مهمترین مؤلفه
 

 نقش راوی داستان در ایجاد سبک شخصی محمد علی 
نویسنده در خارج از دنیای داستان زنددی میکند، درحالیکه راوی مربوط به جهان داستان و حاصل تخیّل نویسنده 

شخص باشد، ت. بهرحال شناخت راوی یعنی دوینده و منبع پیام در داستان بسیار اهمیت دارد. ادر راوی اولاس

ت؛ اس« های شخصیروایت تجربه»داستانی را كه روایت میکند، حوادثی است كه او تجربه كرده است و روایت او 

ر( دهم به یکی از شخصیتهای داستان )منِ تجربهشخص در این روایت، هم به راوی )منِ روایتگر( و ازاینرو ضمیر اول

شخص در جایگاه قهرمان میباشد؛ ازاینرو حضور راوی (. در این داستان راوی اول445: 4494برمیگردد )استانزل، 

یانی شخص از سطح مدر داستان مشی و مشیانه بسیار برجسته و پررنگ بنظر میرسد. چنانچه دفته شد، راوی اول

درونی آن حركت میکند تا در این سطح، به حوادث و شخصیتهای داستان نزدیکتر شود و توصیف  داستان به سطح

شخص )مشیانه(، چنین كاركردی را از خود دقیقتر و بهتری در اختیار مخاطب بگذارد. در این زمینه راوی اول

ق و... است، در داستان شخص كه ایجاد هیجان، فضای حسّی، تعلینشان میدهد. در واقع كاركردهای روایت اول

 وجود دارد. چون او به الیج درونی داستان نفوذ كرده است.    

ای بر شخصیتها و حوادث دارد. او در معرفی خود و مشی و حوادث روایتگر در این رمان تمركز بسیار دسترده

شی همسرش را معرفی داستان نظم و ترتیب زمانی منسجمی را در پیش میگیرد. وی از همان آغاز رمان، خود و م

ام؛ همسر مشی، مادر تمامی پسران و دختران دیتی. مشی نیز پدر تمامی دختران و پسران دیتی مشیانه»میکند. 

 (.44: 4341)محمدعلی، « است

راوی پس از معرفی خود و جهان پیرامونش به آفرینش اولین انسان، كیومرث، بازمیگردد و داستان را با زنددی او  

در آب رودخانه نظر كرد. »د. مشیانه حتی ویژدیهای ظاهری كیومرث را با جزئیات توصیف میکند. ادامه میده

(. در جایی دیگر روایتگر به ویژدیهای ظاهری 67)همان: « ای مینمود، با موهایی انبوه و بسیار سیاه...سالهپانزده



 67/ شناسی كتاب مشی و مشیانهسبک

 

 پس، یکی چند موی نرم بر»میورزد. شخصیت اصلی مشی بعنوان عامل و محركی قوی در پیشبرد داستان اهتمام 

 (. 41)همان: « سر و سینه و ساق پای مشی جوانه زد

كه میتواند به توصیف زمان و مکان، شناسایی  ییدان داستان است. راوچیزباید متذكر شد كه مشیانج راوی، همه 

خصی د و بیان اظهارات شهای زمانی، دزارش آنچه شخصیتها فکر نمیکنند یا نمیگوینو تعریف شخصیتها، خالصه

ای چوبی (. مشیانه یاد میگیرد كه كاسه435: 4397به سه شیوۀ تعمیم، تفسیر، و قضاوت اشاره كند )ریمون كنان، 

ی بعد اندك»بسازد. وقتی مشی از این كاسه آب میخورد به توانایی مشیانه شک میکند. مشیانه با خود میگوید: 

(. مشیانه 435: 4341)محمدعلی، « شگردهای اهریمن است برای اغفال من مشی می نداشت ساختن این ابزارها از

بعنوان راوی و یکی از شخصیتهای اصلی رمان، مدام حاالت درونی خود و مشی را توصیف میکند و از افکار درونی 

 مشی برای خواننده سخن میگوید.   

های این اثر است. شاید انتخاب راوی زن از سوی ای بعنوان راوی داستان نیز، یکی از ویژدیانتخاب یک زنِ اسطوره

نگر بودن آنان میباشد. ازآنجاكه زنان به جزئیات بیشتر توجه میکنند، میتوانند محمد علی، توجه راویان زن به جزئی

های درونی داستان را به مخاطب نشان دهند. این راوی جشن طبیعت را پس از نبرد اپوش دیو خشکسالی با الیه

وت در آب داوان و دوسفندان فرت»نگری فراوان بیان میکند: در پی پیروزی تیشتر اینگونه با دقت و جزئی تیشتر و

رودخانه، غبار سالهای خشکسالی را از خود دور ساختند. درختان، بردهای سبز رویاندند، شکوفه كردند تا بار دیگر 

به ما عرضه كند. آبشارها بار دیگر سرازیر شدند، و میوه دهند. زمین آشکارا نفس كشید تا دلهای رنگارنگ خود را 

 (.431)همان: « سارها آب دوارا روان دردید...در چشمه

نویسنده در »مدرن شباهت بسیاری دارد. محمد علی به رمانهای پست« مشی و مشیانه»میتوان دفت داستان 

دیگر را در ساختار متن خود میگنجاند ای و رخدادهای متنهای مدرن شخصیتهای تاریخی، اسطورهداستانهای پست

« دا كنندای انتقال پیو به این ترتیب امکانی خلق میکند تا شخصیتها یا رخدادها از دنیایی تخیلی به دنیای تازه

(. از سویی دیگر حضور پررنگ راوی و یادآوری مداوم وی مبنی بر آنکه در داستان وجود دارد 657: 4343نیاز، )بی

 مدرن است.  (، از ویژدیهای مشترک رمان مشی و مشیانه با رمانهای پست449: 4391نیا، مین)نیکوبخت و را

 

 پیوستگی در داستانهای محمد علی؛ یکی دیگر از ویژگیهای سبکی
به رشتج تحریر  جمشید و جمکو  مشی و مشیانه،، آدم  و حوارا در سه كتاب  دانج روز اول عشقسهمحمد علی 

، است. داستان آفرینش نخستین زن و دانج روز اول عشقسهدومین كتاب « مشی و مشیانه» درآورده است. كتاب

های ایرانی بازمیگوید. محمد علی این كتاب را در ادامج داستان آدم و حوا نوشته است. هر دو مرد را در اسطوره

اوت كه ان میباشند، با این تفكتاب به اسطورۀ آفرینش می ردازند. قالب و محتوای هر سه بسیار نزدیک بهم و یکس

داستان آفرینش نخستین زن و مرد « مشی و مشیانه»در متون اسالمی آورده شده، ولی كتاب « آدم و حوا»كتاب 

جمشید و »ای برای شروع داستان خود مقدمه« مشی و مشیانه»های ایرانی بازدو میکند. كتاب را در اسطوره

ند و ایران، از نواددان مشی و مشیانه است. نویسنده سعی كرده زبان هر ای هاست. جمشید، پادشاه افسانه« جمک

هر سه  اند وآورد؛ ازاینرو هر سه كتاب بسیار بهم نزدیک، در امتداد هم و بهم پیوستهسه رمان را بشکل یکسانی در

ب اندن داستان بعدی ترغیاند؛ بطوریکه خواننده با خواندن هر جلد از داستان به خوای را تشکیل دادهدانهبا هم سه

ند، امیشود. در هر سه داستان، زنان، راوی و شخصیت اصلی داستان میشوند و نقش زنانی كه تاكنون بچشم نیامده

 آشکار میگردد.
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 تركیب اسطوره و تاریخ؛ سبکی نو در داستانپردازی
میان آورده است. بطور معمول ای است كه دربارۀ انسانهای نخستین سخن بموضوع اصلی این رمان روایتی اسطوره

ای تفسیری برای العاده ارتباط دارد. داستانهای اسطورهای است كه به قدرتهای خارقاسطوره، موجود یا حادثه

شناسی در اسطوره (.455: 6545های دینی یا مافوق طبیعی مانند خدایان یا قهرمانان ارائه میدهد )جیده، پدیده

شناسی مختص زمان دذشته نیست. اسطوره در آثار ادبی اسطوره»سی قرار میگیرد. های یک ملت مورد برراسطوره

ای ههای دونادون بچشم میخورند تا آنجا كه در آثار ادبی پدیدآمده در دورۀ معاصر میتوان ادامج حیات اسطورهدوره

در (. 1: 4396پور، یل)اسماع« پیشین را، كه دستمایج كار نویسنددان و شاعران قرار درفته است، مشاهده كرد

 شناسان و پژوهشگران، رازهایشده توسط اسطورهای، نویسنده قادر است با توجه به تحقیقات انجامرمانهای اسطوره

ها و زبان رمزدونج خدایان و اهریمنان و شیاطین در متون كهن را بتصویر ها و كنایهسربمهر و سمبلها و استعاره

 بار دیگر كشف واش سکوت شده است، یک هد هرآنچه را كه در پرده بوده و دربارهبکشد و به خواننددان امکان د

پذیر فرهنگها و آداب و حتی رونمایی كند. در این نوع ادبی، با تفسیر پیامِ رمزی یا رمزدونج اسطوره، عناصر دوام

 شده و زنده میماند. ادبیات فولکلور هر منطقه، و هر اقلیم بازسازی
ا را هدرایانه دارد و سعی دارد با استفاده از قالب رمان این اسطورهتوجه فراوانی به احساسات ملی محمد علی نیز

ها و ابزارهایی بین مردم جامعه رواج دهد. در نوشتن این رمان ضمن حفظ عناصر داستان، به استفاده از بنمایه

، «مشی و مشیانه»ب داستانهایش، بویژه همچون اسطوره، خواب و رؤیا، عشق و شعر روی آورده است. او در قال

های ایرانی را بتصویر میکشد. او سعی میکند برای كسب هویت ملی و پیوند دذشته به زمان حال، نیاز به اسطوره

احیای اسطوره را بعنوان زیربنای محتوایی هر اندیشه و هنری یادآوری كند و خود در این راه دامهای بلندی 

ان ای خود بدی و آغاز شروع خلقت انسان از موضوعاتی است كه در زمینج نگارش آثار اسطورهبرمیدارد. رنج و تنهای

ای و تخیلی خود مدد درفته ای كرده است. نویسنده در رمان مشی و مشیانه از اطالعات تاریخی، اسطورهتوجه ویژه

 خی و تخیلی است. ای از رمان تاریو این آثار را بوجود آورده است؛ بنابراین این رمان آمیزه

 

 «مشی و مشیانه»جایگاه متفاوت زن در 

محمد علی در بیشتر داستانهای خود بویژه مشی و مشیانه بر آن است تا شخصیت زن را برجسته كند و او را بعنوان 

آفرینی مهمی دارند. زنان فعالی كه نقشی مثبت شخصیت اصلی داستان نشان دهد. زنان در داستانهای وی نقش

نواده و محیط پیرامون خود ایفا میکنند. بیشتر زنانِ داستانهای محمد علی بطور همزمان چند نقش برعهده در خا

رسان مرد و مادری مهربان هستند و در خانواده و محیط پیرامونش تقریباً دارند؛ برای نمونه آغازدر عشق، یاری

های تنی نیستند كه عاشق بدنبال آنان رنج و سختینیافداه دستموفق میباشند. آنها برخالف داستانهای سنتی، هیچ

فراوان تحمل كند. هرچند محمد علی در فصل اول داستان، كیومرث را تنها و بدون جفت قرار میدهد، اما مدام از 

احساس نیاز كیومرث به داشتن همسر سخن میگوید. كیومرث آرزوی داشتن زن و فرزند دارد و از خود می رسید: 

چهره و ساز بزرگ، نام جفت مرا نگفت؟ حال آنکه من در خواب و رؤیا زنی خوشآن سرنوشت چگونه بود كه»

اهورا چه نیازی دارد مرا سی »(. كیومرث داهی از تنهایی شکوه میکند. 34: 4341محمدعلی، « )اندام دیدم...خوش

 (. 14)همان: « یار و همسر رها كندسال در این زمین سراسر شگفتی زا، بی

تنهایی نقش محوری ندارد. دویی كه حضور و وجود مردان بدون این داستان نقش اصلی دارد اما مرد به زن در

ای و سنتی خارج كرده و از همان آغاز زنان امکان ندارد. محمد علی شخصیت مشیانه را از قالب زنهای كلیشه
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را در زن میبیند؛ بنابراین  داستان به وی شخصیتی فعال و منحصربفرد بخشیده است. او همج چیزهای خوب

اندیشیدم آب شور دریا مرد است و آب شیرین می»ویژدیهای خوب طبیعت را از زبان مشیانه به زن نسبت میدهد. 

 (. 443)همان: « رودخانه زن

ای، عاشق و معشوق در كنار هم آفریده میشوند و برای بهم رسیدن سختی زیادی تحمل در این داستان اسطوره

ی ااندک، اندامهایی بشکل تن بر تنج سفید و سبزش بچشم آمد. بگونههای ریواس قد كشید و اندکشاخه» نمیکنند.

ها بر دوش ریواس دیگر بود، و انگشتان یکی بر دهان آن یکی تا مبادا سخنی بگوید. پیدا كه پنداری یکی از شاخه

(. مشیانه نماد اولین 97)همان: « گری با خود دارنداند، و كدام یک دوهری برتر از دینبود كه كدام نر و كدام ماده

زن در روی زمین است؛ زنی كه مدام به كشف اشیاء و حیوانات می ردازد. مشیانه هیچگاه در حاشیج داستان قرار 

آفرینی میکند. او از تواناییهای خود آداه است و از همان آغاز داستان زمام نمیگیرد و همیشه در مركز داستان نقش

ور را در دست میگیرد و داهی خود بتنهایی در حرف زدن با اهورا پیشقدم میشود و با احترام و سخنانی نیکو با ام

(. زمانی كه 464)همان: « آوای بلبل زبان، اكنون وظیفج ما چیست؟ای خوش»اهورا حرف میزند و از او می رسد: 

ارۀ اینکه چه بخورند و چه بیاشامند، می رسد )همانجا(. اهورا پاسخ مشیانه را میدهد، او بسیار منطقی از اهورا درب

ای از زنان مستقل است. حتی در جاهایی كه مشی نقشی منفعل با اینکه مشیانه از انسانهای اولیه است، اما نمونه

 دارد، او به ادارۀ امور می ردازد. 

قالل فکری، اخالقی و رفتاری خود را مشیانه از آغاز داستان، زنی با اتکا به نفس است كه در طی داستان، است 

حفظ میکند و به مشی وابسته نیست. مشیانه تالش میکند بر پاهای خود بایستد و تمامی مشکالتشان را یکایک 

حل كند. روزی كه به اندام درشت مشی مینگرد، با خود میندیشد كه مشی از او قویتر است و شاید در دعوا كردن 

(. مشیانه برای جبران ضعف 434واند تواناییهای خود را در جاهای دیگر بکار بندد )همان: با او پیروز نگردد اما میت

بدنی خود دربرابر مشی مدام در تالش است تا توانایی خود را در جاهای دیگر اثبات بکند. او با خود میگوید: 

 ای نو پدیداف درختان جامهای میساختم یا از پوست خزنددان و الیهنگامی كه كاسه و بشقاب و پیاله و چمچه»

 (.   431)همان: « آوردم، ناتوانی خود را فراموش میکردم و باز...می

مشیانه از مركز قدرت دور نیست و هیچگاه در حاشیه قرار نمیگیرد. شخصیتی پویا كه نقشی مؤثر در پیشبرد 

او تأثیر  دیریهاییت مشی و تصمیمحوادث داستان دارد. نکتج مهمتر این است كه عملکرد و رفتار مشیانه بر شخص

چشمگیری دارد. زمانی كه مشی و مشیانه با هم دعوا میکنند و كاستیهای خود را به اهورا نسبت میدهند. اهورا به 

آنها میگوید: برای ستایش كردن من ارزشمندترین چیز را بدهید. مشی شیر بز را پیشنهاد میدهد اما مشیانه شیر 

و مشی با نظر او موافقت میکند. آنگاه مشیانه كاسج شیر داو را برای اهورا بسمت آسمان  پرچربی داو را میگوید

 (. 439پرتاب میکند )همان: 

دورۀ خود است كه زنی با ویژدیهای مثبت به نویسنددان هماین ویژدی و نقطج مثبت قلم محمد علی نسبت

گنجاند. او از همان آغاز، مردساالری را كنار میزند آفریند و هیچگاه زنی ضعیف، منفور و منفی در داستان نمیمی

شکنانه، زمام امور را به زنان میس ارد و حتی راوی خود را زن قرار میدهد تا از دریچه و و در این حركت سنت

دیدداه زن به حوادث داستان بنگرد. از سوی دیگر، اعتقادات، احساسات و دیدداه مشی را بطور كامل بیان میکند. 

نه در طی داستان دربرابر مشکالت صبور است و احساس ضعف و ناتوانی نمیکند. مشی وقتی وضعیت زمین مشیا

چرا تن »و آسمان و خوراكش را میبیند، بسیار ناامید میشود و به مشیانه صفات ضعیفی نسبت میدهد و میگوید: 

آزاری؟ من و این ای و روان ما را میدهمن و این زن ناتوان را روانج این سرزمین پهناور و به قول خودت مقدس كر
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ایم كه هر روز بالیی نازل میکنی؟... چرا از پس رقابتها با اهریمن فریبکار، من و این زن مفلوک چه دناهی كرده

(. اما مشیانه كه زنی جسور و بیباک 414)همان: « زن شوربخت را دستاویز جنگ آشکار و صلح پنهان خود میکنی

ای مشی دریادل و جسور »حبت كردن مشی واكنش نشان میدهد و با طعنه به مشی میگوید: است به این نوع ص

كه یکباره طغیان میکنی! آفرین بر خطابج تو، اما من ناتوان و مفلوک و شوربخت نیستم، و به تو اجازه نمیدهم 

 )همانجا(.« شک بریزآید بر زبان آوری. تنها در باب خشکسالی فریاد كن و اهرچه از دهان دشادت بیرون می

 

 ویژگیهای سبکی در سطح زبانی محمد محمد علی

انسان موجودی است اجتماعی و نیازمند ایجاد پیوند میان خود و دیگران و زبان كاراترین ابزار پیوند اجتماعی 

انسانهاست. دذشته از نقش ارتباطی، زبان نقشهای دیگری نظیر نقش عاطفی، ابزار تفکر منطقی بودن و 

(. با توجه به اینکه انتقال پیام در ارتباط زبانی معموالً در قالب جمله 9: 4394آفرینی را ایفا میکند )عقدایی،اییزیب

ا هنثر دقت بر انواع واهه شناسیسبکصورت میگیرد، جمله نیز از اجزای كوچکتری به نام واهه ساخته شده است، 

ی زبانی در تعیین سبک شخصی نویسنده بسیار راهگشاست. (. ازاینرو بررسی ویژدیها671: 4397دارد )شمیسا، 

ت و ای بسیار دسترده اسبررسی زبانی متن مقولهشناسی واهه نامید. ای كه حتی میتوان این عمل را سبکبگونه

(. به سطح آوایی میتوان سطح 453: 4399خود شامل سه سطح آوایی، لغوی و نحوی خواهد بود )شمیسا، 

 (.   644دفت؛ زیرا در این مرحله، متن بلحاظ موسیقی بررسی میشود )همان:  موسیقیایی متن نیز

زبان اسطوره، زبانی پرابهت و دسترده است اما زبان رمان بیشتر به زبان كوچه و بازار نزدیک است تا افراد جامعه  

می نداشته باشد. آن را براحتی مطالعه كنند و برای درک آن نیازی به فرهنگ لغت و شناخت لغات كهن و قدی

زبان اسطوره سمبلیک »حال آنکه دربارۀ اسطوره باید دفت دذشته از دشواری زبان كهن و فراوانی لغات مهجور 

دیری از زبانی كه میان نثر كتابهای مقدس و نثر ساده امروز (. محمد محمد علی بجز بهره34: 4395)فروم، « است

ویسی نای كه سالهاست از اصول داستانناصر داستانی تأكید دارد؛ مسئلهقرار دارد، همچنان بر روایت بیش از دیگر ع

های ادبی دچار او بشمار میرود و میتواند در عین آنکه به آثار او تشخّص میبخشد، او را در پذیرش برخی شیوه

وشت از نپی مشکل سازد. استفاده از زبان سنتی كتابهای منبع و تلفیق آن با زبان محاوره و نیز درج پانوشت و

دیگر خصوصیات این رمانهاست. محمد علی در این رمان، زبان اسطوره را به زبان محاوره و داهی به زبان كوچه و 

زبانی بکاررفته در آثار محمد محمد علی و نحوۀ كاربرد این ویژدیها آثار وی را  بازار نزدیک میکند. ویژدیهای

نددان متمایز نموده است. در بررسی ساختار زبانی متن مشی و سبک كرده و از دیگر آثار داستانی نویسصاحب

 مشیانه، عنصرهای زیر برجستگیهای فراوانی دارند. 

ی ابرخالف آنچه خوانندۀ متن از داستان )مشی و مشیانه( بعنوان یک متن اسطوره استفاده از كلمات عربی:

ست كه محمد علی در نگارش داستان از آن بهره اانتظار دارد، استفاده از كلمات عربی، یکی از هنجارشکنیهایی 

 برده است. از جمله كلمات عربی بکاررفته در این متن عبارتند از:

 (.417)مشی و مشیانه، محمدعلی: ی « برای نزول باران دعا كنید و حاجت بخواهید»ندا آمد: 

 (.91)همان: « كیومرث از پس آسوددی روان محتلم شد» 

 (.99)همان: « ال و پرتالطم بودهستی برای آنان سیّ»

 (.44)همان: « آن مقدمج ازدیاد شماست» 

 (.457)همان: « آیا پیوند و اسکان ما دو تن در رؤیاهای تو هنوز پابرجاست»
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سرودی مقدس میخوانم. اهریمن ثلث، اول آن را بشنود خمیده، با خواندن ثلث دوم از فرط ناتوانی به زانو »فرمود: 

 (.47)همان: « لث آخر سرودم را بشنودافتاده، و چون ث

 (.46)همان: « جمع مکسر ارواح آدمیان به صف شدند»

همان زنی هستیم كه میباید شاهد دفن شدن تدریجی خود در زیر امواج تهمتها باشیم. دفن ما بطئی، اما حتمی »

 (. 646)همان: « است

شوندی بعنوان ابزارهایی برای قدمت بخشیدن به محمدعلی با استفاده از افعال پیاستفاده از افعال پیشوندی: 

 نثر داستان، فضای طبیعیتری را بنمایش دذاشته است:

 (.45)همان: « تا اهورامزدا نیز راز آفرینش جهان مینو و دیتی را برای او بازدوید»

 (.44)همان: « اهورامزدا، روان آدمیان را به تمامی فراخواند»

 (457)همان: « شی بیفروزی؟آیا زمان آن فرانرسیده، تا آت»

محمدعلی در بیشتر آثار خود از جمله رمان مشی و مشیانه از زبان محاوره یا شکسته استفاده سخنان محاوره: 

هاییست شکنیای و باستانی یکی از سنتای و عامیانه توسط شخصیتهای اسطورهمیکند. استفاده از سخنان محاوره

 كه در متن داستان دیده میشود:

 (. 455)همان: « برف فراوانی ك ه كردیمپس »

 (.641)همان: « اندپس شایسته نیست آنانی كه در كار زن و فرزند و خان و مان خود درمانده»

 (.645)همان: « س س جٌل پالس و داو و دوسفند و مرغ و خروسی به آنان هدیه میدادیم»

 (.653)همان: « شکمبج آنان را زیر دو نهال نورس چال كردیم»

محمد علی در زمینج استفاده لغات،  شناسیسبکیکی از ویژدیهای بارز كاربرد توأمان فعل منفی و مثبت: 

 كاربرد فعلها بصورت متضاد در متن است. وی با این كاربرد نوعی سبک و نوآوری در متن اثر خود ایجاد میکند: 

 (.69)همان: « داو هم زبان نداشت تا بگوید میداند یا نمیداند»

 (.19)همان: « ر فرازی از خواب او را میدید و نمیدیدد»

 (.47)همان: « او جوید نجوید آنچه در دهان داشت یکباره میبلعید»

 (.644)همان: « چه به مردن خود وفادار باشیم چه نباشیم»

فته از رمحمد علی از منابع به شکلهای دونادونی استفاده كرده است: الف( داهی مطالب بردنقل قول از منابع: 

منبع مورد مطالعه بصورت مستقیم در متن رمان آمده است. ب( داهی مطالب با اندک اختالف و جابجایی در 

های روایت در منبع و رمان كلمات و جمالت در رمان نقل شده است. ج( در بخشهایی از رمان نیز درچه بنمایه

 یکسان است، نحوۀ بیان نویسنده تفاوت دارد. 

از سر سرب، از خون، ارزیز، و از مغز سیم، از پای آهن، »جمالت را با تغییر اندكی نقل میکند. محمد علی برخی 

از استخوان روی و از پیه، آبگینه و از بازو پوالد، از جان رفتنی زر به پیدایی آمد كه اكنون بسبب ارزشمندی )زر، 

ناداه از »ها را محمد علی در رمان آورده است: (. مانند این جمله474: 4374آن را( مردمان با جان بدهند )بهار، 

اش آبگینه، از بازوانش سرش سرب، از خونش قلع، از مغزش سیم، از پاهایش آهن، از استخوانهایش روی، از پیه

پوالد، از جان یا روانش زر به پیدایی آمد. زری كه در نزد زنان و مردان آینده بسیار بسیار ارزشمند میبود و مردمان 

 (.91: 4341محمدعلی، « )ری برای كسب آن جان میدادندبسیا
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یابی برخی كلمات می ردازد؛ هرچند این كار مطابق با اصول علی از زبان شخصیتها به ریشه محمدسازی: واژه

 علمی زبانشناسی نیست. 

 (.44مان: )ه« نامیدم و با یاد اهورا بر پشت و شکم وزغ فرود آوردم« چماق در مشت»سنگ كارساز خود را »

پس به آب نه چندان بزردی رسیدیم، من نامش را دذاشتم تاالب. چرا و چگونه؟ اینگونه كه یکباره افتادم توی »

 (. 453)همان: « آن و صدای تاالپ برخاست

 (.453)همان: « آمدهنگام چشیدن شیرش از دهانم صدای بزبز می»دفتم: « نام این چهارپا را چه بگذاریم؟»دفت: 

 (.651)همان: « دذاشتم« مارزن»چوب سرپهن را  نام آن»

 (.659)همان: « نام برخی از نواددانم را آتش اره میخواندم»

 

 ویژگیهای سبکی در سطح نحوی رمان مشی و مشیانه 
ای سبک ادبی را بکار درفته است كه شاهد ساز است. محمد علی در آثارش بگونهسطح نحوی یکی از دالیل سبک

ر این سطح هستیم. وی با بکاردیری جمالت به شیوۀ خای، حذف فعل و بخشی از جمله، نوعی ددردیسی د

استفاده از كلمات مترادف، استفادۀ دیگردونه از حروف و موارد دیگر توانسته سبک ادبی خای خود را بیافریند. به 

 چند مورد از این ویژدیها اشاره میکنیم: 

ر خود بویژه در رمان مشی و مشیانه، چند واهه را بصورت معطوف محمد علی در آثامعطوف )تکرار حرف عطف(: 

 ساز باشد.ای كه ازلحاظ نحوی، میتواند سبکآورد. نکتهمی

 (.11)همان: « كیومرث رفت و بر تخته سنگی، خروسی و مرغی و ماری نیز نقش زد» 

 (.45)همان: « ممن كیومرث به ظاهر بینا و شنوا و دویا و آن داو جنگجو را چنان آسیب میزن»

 (.65)همان: « جلو دروغ و خشم و آز را بگیرد»

 (.413)همان: « سرزمینی كه اكنون پر از مار و مور و ملخ و حشرات موذی بود»

 تتابع اضافات 

 (.459)همان: « اندمطمئن بودم س هرنشینان جهان مینو سخنان ما را شنیده»

 (.473)همان: « تو میدهممن اكنون با حسّی تازه، طراوت تن خویش را به »

 (.435)همان: « من نیز در میان درختان شاخه شکستج پیرامون غار، قطعج چوبی به طول و عرض یک وجب یافتم»

 مقدم شدن فعل
 (.14)همان: « بجانب است مقابل اهریمننمایی پیروان آن مزدای حقآنچه پیداست مظلوم»

 (.44)همان: « تا فرمان و روشی باشد برای آینددان»

 (46)همان: « در رودخانه مردی میانسال را دید با موهایی بسیار سفید» 

 (.61)همان: « آیا اهورامزدا سرنوشت من و این داو را وادذاشته به ایزدی ناشناخته»

 (.65)همان: « شکافی پدید آمد در عقایدش»

 (.445)همان: « غذاییآبی و بیلبانم را نشان دادم كه ترک خورده بود از بی»

یکی از ویژدیهای نحوی آثار محمد علی، حذف فعل یا بخشی از جمله با قرینه یا بدون قرینه در متن حذف فعل: 

 است و این مخاطب است كه باید با ذهن پویا و تیزبین خود قرینج معنوی در جمله را بیابد:  

 (.15)همان: « تو منفعت من هستی و آنان حافظان تو»
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 (.45)همان: « تبدیل موهای سیاه سیاه كیومرث به سفید سفید همچنین تغییر چهره و»

 (.455)همان: « آیا تو نیز چون من رضایی به رضای او؟»

 

 «هم»و « پس»استفاده از كلمات 
 (.43)همان: « پس، یکی چند موی نرم بر سر و سینه و ساق مشی جوانه زد»

 (.45)همان:  « یزد كه برخاستپس، دوش خواباندیم تا از جهان مینو یا آسمان صدایی برخ»

 (.653)همان: « شادیها كردیم از پس به دنیا آمدن آنان»

 (.445)همان: « پس از سرما، درما و خشکسالی پدید آمد»

 (.644)همان: « انسان عادی نه ایزد است نه حیوان، انسان، انسان غیرعادی هم ایزد است هم حیوان»

 (.464)همان: « چه هنگام خورشید به وسط آسمان آمدحد به هم پرداختیم كه ندانستیم  آن»

 «اند، نخست درسنگی پس تشنگی و س س خواب استزبان مشترک تمامی فرزندانم كه در سراسر دیتی پراكنده»

 (.644)همان: 

های ایرانیان است، كلمات و اصطالحات های محمدعلی برپایج اسطورهازآنجاكه نوشتهاستفاده از كلمات باستانی: 

 مرتبط با دین زرتشت در آنها بسامد باالیی دارد.  

 (.65 )همان:« امهزارساله با اهریمن آماده ساختهمردم بدانند اكنون جهان را برای كارزاری سه»

 (.54)همان: « روان كیومرث دفت: ای دادار پاک رنگین»

 (.64)همان: « بایستد –پل چینود-اقتدار سگ زرینگوش است تا بر »

 (.66)همان: « است -آتش آذردشسب– دوم چیز»

 (. 46)همان: « تا آن خورشیددردان بگوید»

 (.54)همان: « رودخانه دایی تی ایرانویج نام میگرفت»

 استفاده از كلمات مترادف یکی از ویژدیهایی است كه در این كتاب دیده میشود:استفاده از كلمات مترادف: 

 (.47مان: )ه« هنوز دیتی سراسر نور و روشنایی است»

 (.65)همان: « بهرورزی و شادكامی را برای برزیگران به ارمغان ببر» 

رفتاری هریک از آدمیان جدادانه محاسبه و تمییز داده اندیشی و نیکپایه، میزان نیکدر نزد آن قاضی بلند»

 (.74)همان: « میشود

 (.65)همان: « امان او به فغان آمدهای بیكیومرث از ناله» 

 (.416)همان: « تیره و سیاه بود بسیار»

 (.437)همان: « شما مردمانید، جزو ایزدان و دیوان نیستید كه تا روز رستاخیز پیر و فرتوت نشوید»

 (.437)همان: « نادهان بین ما رشک و حسد پدیدار شد»

 ( 415)همان: « به خود مردد و دودل میکنی؟چرا ما را نسبت»

 آوردن چند صفت برای یک موصوف
 (.35)همان: « همچنین آرام آرام آموخت به غارهای تاریک و نمور كه میرسد»

 (.41)همان: « اندام میفروشدخود را به یک كرشمج زنان خوشچهره و خوش»

  (.41)همان: « من كیومرث به ظاهر بینا و شنوا و دویا و آن داو جنگجو را چنان آسیب میزنم»
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 نهویژگیهای سبکی در سطح ادبی مشی و مشیا
در سطح ادبی، توجه به بسامد لغاتی است كه در معنای ثانویج خود بکار رفته است و  شناسیسبکهدف اصلی 

دهندۀ كاركردهای فرازبانی متن است. در این سطح شعر و مسائل بیانی از قبیل تشبیه، استعاره همچنین نشان

دبی اثر و خالقیت نویسنده در بکاردیری كنایه، وصف و مسائل بدیعی سجع، جناس و اطناب و بطور كلی زبان ا

 زبان بررسی میشود. 

بکاردیری شعر در متن داستان، زیبایی خاصی به آن بخشیده است. شعرهای این رمان چندان زیاد كاربرد شعر: 

ختی هایش هیچ ساند. محمد علی بسیار روان شعر میگوید. در سرودهنیستند و بیشتر در قالب شعر نو سروده شده

یچیددی در مفهوم و چینش الفاظ نمییابیم و همین ویژدی، شعر او را به زبان عادی نزدیک میکند. در این و پ

عه دو قط -انسان نخستین–اشعار جناس، تضاد، سجع و تکرار كلمات دیده میشود. در فصل اول كتاب، كیومرث 

آیندۀ خود میباشد. میداند عمرش بسر شعر در هنگام مرگ میسراید. او هنوز زنده است و به فکر فرزندان و نسل 

 آمده، از فراق داوش بسیار اندوهگین است و به یاد روزهای خوش با داوش روی سنگ مینویسد:

نام دادم داو یکتا آفریده )را( ایواک / با شاخ و شکم همیشه تهی / نشخوار كرد )هر دم( علف / نیرو درفت از آفتاب 

اهورا او را داد به من / شب با ماه خفتیم، صبح با خورشید برخاستیم / با آفتاب پرنور/ جنگید با پلنگ تیزدندان / 

سوزان با برف فراوان جنگیدیم / صبح درود فرستادیم به اهورا دشمن اهریمن / تا آینددان نیز درود فرستند به 

 (.95اهورا دشمن اهریمن )همان: 

 میباشد، او این شعر را میسراید: زمانی كه كیومرث غمگین است و جسمش در حال تجزیه شدن 

تر تا / آن چرا كه آن چرا بایسته دفت آن كه / مردمان تا جاودان زمان زنده نمانند / پس نعمت خواندن بایسته

دذشت فراموش نکنند / و آن چرا كه نیامده است با آنچه دذشته درآمیزند / و بنیادی محکم برای آینددان سازند 

 (.95 )همان:

ه بهر« آنچه را بایسته دفت»آورده است. و از جملج  شاهنامهاین سروده را به سبک اشعار فردوسی در محمدعلی  

برده است. در فصل دوم، شعرهایی كه آمده مضمونی متفاوت از شعرهای كیومرث دارد كه به مفاهیم اخالقی 

 قطعه را روی آن میبینند: نزدیکتر است. آن هنگام كه مشی و مشیانه سنگ نوشتج كیومرث را میخوانند، این

به نیکی....؟ / كه كاملتر؟ آن كه داناتر / كه داناتر؟ آن كه به فرجام تن داناتر / كه به فرجام تن داناتر؟ آن كه روان »

 (. 41)همان: « خود را سوق دهد سوی صبوری

ن كه مشیانه با نواخت ای استدر این شعر صنایع بدیعی از جمله تکرار، سجع و جناس میبینیم. و دیگری سروده

 نی هفت بند آن را دفته است. او شعر خود را اینگونه آغاز میکند: 

آیند / هر داوی دوهری در در این نزدیکی دریایی است / در این دریا، داوان آبی میچرند / شبها از دریا بیرون می»

 (.95: )همان« دهان میگیرد چون ستاره / به روشنایی آن دوهر چرا میکند بر زمین

 ظرافتهای بیانی -ب

سرهم استفاده میکند و شاهد نوعی پویایی در های كوتاه و پشتمحمد علی در آثارش از جملهها: ایجاز در جمله

 نثر وی هستیم: 

هیچ پاسخی نیامد. من و مشی نخست رنجیدیم، پس خندیدیم. چه می نداشتیم، چنانچه اهورا تا روز رستاخیز »

 (.414)همان: « ای من تمامی نداشتایستاد. پرسشههم می
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 آشوبه درفتم. مشی نیز اندكی بعد پسای نیز به من داد كه دلنخست مشی جگر را به دندان كشید و جوید، پاره»

 (.465)همان: « نشست

 تکرار برخی اسمها، فعلها و حروف در متن داستان، با نوعی تأكید همراه است:تکرار: 

 (.44)همان: « آری میبینمروان كیومرث دفت: میبینم! »

 (. 63)همان: « پس هر دو را در صبحی بسیار بسیار روشن، در میان شادی ایزدان به مركز زمین فرستاد»

 مویهنگامی كه چهرۀ اهریمن را نزدیک نزدیک دید تکان خورد... دوشهای دراز و بینی بزرگ بزرگ... سری بی»

 (.75)همان: « ای پرریش...بی مو و چانه

 (.75)همان: « امنخستین انسان و نخستین پادشاه زمین هنوز زنده من»

)همان: « آن سه ماه بهار نیز، آب سرد، زمین سرد، دیاه سرد، و از همه مهمتر جسم و جان ما نیز بسیار سرد بود»

445.) 

 (.445)همان: « حشرات موذی بسیار بسیار دردید»

 )همانجا(.« ها خشکیددرختان خشکید، چشمه»

میزان استفاده از تشبیه در طول این داستان دسترده است و هدف استفاده از آن، تجسم بخشیدن به بیه: تش

فته بیشتر تشبیهات بکارر پندار خواننده و عمق بخشیدن به احساسات وی درمورد شخصیتها و حوادث داستان است.

های بلند خورشیددونش را از صورتش مانند نسیمی در دذر، مو»در كتاب از نوع تشبیه حسی به حسی میباشند. 

 (.34)همان: « پس زد
 «ساله به جهی داد تا هر طور كه مایل استمانندش را بشکل جوانی بلندباال و پانزدهاهریمن بزرگ... تن وزغ»

 (.45)همان: 

 (.49)همان: « اهریمن چون مگسی بزرگ به پرواز درآمد»

 (.54همان: « )ماری اهدهاوش بسرعت از كنار كیومرث دذشت»

 (.55)همان: « زمین بسیار داغ و آسمان به رنگ سیاهی دیو دو سر كیومرث چرخید»

 (.64 )همان:« آیا هنگامی كه دنبد آسمان را از جوهری سخت چون فوالد دداخته، حصار عالم كردی»

« سوی خود میکشاندزن لبخندی زد و او را بسوی خود خواند. مانند ماه كه در جذبی مهارناپذیر آب دریا را به »

 (.34)همان: 

 

 ج: ظرافتهای بدیعی
 عالوه بر استفادۀ نویسنده از شعر و ظرافتهای بیانی، دسترددی صنایع بدیعی در تمام متن بچشم میخورد:

 جناس

 (.55)همان: « سرشت و سرنوشتی كه آن داو زبان بسته پیشتر از من دانست»

 (.49)همان: « از جنگل آغاز شد در این اندیشه بودم كه چرا سیروسفر كیومرث»

 (. 454)همان: « بار دیگر در سکوت و سکونی فرادیر فرورفت»

 (. 454)همان: « های خاک پدیدار شداما در انتهای زاری و نزاری نادهان در دامنج كوهی، دشتی پر از ك ه»

 (.459)همان: « امبا آن رازونیاز شبانه قدرتی تازه یافته»

 (.433)همان: « سرزمین پهناور، غاری كمنور و نمور نصیب بهترین موجودات زمین میشود؟ آیا از تمامی این»
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 سجع 
 (.94)همان: « همراه دفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک را توصیه میکند»

 (.95)همان: « از سروری و ساالری لشگریان خود سرباز میزنی؟»

 . (54)همان: « ترسان و لرزان دروازۀ جهنم را دشود»

آیند كه با نیکی و راستی خود، زمین را از زشتیها و پلیدیها تو و لشگریان از من و مردانی پدید می»اهریمن دفت: 

 (. 75)همان: « تو پاک میسازند

 

 تضاد و مقابله

 (.67)همان: « می نداشت كه اثر انگشت روی سنگ میماند كه نماند»

 .(36)همان: « روزان و شبانی چند كه راه پیمود»

 (.35)همان: « با دیدن قندیلهای كوچک و بزرگ در شگفت ماند»

 (.13)همان: « ماری سیاه سفید دریخت»

 (.53)همان: « از درون و برون میلرزید»

 (.43)همان: « اهریمن دانست كه فرزندان كیومرث نیز در جدال بین نور و ظلمت، جانب نور را میگیرند»

 (.14)همان: « رمای طاقتفرسا و سرمای استخوانسوز، درد جهان میگردیام خود پای پیاده در ددرچه شنیده»

 (.665)همان: « اقبالی، بداقبالی، بیماری و سالمتی را میدانندفرزندانم معنای خوش»

 (.95)همان: « شب با ماه خفتیم، صبح با خورشید برخاستیم»

 

 مراعات نظیر

رشید و دیگر ستاردان، شبان و روزان، تنها در این اندیشه توجه به وظیفج خود، یا نگاه به چرخش ماه و خوبی»

 (.41)همان: « بودیم

 )همانجا(.« او در بیابان و جنگل و كوه و صحرا بود» 

 (.466)همان: « همراه مشی از پوست داو دو جامه ساختم تا در هنگام باد و باران و برف چهارجامه ب وشم»

 

 گیرینتیجه
و مشیانه توصیفات دقیقی است كه حاالت روحی و ظاهری افراد را بتصویر میکشد. پردازی در رمان مشی شخصیت

در سطح فکری میتوان دفت محمدعلی با انتخاب موضوع اسطوره به نقل روایتها از منابع متعدد به شیوۀ مستقیم 

ان راوی داست و غیرمستقیم پرداخته و شیوه و سبک نوینی را در رمان فارسی مطرح كرده است. از سوی دیگر وی

را زن قرار میدهد تا بتواند همج حوادث را با جزئیات بیان كند. نویسنده در كتاب مشی و مشیانه، زبان باستانی 

ای و سنتی عصر خویش هم غافل نمانده این از زبان محاوره كتابهای منبع را نیز به نثر كتاب افزوده است. باوجود

خای واهدانی و بکاردیری برخی كلمات و تركیبات عربی، سبب دردیده است. استفاده از اسامی خای و تركیبات 

 سبک محسوب دردد. اما درتا وی در سطح زبانی تفاوتهایی با سایر نویسنددان همدورۀ خود داشته باشد و صاحب

سطح نحوی مهمترین ویژدی این كتاب تقدیم یا حذف افعال میباشد. از سوی دیگر جمالت متن در بیشتر موارد 

ها نیز دیده میشود. در این میان كاربرد تشبیه برای بیان مقصود آمیختگی در اجزا جملهبسیار كوتاه هستند و درهم
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نویسنده از بسامد باالیی برخوردار است. شعرسرایی محمد علی و آوردن چند قطعه شعری در داستان به كیفیت و 

 زیبایی داستان افزوده و خواننده را از خستگی میرهاند.

 

 نویسندگان مشاركت
این مقاله از طرح پژوهشی پسادكترا زبان و ادبیات عرب مصوب در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 

اند. سركار خانم استخراج شده است. خانم دكتر معصومه شبستری راهنمایی این طرح پژوهشی را بعهده داشته

ها و تحلیل و تنظیم این طرح پژوهشی در متن نهایی نقش ادهسیمین غالمی بعنوان پژوهشگر در دردآوری د

 اند. در نهایت تحلیل محتوایی مقاله حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر بوده است. داشته

 

 قدردانی و تشکر
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از دكتر امید مجد بجهت همکاری با این پژوهش و مسئوالن 

موزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و همچنین تاالر پژوهش دانشکده ادبیات كه در این مدت برخی آ

 كتب منبع و مکان مطالعه را در اختیار نویسنددان قرار دادند و همکاری كردند، اعالم نمایند.  

 

 منافع تعارض
ریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نش

فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار آن، آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

لی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را احتمالی منافع و حامیان ما

 بر عهده میگیرند.  
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