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چکیده

اعظت شتان در والت ویتیده شتگل ترفتتت استتو بتت ویت ه ووتتی ب تواهی تتنری بتت درون تن تد
م ی ت وتتدرت سیاستتی داشتتتت باشتتی و ویتتیدهپردازان دربتتاری ،راویتتان اتفاوتتات درون دربتتار و بتتت
ع تتارتیم مورنتتان زمانتتخ نتتوی

انتتدو درستتت استتت نتتت نگتتاه ای ت تی ت ازویتتیدهپردازان نس ت ت

بتت وتدرت و نظتا سیاستتی دوران شتان تو تیفی -تزارشتتی انتدم نتتت تحویوتی و پدیدارشناستانت و
جایگتاه یتن نگتاه منتندانتت و سی شناستانت نتالی استتو امتا بتا تلتوی

لنتز نگتاه متان در و تا

ایتت ویتتیدهپردازان دربتتاری ،درمییتتابی نتتت اتتتر همتتی متتدانان دربتتار ن تتودیم امتتروز متتا از
ماجراهایی درون دربار ومناس ات ودرت در ن روزتار میزی نمیدانستی و
ای ت نوشتتتار ،بتتا نگتتاه ملصتتو بتتت ویتتاید فرنتتی سیستتتانی ،شتتاعر در بتتار ستتوصانمحمود،
بتتت وانتتاویی محتتتوای ویتتاید ای ت شتتاعر پردانتتتت استتتو در واو ت  ،ت شتتی اس تت نتتد اووتتی ،در
راستتتای بازتشتتایی جووههتتای وتتدرت در پرنیتتان ویتتیدخ فرنتتیو ویتتایدی نتتت بافتتتت از د بتتود و
تنیتتده از جتتانو تو تت ستت

در ایتت استتت نتتت ووتتتی نشتتونت ،تتارت ،استترا  ،بادهتستتاری

انتتت ت متتتتداو شتتتاهان باشتتتند و در والتتت زبتتتان هنتتتری ،بیتتتان تتتترددم مگونتتتت از و انتتتت ن
ناستت میترددو
واژههای نویدی :وییده ،ودرت ،نشونت ،ارتتری ،بادهنوشی ،بن و
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مقدمه
ویتتایدی ستتروده شتتده در دربتتار ،درستتت استتت نتتت بتتا نگتتاهی ملصتتو بتتت دریافتتت تتوت
ستتروده شتتده انتتدم ولتتی امتتروزه جتتز ازتتتاری متتا میباشتتند و درننتتار نت ت تتتاری ی ماننتتد تتتاری
بی نتتی یتتا نتا هتتای تحویوتتی و نیتتیحتنامتهایی نظیتتر م ارمنالتتت و وابوسنامتتتووو ممتتد
استتت بتترای تحویتتل ونتتلیت ن روزتتتارو اترویتتاید دربتتاری ،نتتار از نیتتت ستتراینده بتتت تحویتتل
ترفتتتت شتتوند و بتتا نگتتاه مت محتتور ن جتتی تتترددم نگتتات جال ت توجتتت بتترای یتتن نواننتتده بتتت
دستتت میدهتتدو نگتتات ریتتز و تیتتویرتریهایی نتتا ت روانتتی ممتتدو درعر تتتهایی م توتت
زنتتدتی ام میباشتتند نتتت بتتا باریتتنبینی وموشتتگافی منحیتتر بتتت فتترد ازطتتر ویتتیدهپرداز بتتت
ن پردانتتت شتتده انتتدو ایت بارینبینیهتتا شت اهت تتتا بتتا ج تتان رمتتان داردو نتونتتت نتتت در رمتتان
رو د هتتا ناویتتده میشتتوندم درویتتاید نیتتز سرشتتت ممتتدو عریتتان میتتترددو بتتت همتتی نتتاطر
استتت نتتت درویتتیدههای دربتتاری ،تابوهتتای اجتمتتاعی-فرهنگتتی امتتا متترو در زنتتدتی دربتتار ،رو
میشتتوند و از زنتتدتی ستت طی راز زدایتتی میتتترددو ایتت راززدایتتی ،در افشتتایی زوایتتایی پن تتان
زندتی س طی س ت نمن مینمایدو
از ایتتت ج تتتت ،متتتا بتتتا مصاللتتتخ ویتتتاید دربتتتاری شتتتاهد برطر شتتتدن ننا هتتتای نتتتا بی
هستتتی نتتت درباریتتان درستتیمای شتتان نشتتیده بودنتتد وم تترخ واولتتی شتتان را درپتت
مینمودنتتدو بتتت همتتان نتتاطر درویتتاید ،متتا بتتا پتتارادون

ن پن تتان

روبتترو هستتتی و محتتتوای ویتتیدههای

دربتتاری ،پتتر استتت ازتلتتارقو در واو ت  ،ویتتیده روایتتتتر ترنی تتی نامت،انستتی استتت از ویتتر و
ونتتدیل ،مصتتر و رام تتتر ،مشتتگی متتوی متتاه روی ،ستتاوی و جا هتتای بوتتوری ل ال ت از متتی
یتتاووت رن ت

و ت

ب تتتتان بیجادهل ت  ،وتتتل و تتارتتری ،بتتن و ب ششتتی نتتت ریشتتت در

تتتارا امتتوا ستترزمی های مفتتتو داردو درعتتی زمتتان پتتر استتت از دادتتتری و مرجلتتی بتترای
دادنتتواهی و تظوتت مظوومتتان ،دیررنیتتت شتتدن از دربتتار بتتت نتتاطر رستتیدن بتتت مشتتگ ت
رعیتت ،شت ن وابیها و تا ت
نت

ع تادتنمتودن ،همیشتت بتت فگتر دیت و دیانتت بتودن و در یتن

ستتوصان یلنتتی لالوتتتم متتیبینی نتتت یتتن فجتتای جتتادویی-ت یوتتی ای،تتاد میشتتودو تویتتا

ت یتتل ویتتیدهپرداز ،ایتت ج تتان یرواولتتی را میتتور میننتتدو امتتا ایتت اشتت ا
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نیستتتم بوگتتت ج تتان واولتتی وعینیتتت زنتتدتی استتتو همتتخ این تتا واولیتهتتای انگارناپتتنیر جاملتتخ
ما بوده اند ووییده تزارم تو ی تونتیی است از ای ج ان لوده بت نن و
در ایتت منالتتت ،بتتت بازتتتا جووههتتای وتتدرت در ویتتر و ونتتدیل ستتوصانمحمود زنتتوی و بتتا
استتتناد بتتت ویتتاید فرنتتی سیستتتانی پردانتتتت شتتده استتتو هریتتن از ای ت جووههتتا در بتتاور دینتتی
اجتمتتتاعی نگوهیتتتده استتتتو امتتتا ووتتتتی در رفتتتتار یتتتنستتتوصان نمتتتود پیتتتدا میننتتتد

و فرهنتتت

وجوتتوهیی ازوتتدرت میشتتودم نتتت تن تتا و انتتت ام را ازدستتت میدهتتدم بوگتتت ت تتدیل بتتت یتتن
هن،تتار اجتمتتاعی و روم وابتتل پیتتروی میتتترددو میشتتود تفتتتم تمتتا مفتتانر زنتتدتی شتتاهانخ
ستتتتوصانمحمود را در یتتتتل همتتتتی منتتتتد عنتتتتوان جمتتتت وری نتتتتردو در این،تتتتا بتتتتت نتتتتاطر
دستتبندیشتتدن ایتتت بازتا هتتا وجووههتتتای وتتتدرت ،هرنتتدا را بتتتت ترتیتت وجداتانتتتت بررستتتی
میننی و
۱و وتتدرت و نشتتونتتری :محمتتد م تتتاری بتترای جوامتت استتت دادزده نتتت نمونتتخ اع یتتی
ن جاملتتخ ماستتتم دو نتتوه تتتزاره وایتتل استتت :یگتتی دایرهیتتی بستتتخ « سانتاراستتت دادی ه ت »
و دیگتتر نظتت شتتگل ترفتتتخ « شتت ان-رمتتتتتتی»و او ایتت ا تتل شتت ان-رمتتتتی را م نتتای روابتت
اجتمتتاعی میدانتتد و بتتر ایت بتتاور استتت نتتت ایت نالتتت در یتتن سوستتوتمرات طتتولی و عمتتودی در
تمتتا

یتتتتهایی جاملتتتت مترتتتت استتتو هتتترن

در مووتتت نتتتودم یتتن شتتت ان استتتت و افتتتراد

پتتایی تر ازنتتودم را رمتتت تیتتور مینننتتدو نتتتا در هتت و نتتمیر نتتودم نیتتز بتتا ایتت پتتارادای
میاندیشدو (م تاری ،بیتا)۹۸-۹۲:
ووتتتتی فرنتتتی ،بتتتت عنتتتوان یگتتتی از دان یافتتتتتتری فتتترد منتتتی جاملتتتتیی ،بتتتارزتری
مظ روتتدرت سیاستتی را بتتت تیتتویر مینشتتدم نشتتونت و نتتونریتتزی میباشتتدو ستتوصانمحمود
بتت ب انتتتهای تونتتاتون بتت ننتتال م توت لشتتگر مینشتد و دستتت بتتت نشتتار و تتارت میزنتتدو ایت
وتل ونشتارها با زبان شاعرانت و تو یفی ای تونت روایت میتردد:
هزارشتتت ر ت تتتی نتتترده از هتتتزار موتتتن

هزارشتتتتاه پراننتتتتده از هتتتتزار نیتتتتار

همیشتتتت عتتتادت او برنشتتتیدن استتت

همیشتتتت همتتتت او پستتتت نتتتردن نفتتتار
(فرنی سیستانی)۶۱ :۱۳۸۵،
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عمتتدهتری دلیوتتی نتتت فرنتتی سیستتتانی بتترای وتتتل و تتارت ستتوصانمحمود متتی وردم دلیتتل
عنیتتدتی استتتو فرنتتی میتویتتد تمتتا ایت وتتتل عا هتتا و مپاو هتتا بتتت نتتاطر استتتحگا پایتتتهای
دی ت استت

و انتتمح

نفتتار میباشتتدو بتتت نتتارتیری واژخ نفتتر در بلجتتی ابیتتات تنتت

استتتم

ولی در بسیاری ابیات دیگر مش ص میتردد نت منظور ازنفار نیها اند:
برهمنتتتتان را منتتتتدان نتتتتت دیتتتتد ستتتترب رید
زنتتون نشتتتت نتتز ن بتنتتده بتتت دریتتا رانتتد
زبتتت پرستتتان منتتدان بگشتتت و منتتدان بستتت

بریتتده بتتت ،ستتر ن نتتز هتتدی بتابتتد ستتر
مو سرخ لتت شتد ،بتی متو ست ز سیستن ر
نتتت نشتتتت بتتود وترفتتتت زنانیتتان بتتت نتتتر
(فرنی سیستانی)۷۱ :۱۳۸۵،

در بیتهتتای فتتوت ،نوعیتتت نفتتار و موولیتتت جنرافیتتایی ن نیتتز مشتت ص میتتترددو نتتافران
برهمنتتان هنتتدی انتتد و موولیتتت جن ت

نیتتز هندوستتتانو فرنتتی سیستتتانی در یگتتی از ویتتایدم

نتتت بتتاز روایتتت از وتتتل و تتارت ستتوصانمحمود در هندوستتتان میباشتتدم ابتتتدا شتت ری را نتتتت
ستتتوصانمحمود بتتتت ن مستتتو شتتتده استتتتم تو تتتی ر یتتتایی مینمایتتتد وستتتپ

نوعیتتتت

ارتنردن و ویران نمودن ن ش ر را بت تیویر مینشد:
درشتتتتت بتتتتود و منتتتتان نتتتتر شتتتتد نتتتتت روز دتتتتتر
موتتتتن ز پتتتتنا یتتتتن ن،تتتتا نیتتتتی یافتتتتتت بتتتتود
دو دنتتتتتتتر و دو زنتتتتتت را فرونشتتتتتتید از پیتتتتتتل
ب واستتتتتتت تتتتتتت و ن شتتتتتت ر پتتتتتتر بتتتتتتدای را
ستتترایهام متتتو نتتتوزخ شگستتتتت نتتترد از نتتتا
بستتونت شتت ر و ستتوی نیمتتت بازتشتتت از نشتت

بتتت تتد شتتفی همتتینواستتت از موتتن زن تتار
دویستتتتت پیتتتتل و دو تتتتندوت ل لتتتت شتتتت وار
بتتتت نتتتون لشتتتگر او نتتترد نتتتا را ن،تتتارووو
بتتتت تتتت و بتتتت ت تتتر نتتترد بتتتا زمتتتی همتتتوار
ب ارهتتتتام متتتتو نتتتتار نفیتتتتده نتتتترد از نتتتتار
متتو نتتره شتتیری تتت نتترده زیتتر پن،تتت شتتگار
(فرنی سیستانی)۶۴ :۱۳۸۵،

اتتتر نشتتت دشتتم درمیتتدان ن تترد تت نخ دینتتی داشتتتت باشتتد و بشتتود ن را توجیتتت دینتتی
نتتتردم استتتارت زنتتتان و تتتت

زدن تمتتتا شتتت ر را نمیشتتتود بتتتا دیتتت توجیتتتت نتتترد و از و انتتتت ن

ناستو ولتی متیبینتی نتت ویتیدهپرداز دربتار یتا بتت ع تارت امتروزی ،تزارمتتر تحنتهای ن ترد
ستتتوصانمحمود مگونتتتت ایتتت اعمتتتا جنایتنارانتتتخ ممتتتدون
وتن ی ت رئتنمودن داردو
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در ادامتتخ داستتتان ،فرنتتی منتتی روایتتت میننتتد نتتت ستتوصانمحمود بتتا ن امتتوا بتتت دستتت
ورده از هندوستتتان ،اننتتون هتتوای تس ت یر میتتر را درستتردارد و بایتتد منتتدان ورمصتتی بگشتتد نتتت
از نتتون شتتان مشتتمتهای ستترخرن

جتتاری تتترددو یلنتتی م دورالتتد تن تتا بتپرستتتان نیستتتندم

بوگتتت هرنتتت هتتوای روابتتت بتتا ستتوصان درسرداشتتت و یتتا اطاعتتت از ستتوصان ننمتتودم هرنستتی باشتتد
با هر نا و عنوان باید نشتت شود:
ستتتتا دیگتتتتر بگتتتتنرانی از لتتتت دریتتتتای نیتتتتل

ژنتتتتتده پتتتتتی ن نتتتتتز در دریتتتتتای ستتتتتند ورده ای
ورمصتتی منتتدان نشتتی نتتز نتتون شتتان تتتا مندستتا
وان ستت

مشتتمتهای نتتون شتتود در بادیتتت ری ت

مولتتون نتتت نواننتتد اهتتل میتتر او را عزیتتز

مستتیلووو

بستتتتت و نستتتتت بتتتت تتتزنی انتتتدر ورده لیتتتل

(فرنی سیستانی)۲۲۱ :۱۳۸۵،

درای ابیات ،وتل ،ارت و مپاو را فرنی بت تونخ شاعرانت بت تیویر مینشد:
اینتتتتن همتتتتیرود نتتتتت ب تتتتر وولتتتتت برننتتتتد

ازنشتتتتتت پشتتتتتت پشتتتتتت وز تتتتت

تامنتتتتد روز دیگتتتتر از ن وولتتتتتهای تتتتل

ده نشتتتتتت برن تتتتتاده ن ینتتتتتد نستتتتتی ب تتتتت

زن شتتان استتیر و بتترده شتتود ،مردشتتان ت تتتاه

ت ت شتتان نتتزی و نستتتت شتتود ،رو شتتان دژ

ن را بتتتتت ستتتتینت تیتتتت فتتتترو متتتتده ز منتتتتز

ویتتتتت را ز پشتتتتتت نیتتتتتزه فرورفتتتتتتت در شتتتتتگ

وزنتتتون نوتتتق شتتتان همتتتت برتوشتتتخ نیتتتار

رودی روان شتتتتتده بتتتتتتت بزرتتتتتتتی متتتتتتو رود ز

ن،تتتا نتتتت ننتتتده باشتتتد توتتتی شتتتود متتتو نتتتوه

ن،تتتا نتتتت وولتتتت باشتتتد ولتتتری شتتتود متتتو یتتت

عوتتتت عوتتتت

(فرنی سیستانی)۲۲۶ :۱۳۸۵،

ایتت فجاستتازی شتتاعرانخ ش تنماستتی از تتحنخ نشتتتار ،میتتزی را بتتت نمتتای

نمیتتتنارد

مگتتر عمتتق جنایتتت و فاجلتتت را در جن هتتای اتفتتات افتتتاده در دوران ستتوصانمحمودو در تتاهر
امتتتر نواننتتتده مستتتحور شتتتگردهای شتتتاعرانخ فرنتتتی میتتتترددو امتتتا محتتتتوا نشتتتتار بیرنمانتتتت
استتت ،استتارت زنتتان و ویرانتتی نتتت در و تت نمیتن،تتد و ستتیمای شتت ر نتتام دترتونتتت تشتتتت
استو ای سیاست سرزمی سونتت در جاملخ ما تاری ن

داردو

منتتی فجتتای انتنتتات میتتز بتتود نتتت باعتتت تردیتتد تتتا نگیمتتی ماننتتد نا رنستترو در درخ
نش و بیهمتمیز یمگان سا ها زندانی شود و درننا انزوا فریاد بر وردنت:
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از او مگونت ستان زمی ویران را
همیزبی نیار تشتتتتتاد دنان را

ننون نت دیو ،نراسان بت جموت ویران نرد
مو نوق جتموت بت بازار ج ل رفتتستتتتند

(طاهری م ارنت)۲۹ :۱۳۸۲،

لشگرنشی تن ا بت هندوستان محدود نمیتردیدم بوگت درهرجایی نت سوصانمحمود ز میدیدم
سپاه ارتتر را تسیل میداشتو
نا رنسرو درجای دیگر ،ونلیت سیاسی نراسان را ای تونت بازتو مینند:
ش ی تاری ،مو بی سانل دمان پرویر دریایی فون مون پر زنسری برگ نیل اندوده حرایی
مو وومی هریگی مدهوم و درمانده بت سودایی
نشی و توده وبا هتمت ناموم و بیجن
زمانت رخ بت وتتصران شستت وز رفتت بر سوده نت تفتی نافتتریدهستت نتتتدای فترد ،فتردایی
(طاهری م ارنت)۳۳ :۱۳۸۲،
نا رنستترو از ش ت تاریتتن ،دریتتایی ویرتتتون و ناپیتتدا ستتانل یتتاد میننتتدو جال ت استتت نتتت
در ورن هشت ه،تری نتافن نیتز بتا زبتان نتودم از ایت شت تاریتن و پتر از بتی ست
امتتتا نتتتافن دری تتتتیی از امیتتتد را نیتتتز بتتتت نمتتتای

میزنتدو

میتتتتنارد و میتویتتتدم ایتتت تیرافتادهتتتتان

درمنتتی ش ت ی تاریتتن پتتر از بتتی وپیماندهشتتده درتتتردا  ،ازنتتا متتا سانلنشتتینان س ت نبار
میزی نمیدانند:
ن،ا دانند نا ما س نباران سانلها
ش تارین و بی مو وتردابی منی نایل
(نافن)۱ :۱۳۸۸،
فرنتتتی هتتت از زیروروشتتتدن جنرافیتتتایی تحتتتت ستتتوصخ ستتتوصانمحمود ستتت میزنتتتد و
نا رنستتترو هتتت از ناموشتتتی م یتتت و رنتتتوت انگیتتتز « نشتتتی و تتتتوده و بتتتا »و فرنتتتی از
تتحنتهایی تتارت و استتارت روایتتت میننتتد وستتپ
میشتتودا امتتا نا رنستترو پیامتتد ایتت

نمیتویتتد نتتت ستتران،ا ای ت بردتتتان متتی

تتارت و استتارت را بیتتان میننتتد «:متتو وتتومی هریگتتی

متتدهوم و درمانتتده بتتت ستتوداییو» ووتتتی زنتتی درستترزمی و نتتانوادخ نتتودم نتتدبانوی نانتتت
باشتتدم یتتا بتتانوی نتتر یتتا شت رزاد شت رنودمو امتتا پت

از استتارت ننیتتز یگتتی از لشتتگریان بیگانتتت

و م تتاج  ،ه نوابتتتیی یتتن متترد بیگانتتت و واتتتل شتتوهر و پتتدرمم پیداستتت نتتت متتت ونتتلیتی
دارد و مولتتودی منتتی زنتتدتی مشتتترنی نیتتز سرنوشتتت و ونتتلیت روانتتی ام پیشتتاپی
استتتو یتتا نتتودنی نتتت در نانتتت و ویتترم «شتتازدهنومولتتویی» والتتدین
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وردن میشتتود شتتاهد دربتتار و ستتاوی ستتوصان،

نیستتت و در تتورت متتان

تتتا ه شتترا تلتتار ننتتد و ه ت میتتل جنستتی ستتوصان و یتتا یگتتی از درباریتتان را ارنتتا نمایتتدو ایتتاز
شاهبیت ای مثا استو بردهای نت از هند بت نیمت ترفتت شده استو
فرنی عیاشی سوصانمحمود را با ای ب تبرتشتتتان منی تیویرسازی مینماید:
نو رویتتتتانی بتتتتت نتتتتوبی داستتتتتان
هریگتتتی بتتتا م تتترهای متتتون ار تتتوان
زلتتتت شتتتتان در پتتتتی او عن رفشتتتتان
ابتتتترو و م تتتتتان شتتتتان تیتتتترو نمتتتتان

بتتتتاده انتتتتدر دستتتتت ونوبتتتتان پتتتتی روی
هریگتتتتتتی بتتتتتتا وتتتتتتامتی متتتتتتون زادستتتتتترو
جلتتتتتتد شتتتتتتان درم،وتتتتتت او مشتتتتتتنبار
زلتتت متتتون موتتتتان زنتتت دان هم تتتو تتتتوی

(فرنی سیستانی)۲۶۲ :۱۳۸۵،
ممگت ایت نگتتاه نا رنستترو تانتتدودی بدبینانتتت باشتتدم ووتتتی نتتار را بتتت ن،تتا مینشتتاند نتتت
ندای وانتد او بترای منتی وتومی فردایتی روشت نوتق نگترده استت و «پایتان شت ستیت ستپید»
نیستتتتو امتتتا بلجتتتی اووتتتات ووتتتتی همتتتی شتتتاعران دربتتتاری از دربتتتار ممتتتدونان شتتتان رانتتتده
میشتتوند ویتتا تتوخ درنتتور انتظتتار دریافتتت نمینننتتدو بتتت وتتو نتتافن از نالتتت ستت نباری و
سانلنشتتتینی نتتتار میشتتتوندو نگتتتاه تیتتتویری را نتتتت ازممتتتدون
نننتتتدخ بیتتتن

ارایتتتت میدهتتتدم تیتتتدیق

جاملتشتتتنانتی نا رنستتترو استتتت و ستتتیمای واولتتتی ستتت طی را بتتتت نمتتتای

میتتتناردو انتتوری ابیتتوردی نتتت نتتود شتتاعر دربتتار بتتوده استتتو ووتتتی متتهمول
درجایی م رخ واولی ممدون

بتتر ورده نمیشتتودم

را ای تونت افشا مینند:

ن شنیدستتتتتتتی نتتتتتتت روزی زیرنتتتتتتی بتتتتتتا ابو تتتتتتی
تفتتتت :متتتون باشتتتد تتتتدا ن نتتتز ن هتتت تگمتتتتای
تفتتتت ای مستتتگی م وتتت اینتتتن ازین،تتتا نتتترده ای
در و مرواریتتتتد طتتتتوو اشتتتتن اطفتتتتا متتتت استتتتت

تفتتت نتتای والتتی شتت ر متتا تتتدایی بینیاستتت
تتتدمومارا روزهتتتا بتتتل ستتتا ها بتتترگ و نواستتتت
ن همتتت بتترگ و نتتوا دانتتی نتتت ن،تتا ازن،استتتا
للتتتل و یتتتاووت ستتتتام نتتتون ایتتتتا شماستتتت

(پارسانس )۹۲ :۱۳۸۷،
این،تتا ممتتدو دیگتتر نتتاجی انستتان و دی ت  ،ستتویمان زمتتان ،ستتایخ نتتدا در زمتتی  ،ب ش ت تر
بیمنت تتا و ت،س ت داد و ده ت در زمتتی نیستتتو بوگتتت فراینتتد ای ت ج ت و شتتگوه را در یتیمتتی و
دربدری مرد ریشتشناسی مینندم نت فره ایزدیم
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انمتتد درنتتتا درنتتدمت و نیانتتت روشتت فگران ،یتتن
۲و وتتدرت وستتتای تری :جتت
دستتتتتبندی از تی هتتتای م توتتت روشتتت فگری داردو در ن تنستتتی بندی شتتتلرای دربتتتاری را «
انمتتد ،اینتتان دربنتتد تنییتتر ونتتلیت
زنتتت م،وتت امرشتتدتان » مینامنتتدو بتتت بتتاور جتت
نیستتتندو بتتت واولیتتت موجتتود ت ت درداده انتتد وسرونارداشتتت بتتان نرفتتخ شتتان استتت تتتا ازی ت
طریق ارتزات نمایندو ( انمد)۲۲۷ :۱۳۸۹،
انمتتد ،ای ت تی ت از شتتاعران دربتتاری نتتت فتتور س ت
بتتا در نظرتتترفت ای ت تل یتتر ج ت
شتتان ویتتیده بتتوده استتتم درستتتای نمودن تتان ان وتتدرت منتتان راه ا تترات را پیمتتوده انتتد نتتت
درعنتتل نمیتن،تتدو پتتارادون محتتتوایی را درهمتتی ستتتای تری بتتت ونتتو میشتتود دیتتدو
ممتتدو  ،تتتاه دستتت در زل ت یتتا تیستتویی بیجتتادهل ی درنتتا عیاشتتی استتتم تتتاه در بارتتتاه در
ن ایتتت نجتتوه و نشتتوه در برابتتر رعیتتتم تتتاه در میتتدان ن تترد «شتتیرربانی» وتتتاه در ع تتادت«
نود نت داند نیستی»و در همخ نا ت ،ممدو از نالت ین انسان عادی نار استو
عمتتدهتری دلتتیو  ،دریافتتت ت ت نیتترتانگیتتزی بتتوده انتتد نتتت شتتاعران متتدا از جان ت
ممتتدونان دریافتتت مینمودنتتدو منتتان نتتت در عیتتد رمجتتان ستتا  ۴۲۲ستتوصانمستتلود بتتت زین تتی
پن،تتاهزار در تتوت داد و زین تتی ن را بتتا پیتتل بتتت نانتتت ام بتتردو درهمتتان روز هتتزار دینتتار بتتت
عنیری داد و بت هرین ازشاعران بیست هزار در دادو (شمیسا)۴۳ :۱۳۸۲،
فرنی نیز بت ای ری ت و پامها ای تونت پردانتت است:
بسا نسا نت مر او را ن ود جی درست

ز م،و

تو سوی نانت برد زر بگنار
(فرنی سیستانی)۶۱ :۱۳۸۵،

نتتان بودن یتتن منتتی فجتتایی باعتتت میتردیتتد تتتا دمتتی ماننتتد فرنتتی از تمتتا تتتوان عومتتی
و ودرت ت یل نودم مدد بگیرد تا ای تونت سوصانمحمود را و
تتتتتر متتتتا نتتتتت بنتتتتدتان تتتتتو باشتتتتی بگتتتتنری
ن نت

نماید:

از ستتتتمان بتتتتت منزلتتتتت و مرت تتتتت رواستتتتت
ن نت

نتتت بنتتدخ تتتو شتتد ای شتتاه بنتتده نیستتت

نتتت بنتتدخ تتتو شتتد ای شتتاه پادشاستتت

(فرنی سیستانی)۲۱ :۱۳۸۵،
بنتتده بنتتده استتتو بتتت همتتان نتتاطر در فرهن ت

دینتتی متتا بتتت جتتز بنتتدتی نداونتتدم بنتتدتی

هتتی نستتی پستتندیده نیستتتو ولتتی فرنتتی بتتا ایت تو تتی های
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را درجایگتتاه مل تتود وتترار میدهتتد و بتتا تترانت میتویتتد نتتت بنتتدخ تتتو بنتتده نیستتتم بوگتتت نتتر
است و منزلت پادشاهی داردو
ی ت ا در ای ت ابیتتات ،بتتادانی ج تتان را وابستتتت بتتت ویتتد نیتتات بتتودن ستتوصانمحمود میدانتتدو
نتتا نگتتت در ابیتتات و وتتی نوانتتدی نتتت همتتی «نستترو تتازی» توشتتتهای وستتیلی ازج تتان را و
نتتتا ستتاناتی از وومتترو نانمیتتت نتتودم را بانتتا ینستتان نمتتود و زی تتاتری شتت رها را بتتت
تتت

نشتتیدو امتتا در این،تتا هتت فرامتتوم نتتار شتتاعر متتدا بتتت تونتتخ دیگتتر ش ییتستتازی

مینماید:
ج تتان متتون موگتت

همتتی تتتا نستترو تتازی نداونتتد ج تتان باشتتتد
منتان باشتتد ج تتان همتتواره تتا شتتاه انتتدران باشتتد

بتتادان و متتون ب تتت

جتتوان باشتتد

ازیتتتترا نتتتتو فرشتتستتتتت و فرشتتتتتت درجنتتتتان باشتتتتد

(فرنی سیستانی)۲۹ :۱۳۸۵،
ای پریشانتفتاری نودم را تسری میدهد در درون مفاهی دینی و از سوصان ین عابد عاد
ترسی مینند:
وز پی انیتتتتا دادن دیر بنشینی بت بار

از شتا ورد نواندن زود برنیزی ز نوا
با نت نرد ازشتتتت ریاران و بزرتان ج تتتان
جر مندان نرامت یافتتتی ز ایزد نز ن

ن نرامتها نت ایزد با تو نرد ای ش ریار
د یگی را هی ناس نرد نتواند شمار
(فرنی سیستانی)۷۵ :۱۳۸۵،

همتتی فرنتتی در تتفت شرا نوشتتی همتتی ستتوصان «وردنتتوان» و دیرنشتتی در بارتتتاه بتتت
نتتاطر «انیتتا دادن» یتتن ویتتیدخ مستتتنل دارد و سراستتر دیتتوان

پتتر استتت از تو تتی وتتتل

عا هتتتا و ارتهتتتایی ستتتوصانمحمودو در تتتاز همتتتی ویتتتیده میتویتتتد نتتتت ووتتتتی بامتتتدادان
ستتوصانمحمود شتترا مینواستتتم متترد ازنمتتاری بتتت وجتتود متتده در ستتوصان پتت

ازشتترا

بامداد شاد میتشتند:
نوق بت می نوردن او تشت شاد

نسرو می نواست ه از بامداد

(فرنی سیستانی)۳۷ :۱۳۸۵،
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یا در ای تو ی  ،وو ووم نردن م الفان سوصان را ای تونت تیویرسازی مینند:
طاعت تو مون نماز ست و هر ن ن

نز نماز

سر بت یگسو تافت او را نرد باید سن سار
(فرنی سیستانی)۷۸ :۱۳۸۵،

در فرهنت دینتتی م تا ت ت وت وتتر ن نتتری از منزلتتت بتتا یی برنتتوردار میباشتتدو امتتا فرنتتی در
ایتت ابیتتات ستایشتتی میتویتتدم بتتا متتد نمودن ستتوصانمحمود ،فجتتیوت تتت وت وتتر ن نیتتی ت
میتردد:
بتتدو شتتود همتتت دشتتواریهای دهتتر ستتان
ازو شتتود همتتت امیتتدهای نوتتق روانستتی نتتت
نستتتوزد ار بگتتت تتتت درافگنتتتد بتتتدهان
متتتتتتدن انتتتتتتدر دهتتتتتتان او بگنشتتتتتتت
ز متتد نوانتتتدن او متتزد نوانتتتدن وتتتر ن
اترمتتتتت وتتتتر ن فانتتتتل بتتتتود بیابتتتتد متتتترد
(فرنی سیستانی)۲۵۳ :۱۳۸۵،
یگتتی از باورهتتای تردیدناپتتنیر نتتت باعتتت استتتحگا و دوا وتتدرت شتتاهان وستت طی متتی-
تردیتتتدم تیتتتورنمودن ستتتوصان را ،بتتتت عنتتتوان ستتتایخ نتتتدا در زمتتتی و واجتتت شتتتمردن اطاعتتتت
سوصان را ه ارز و یا بت تلنی پرست ندا میدانستندو مانند ای ابیات:
هرنت نواهندخ دی باشد و جویندخ راه

شنل از طاعت ایزد بود و ندمت شاه

شاه محمود نت شاهان زبردست ننند

هتترزمانی بت پرستیتتدن او پشت دو تا

در همتتتت تیتی برسرنن تد هی ش ی

بیپرستیدن و بیطاعت او تا ون ه
(فرنی سیستانی)۳۴۶ :۱۳۸۵،

امتتا همتتی ستتوصان واج ا طاعتتآ ن وتتدر دتتت انتتدی بتتود نتتت ووتتتی دانشتتمندی ماننتتد
ابوریحتتان بیرونتتی موافتتق رای ستتوصان نظتتر نتتدادم او را بتتت زنتتدان انتتدانتو ووتتتی نستتی در نتتزد
ستتوصان از بتترای ابوریحتتان طوت ب ش ت نمتتودم تفتتت متتیدانت نتتت بتتت انتتدازخ او نستتی درج تتان
عتتال نیستتتم مگتتر ابت ستتیناو امتتا ابوریحتتان موافتتق دانتتایی ام نظتتر داده استتتم نتتت موافتتق ط ت
م ت و ووتتتی ابوریحتتان را زاد نمتتودم تفتتت :ان ت ت ستتوصان ماننتتد ط ت نتتود زود رنتتا استتتم و
داستتتتان در م ارمنالتتتخ عرونتتتی ستتتمروندی بتتتت تفیتتتیل بیتتتان تردیتتتده استتتتو یتتتا مستتتلود
زنتتوی ،مستتلود رازی را نتتت درشتتلری او را در ارت تتال بتتا بتتت وتتدرت رستتیدن ستتو،وویان مشتتورت
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داده بتتود -ستتران،ا همتتان پی بینتتی مستتلود رازی نیتتز تحنتتق یافتتت -او را بتتت هندوستتتان ت لیتتد
نمودو(شمیسا)۴۳ :۱۳۸۲،
در بحتتتتت وتتتتدرت و ستتتتتای تری ،ویتتتتاید و ابیتتتتات بتتتتی از نتتتتد زیتتتتاد استتتتت و وردن
نمونتتتهایی بیشتتتر ازیتت  ،باعتتت اطالتتخ نتت نواهتتد شتتدو فنتت همتتی وتتدر میشتتود تفتتتم
بستتیاری ویتتاید فرنتتی و بتتت ویت ه ویتتیدخ فتتت ستتومناتم د را بتتت یتتاد ایت ست نار یتتل متتی-
انتتدازد« :بتتدون منتتی ودیستتان دنیتتوی ،نمیتتتوان زنتتدتی نتتردو اتتتر زمتتانی و رمانستتا ری
ازمیتتان بتترود بایتتد از ای ت ج تتان متتهیوس شتتدو زیتترا بتتدون فرمتتان روایتتان ،فرمتتان روایتتان ننینتتی،
دنیتتتوی و رونتتتانی ،میتتتزی جتتتز هتتتر ومتتتر یلنتتتی منفتتتورتری امتتتور امگتتتان وجتتتود ن واهتتتد
داشتو» (ناسیرر)۲۹۵ :۱۳۸۲،
ای ت نتتوه و رمتتان پرستتتی ملصتتو بتتت دریافتتت تتوت ،ستتگتای رایتتا در ادبی تات تو تتیفی متتا
بوده استو
۳و وتتدرت و نمادستتازی دینتتی :نگومتتتنردن برمتترد درننتتار داشتتت لشتتگر و تتروت ،یتتا بتتت
تفتتتخ دوینتتی بو تتی« :یگتتی پرنیتتانی یگتتی زعفرانتتی» یتتا « یگتتی تیت هنتتدی دتتتر زرنتتانی» ای،تتا
داشتتت دومیتتز دیگتتر را نیتتز مینتترد :ن ت اد یتتا ن،ی ت زادتی و دی ت و ن تتت نتتت باعتتت استتتحگا و
دوا اوتتتدار یتتن فتترد و یتتا نتتانواده میتردیتتدم همتتی دو ا تتل بتتودو ووتتتی تتتاری را مصاللتتت
نمتتایی م مشتتاهده متتیننی نتتت سوستتوتهایی نتتت ورنهتتا نگومتتت نمتتوده انتتد یتتا ن،یت زاده بتتوده
انتتد -ماننتتد ساستتانیان ،ستتامانیانووو -یتتا منستتو بتتت دینتتی نتتت ن دیتت وتتدرت توجیتتتنمودن
اعمتتا و دوا ستتوصخ س ت طی را داشتتتت انتتدو زیتترا ،دوا نظا هتتای سیاستتی وابستتتت بتتت ستتت میتتز
استتت :او  ،ای،تتاد تفتمتتان وابتتل و تتو بتترای متترد یتتا شیفتتستتانت متترد م تتتا بتتا ای ت تفتمتتان
موجودیت نود را توجیت پنیر نمایدو دو زور وسو زرو
بتتت بتتاور دنتورستتیروس شمیستتا ،متتون زنویتتان نمیتوانستتتند بتترای نودشتتان جلتتل نس ت
نماینتتدم روی ایتت ج تتت تزینتتخ دو –دیتت  -را انت تتا نردنتتدو بتتا ایتت فرنتتیت میشتتود تفتتتم
مستتومان شتتدن ترنتتان زنتتوی از ستترتفن و بتتت اوتجتتای منتتاف سیاستتی شتتان بتتوده استتتو
(شمیسا)۴۱ :۱۳۸۲،
در ننتتار ن ،موجودیتتت جاملتتخ ستتنتی و و یوتتوی ،ای،تتا ن را مینتترد نتتت ستت طی بایتتد
بتتت نانمیتتت نیروهتتای مرمتتوز تتت بدهنتتدو متتون ایتت بتتاور ،رو دینتتداری و یوتتوی را تشتتگیل
میدهتتدو از طتتر دیگتتر و وتتتی « دی ت ه بافتتت فرهن ت و یوتتت » میتتترددم ن زمتتان تظتتاهر بتتت
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دیتت داری رنتت رنتتی بتترای یتتن زمامتتدار میشتتودو زیتترا « :از ایتت دیتتد هتت پیتتروزی محمتتود
زنتتوی درمتترو بتتر امتترای نراستتان نواستتت نداونتتد بتتوده و ه ت شگستتت مستتلود زنتتوی در متترو
از ستتو،وویان بتتت نواستتت نداونتتد ان،تتا شتتده استتتو جاملتتت هتتردوی این تتا را نتتار از وتتدرت
نود و در نتی،ت ،ت،ربت ناپنیر تونی مینندو» (رنا ووی)۲۷ :۱۳۸۴،
در یتتن منتتی بستتتری استتت نتتت ستتوصانمحمود ،یمی الدولتتت لن ت میتیتترد و متتدانان در
پیرامتتتون ایتتت ش یتتتیت شتتتگلترفتتتتت در تتتتردا دینتتتی بتتتا هنیتتتت و یوتتتوی تو تتتی های
نداتونتتتای مینماینتتدو در یتتن منتتی فجتتایی ،زمتتان زیستتت ستتوصان ،مگتتان زیستتت ستتوصان و
نتتتود ستتتوصان از موولیتتتت عتتتادی نتتتار میشتتتود و متتتا بتتتا نمادهتتتای دینتتتی ستتترونار داریتتت و
نمادهایی نت نظتر بتت دیت رایتا فترت میننتدم یتن ووتت «فتره ایتزدی» استت و یتن ووتت نرامتت
و مل،تتزهم ویتتر دیگتتر نر ستترا و مگتتانی بتترای عربدهنشتتیدن و عیاشتتی نیستتتم بوگتتت نانتتخ
منتتدس استتت و وابتتل طتتوا م نتتتا مستتو های اطتتراف نیتتز نرمتتت دارد و « رواستتت نتتت در
شتتهن تتان دو تتد یتتخ وتتر ن نتتاز شتتودم» نتونتتت نتتت در ایت ابیتتات فرنتتی ایت بتتاور را بیتتان
مینند:
همتتانا ویر تو نل تست و تتتترد ویتتر تو بصحا
طوا زایران بین بت تترد ویر تو دایی
نت پی تو ج ی بر نا نن ادهست مون مو
زنسل د و نوا نماند اندر ج ان شاهی
(فرنی سیستانی)۲ :۱۳۸۵،
در ایتت ویتتیده متتا او پتتارادون را مشتتاهده متتیننی و ازیتتن طتتر ویرستتوصانمحمود
نل تتت میباشتتد و روشتت استتت نتتت نتتودم نگتت مل تتود را داردم متتون بیتتت دو ایتت تمتتان را
ت تتدیل بتتت ینتتی میننتتدم ووتتتی میتویتتد از نستتل د تتتا نتتا شتتاهی نمانتتده استتت نتتت ت وار
ج یتتن را بتتت نشتتانخ ستت،ده در ستتتانخ تتتو بتتت نتتا نمالیتتده باشتتدم در این،تتا ،زمتتان نیتتز زمتتان
عتتادی نیستتتم بتتل زمتتان ازلتتی میباشتتدو امتتا در ستتت بیتتت بتتا تر از ایت ابیتتات ،ایت تونتتت ستتوصان
را مد مینند:
نت از بت رنت زر تو ستتو زری شتود برما
بت هر می نوردنی مندان بت ما بر زر تو در پاشی
نت تن،ی را برافشانی مو برن برن ی ا
امیتترام نسروا شتتتاهام همتتانا ع تتدنردهستتی
نت هرتز نی از ن وامق نگشت از دیدن عنرا
تو از دیدار ماد هم نان شادان شتوی شتتتاها
(فرنی سیستانی)۲ :۱۳۸۵،
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اولیاو اما فرنی ای تسوسل را بت تونتای دیگر فورمولیزه

در سوسوت مرات دینی ،ان یا اند و سپ
مینند:
طاعت تو دینست ن را نت او
هرنتت ترا عییتتتتان رد پدید

ملتند و پا د و پارساست
نافتتر تتتردد اتر از اولیاست
(فرنی سیستانی)۱۸ :۱۳۸۵،

منان تتت یاد ورشتتدی  ،در جاملتتخ دینتتی شتتاه بایتتد نظتتر بتتت دی ت زمتتان نتتودم ،متی ت بتتت
او تتا همتتان دیت باشتتدو بتتت همتتان نتتاطر ،شتتاهان ساستتانی از «فتتره ایتتزدی» برنتتوردار بودنتتدو
ولتتتی نتتتا ستتتوصانمحمود بایتتتد دارای نرامتتتت باشتتتدو فرنتتتی سیستتتتانی در ویتتتیدخ بازتشتتتت
ستتتوصانمحمود از فتتتت ستتتومنات بتتتت تتتورت مشتتترو از نرامتتتات ستتتوصان درایتتت جنتتت

یتتتاد

مینند:
پدیدتشتتتت نتتتت ن از متتتت روی و از متتتت ن تتتاد
منتتانگتتتتت بتتر د تتتو دیرهتتتتتا بمتتتتتاند یتتادووو
منتتی نرامتتت باشتتد نتتت هفتتت ،نودهفتتتادووو
ندیت او دتر است از ندیت ج و و اد

شتتتتت ع،تتتت را متتتتون مل،تتتتزه نرامتهاستتتتت
متتت ازنتتتتتتترامت او یتتتن نتتتتتتدیت یتتتاد نتتتن
نرامتتتتتی ن تتتتود بتتتتتی از یتتتت و ستتتتتتتوصان را
مگتتو مگتتوی نتتت متتون نین تتاد یتتا متتو جت استتت

(فرنی سیستانی)۳۵ :۱۳۸۵،
فرنتتتتی در ویتتتتیدهای نتتتتت در و تتتت لشتتتتگریان ستتتتوصان محمتتتتود میستتتتراید و نحتتتتوخ
نولتتتدادن شتتاه را بیتتان میننتتدم میتویتتد پ ت

از نداونتتد ،ستتوصان محمتتود ب تتتری پروردتتتار

استو یلنی بت تونخ نمنی منا سوصان از ان یا ه با میرود:
جان شیری را فدای ن نداوندی ننند

نز پ

ایزد بود شان ب تری پروردتار
(فرنی سیستانی)۵۷ :۱۳۸۵:

در ابیتتتات دیگتتتر ،فرنتتتی بتتتی ستتتپاه دیتتت  ،ستتتپاه ایتتتزد و سپتستتتا ری نجتتترت محمتتتد و
ستتوصانمحمتتود تفتتاوتی وایتتل نمیشتتوندو بوگتتت همتتخ این تتا را در یتتن ستتص وتترار میدهنتتد و
تفاوت شان ،تفاوت زمانی میباشدم نت نیفی و محتوایی:
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ستتتتپاه دیتتتت ستتتتپت ایزدستتتتت و برستتتتپ
عتتتدوی تتتتو عتتتدوی ایزدستتتت و دشتتتم دیتتت
فریجتتتت باشتتتد بتتتر هتتتر مونتتتدی نتتتت ننتتتد

پ ت از محمتتد مرستتل تتتویی سپتستتا ر
ستتپاه ایتتزد را بتتر عتتتتتدوی دیتت بگمتتار
بت طاوتت و بتت تتوان بتا عتدوی تتو پیگتار
(فرنی سیستانی)۶۵ :۱۳۸۵،

بتتت بتتاور فرنتتی ،ای ت تفتتاوت زمتتانی باعتتت تردیتتده تتتا در شتتهن ستتوصانمحمود یتتاتی ور نتتی
نتتاز نگتترددم متتون زمتتان نتتزو ونتتی ستتپری تردیتتده و ا درمنتتا و منزلتتت ستتوصانمحمود و
ه ارز بودن

با پیتام ران هتی جتای تردیتد و انگتار نیستت نتت اتتر زمتان نتزو یتات ونتی بتودی

«دویست یت» درشهن سوصان ناز میتشت:
وترتو تویی نت در شهن

یتست رواست

بووت نگت سگندر همی امارت نرد
بووت شاه ج ان تر پیم ری بودی

َ
نی م ای را منگر نت باشد ن منگر
ن د ن وت را بر ن اده وفل بدر
دویست یت بودی بشهن شاه اندر
(فرنی سیستانی)۶۷-۶۶ :۱۳۸۵،

بتتا ای ت روینتترد ووتتتی پتتی
ن را ن تتوانی  ،بتتا نتتوان

بتتروی م در یتتن جتتایی میرستتی نتتت اتتتر ابیتتات ماو تتل و مابلتتد

ای ت ابیتتات ،نواننتتده بتترای

مشتتت ت میشتتود نتتت ای ت نمتتد نداونتتد

است یا مد سوصانمحمودم زیرا فاتی نرشده فات ندایی اند:
هتتت بیشتتتخ وفتتتایی هتتت ریشتتتخ ستتت ایی
هرنشتتتتتتت را روانتتتتتی هتتتتتردرد را دوایتتتتتی
درمانتتتتده را ن،تتتتاتی درویتتتت را نتتتتوایی
وی ت هتتردو از وفاینتتد تتتو نتتود همتتت وفتتایی

پروردتتتتتتتار دینتتتتتتی موزتتتتتتتار فجتتتتتتوی
هربنتتتد را نویتتتدی هرنستتتتت را ع جتتتی
جوینتتتده را نویتتتدی نواهنتتتده را امیتتتدی
با هرنت ع تد نتردی یتن روی و یتن زبتانی

(فرنی سیستانی)۳۶۲ :۱۳۸۵،
ووتتتتی فرنتتتی بتتتت اعمتتتا و ش یتتتیت ستتتوصانمحمود جن تتتخ ودستتتی و التتتوهی میدهتتتدم
ترمنتتد ای ت ودسیتراشتتی فاوتتد یتتن پشتتتوانخ تیوریتتن میباشتتدو ولتتی متتیبینی در وتترن نتتزده
متتی دی ،انستتانی ماننتتد نار یتتل بتتت ایتت و رمتتانپرستتتی ،ایتت تونتتت پشتتتوانخ تیوریتتن نوتتق
میننتتد« :متگومتتان متتت نتتو تفتتتت انتتد نتتت یتتن ستتوصان بتتر استتاس نتتق ا هتتی نگومتتت
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میننتتدو او بتتا نتتود مرجلیتتتی از جان ت نداونتتد داردو یلنتتی انستتان نمیتوانتتد ای ت نتتق را بتتت او
واتتتنار ننتتدووو و ن نستتی نتتت بایتتد فرمتتان روای متت باشتتدم ن نستتی نتتت بایتتد اراده ام فتتوت
ارادخ متت وتترار تیتتردم او را ستتمان بتترای متت برتزیتتده استتتو زادی میتتزی جتتز اطاعتتت از یتت
برتزیتتتدتان ستتتمان نیستتتت و نتتتدی نتتتت بتتترای زادی میتتتتوان تیتتتور نتتترد همتتتی استتتتو»
(ناسیرر)۲۹۵ :۱۳۸۲،
۴و وتتدرت و بتتن برناستتتت از تتارتتری :بتتن و ب شتت

متتا و عیتتاری تتفاتی انتتد نتتت

س ت طی تنشتتتت ونتتتا تلتتدادی از زادینواهتتان بتتدان متی ت انتتدو امتتا ای ت

تتفت بتتت تتاهر

پستتتندیده ،ریشتتتت در یتتتن جنایتتتت داردو ن میتتتزی نیستتتت جتتتز تتتارتتریو بتتتی ب شتتت

و

مپتتاو رابصتتخ مستتتنی وجتتود داردو اتتتر تتتارا امتتوا متترد منوتتو ن تتودیم ایتت همتتت بتتن و
نات ب شتتی در روزهتتای جشتت و ستترور و یتتا محافتتل بادهنوشتتی و متتدانی نمیبتتودو ا تت ایتت
ری تتتت و پامهتتتایی بیمتتتورد ،از طتتتر برنتتتورداران و ناستلیستتتانی نتتتت متتتون «مگستتتان تتتترد
شیرینی» درتردم بودندم نام

شده بن م

مگتتر یتتر از متتدانانی نظیتتر زین تتی نتتت در یتتن روز پن،تتاهزار در را بتتت عنتتوان تتوت دریافتتت
مینترد و بتتا پیتتل بتتت نانتت ام متتی بتترد و یتتا ستتوصانمحمود در هنگتا شتترا نوشتتی ووتتتی ستترم
از بتتاده تتتر میشتتدم متتادن

را منتتان زر هدیتتت متتیداد نتتت ل تتاس متتاد رنتت

زر را بتتت نتتود

میترفتتتو متتون متتدا میدانستتت« :نتتت تن،تتی را بتتر افشتتانی متتو برن ت برن تتی ت او» دیگتتر
در ن،تتایی تتتاری ستترام داری ت نتتت ستتوصانی ب تت ری تتی ،فنیتتری ،یتیمتتی ،بیتتوهزنی و یتتا مستتتمند
دیگری سگتای ب ش

نرده باشدو

بحتتت از بتتن و ب ش ت
نتتو ن جنتت

متتا را بتتا یتتن شتتگل هندستتی مثوتتت تونتتت روبتترو میستتازد نتتت یتتن

استتت ،نتتو دیگتتر ن تتارت و نتتو ستتو ن استترا و ایتت استترا نتتت رفتتاه

اجتمتتاعی را در پتتی دارد و نتتت جتتود و عتتدالت پیشتتتتی بتتت نستتا متتی یتتدو دریافتتت نننتتدتان
دره ت و دینتتار یتتا شتتاعران متتدا بتتوده انتتد ویتتا لشتتگریان تتارتترم تتتا نس ت ت بتتت ستتوصان وفتتادار
بمانندو فرنی رابصخ ناخ و ویرانتری را ای تونت بازتو مینند:
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نرا نرده بت شمشیر نانت بدنواه

بوند نرده بت دینار ناخهای ولی

(فرنی سیستانی)۳۴۲ :۱۳۸۵،
عوتتی رنتتا ووتتی بتتت ای ت واولیتتت ایت تونتتت اشتتاره میننتتد«:در نگومتتت ستتپاهیتری اولتتی
و نتتروریتتتری نتتار نگ تتداری ستتپاهیان و ستتیرنردن شتتگ نتتان استتت و اتتتر نظتتا اوتیتتادی
منتتی اجتتتازهای را ندهتتتدم راه نتتتل بلتتتدی تتارت نشتتتور نتتتود و نشتتتورهای م،تتتاور استتتتوووو
ش ت ص ستتوصانمحمود نتتت ملا تتر فردوستتی استتت تمتتا زنتتدتی سیاستتی ام در اردونشتتیهای
جنگی ن

نگناشتت استو» (رنا ووی)۴۲ :۱۳۸۴،

ت میشودو وی سالی را بدون جن

در یتتن منتتی ستتانتار اجتمتتاعی استتت نتتت فرنتتی از ب شتت

بیپایتتان ستتوصانمحمود

ای تونت یاد مینند:
اتر بر میز ب شیده زب شنده نشان بودی

ن ینی هی دیناری نزو بی د نشان باشد
(فرنی سیستانی)۳۱ :۱۳۸۵،

عمتتدهتری توجیتتت لشگرنشتتیهای ستتوصانمحمود در هندوستتتان تستتترم دیتت استت
نابودی نفار بوده استو فرنی ای تونت بت ای مونوه پردانتت است:
از سر بت بند میح ها همی زری ننند

و

وز دومش بت دو توم نیگوان را توشوار
(فرنی سیستانی)۵۶ :۱۳۸۵،

تیتتورننی در جاملتتخ وتترن م تتار و پتتن ،ه،تتری ،ونتتلیت متترد عتتادی از نگتتاه اوتیتتادی
مگونتتتت بتتتوده انتتتدا امتتتا فرنتتتی از بینرانگتتتی ب شتتت ستتتوصان و بیمنتتتداری دینتتتار ستتت
میتوید:
مندار ج ان راست ورا نیز نرانست

ب شیدن او را نت نرانست و نت مندار

دینار منان ب شتتتتتد ما را نت بر متتا

پیوستتتت بود نارتری میزی دیتنار
(فرنی سیستانی)۸۹ :۱۳۸۵،

۵و وتتتدرت و بتتتادهنوشتتتی :فرنتتتی ،ویتتتیدهای جداتانتتتت دارد در تتتفت شتتترا نتتتوردن
ستتوصانمحمودو او در ایتت ویتتیده ستتت نگتتتت را روشتت مینمایتتد :او  ،شتتادی متترد بتتت نتتاطر
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شتتتادی برناستتتتت از شرا نوشتتتیدن ستتتوصان استتتتو دو  ،تتتحنخ شرا نوشتتتی ستتتوصان را بتتتت
تیتتویر مینشتتد و ستتو  ،ری تتتوپتتامتری ستتوصان را درنالتتت بتتادهنوشتتی بیتتان میننتتدو اینتتن
ابیات ای موارد را بت ترتی می وری :
او :
نوق بت می نوردن او تشت شاد

نسرو می نواست ه از بامداد
دو :
برد

سرو نرامنده بپای ایستاد

ماه درنشنده ود پی

با طر و نرمی و فا نین

شاه ود بستد و برن ن اد
شادنواری شت نت َم َیت نوم باد

شادی و می نوردن شت را سزد
سو :

وز تو بت هشیاری یابند داد

از تو بت می نوردن یابند زر

(فرنی سیستانی)۳۸-۳۷ :۱۳۸۵،
ال تتتت میورستتازی تتحنتهای بادهنوشتتی ستتوصان در جایجتتای دیتتوان فرنتتی بتتت تیتتویر
نشیده شده است نت در ای جا مح

نمونت ای مثا را نیز می وری :
نوبرویتتتتتانی بتتتتتت نتتتتتوبی داستتتتتتان
هریگتتتی بتتتا م تتترهای متتتون ار تتتوان
زلتتت شتتتان در پتتتی او عن تتتر فشتتتان
ابتتتترو و م تتتتتان شتتتتان تیتتتترو نمتتتتان

بتتتاده انتتتدر دستتتت و نوبتتتان پتتتی روی
هریگتتتتتی باوتتتتتامتی متتتتتون زاد ستتتتترو
جلدشتتتتان در م،وتتتت او مشتتتتن بتتتتار
زلت متتون موتتتان زن تتدان هم تتو تتتوی

(فرنی سیستانی)۲۶۲ :۱۳۸۵،
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نتیجهگیری
در جوام ت استتت دادزده ،تویتتا همتتت بتتت تونتتتیی دروم میتوینتتد و از واولیتتت طفتتره میرونتتد
و در ای ت میتتان ،ستتوصان بزرگتتتری فری نتتار میباشتتدو تویتتا نمای نامتتتای برپتتا استتت و هتترن
تمثیل نسی را مینند نت نود واولی ام ن ن

نیستو

سرتنشتتت سیاستتتورزی در تتتاری متتا منتتی بتتوده استتتو س ت طی  ،در زیتتر تن تتد هنتتی و
تس ت یرناپنیر وتتدرت دستتت بتتت نارهتتایی میزدنتتد نتتت ن اعمتتا  ،در محجتتر عتتا تتتابو بتتودو یتتا در
میتتدانهای ن تترد ،مرتگتت جنایتهتتایی میتردیتتد نتتت تیتتور ن در هنیتتت متترد  ،یتتر ممگتت
بتتت نظتتر میرستتیدو امتتا همتتخ ایتت اعمتتا ناپستتند را ایتت شتتاهان مرتگتت میشتتدند و بتترای ن
بیشتر ووتها توجیت دینی دستوپا مینردندو
روایتتتتر ای ت دورویتتی و تابوشتتگنی در درون ویتترها ،شتتاعران دربتتاری بتتوده انتتدو اینگتتت ای ت
شتتتاعران در توجیتتتت اعمتتتا ناشایستتتت شتتتاهان مستتتت د ،منتتتدر ننتتت

داشتتتتت انتتتد و از ن،

و انتتتزدایی مینردنتتدم بحثتتی استتت نتتت درجتتایی نتتودم بایتتد بررستتیترددم امتتا نن ت

شتتان

بتتت تتفت روایتتتتر از درون تن تتدی نتتت پشتتت را ه ت در درون ن راه ن تتودم متتت رستتد بتترای متترد
عادیم وابل تندیر استو
ای ت پرس ت

را اتتتر مصتتر ننتتی م تیتتور ننتتی  ،اتتتر شتتاعران دربتتار ه

تتح ت و ه جوتتی

شتتاهان ن تتودیم امتتروز ،دانتتایی متتا از سرتنشتتت ای ت س ت طی منتتدر بتتودا پاس ت منفتتی استتتو
لناستتت نتتت ویتتاید دربتتاری ،فنتت تو تتی ت تتی از واولتتات تتتاری ی نیستتتم بتتل ،ب شتتی از
تاری ماست در ننار تاری بی نی ،ج انتشایی جوینی و بنیت نت تاری یو
فرنتتی سیستتتانی ،یگتتی از مشتت ورتری شتتاعران دربتتار در عیتتر ستتوصانمحمتتود و درنتتل،
سوستتتوخ زنتتتوی بتتتوده استتتتو فرنتتتی ،بنتتتا بتتتت وریحتتتخ منحیتتتر بتتتت فتتترد نتتتودم در فتتت
ویتتتیدهپردازی و نزدیتتتنتری فتتترد در ستتتفر و در نجتتتر بتتتا ستتتوصانمحمود ،روایتتتتتر دویتتتق از
لحظتلحظتتخ زنتتدتی ستتوصانمحمود بتتت نستتا متتی یتتدو ای ت نوشتتتار ،بنتتا بتتت اهمیتتت جایگتتاه و
نتت

فرنتتی ،بازتتتا وتتدرت ستتوصانمحمود را در تستتترخ ستت

استو
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فهرست منابع و مآخذ
1و
2و
3و
4و
5و
6و
7و
8و
9و

و درندمت و نیانت روش فگران ،ت ران ،انتشارات فردوس ،ماپ شش :

انمد ،ج
۱۳۸۹
پارسانس  ،محمدو جاملتشناسی ادبیات فارسی ،ت ران ،انتشارات سمت۱۳۸۷ ،
نافن ،شم الدی محمدو دیوان نافن ،ت ران ،تویخ هنر۱۳۸۸ ،
رناووی ،عویو جاملتشناسی نودنامگی ،ت ران ،نشر نی ،ماپ دوازده ۱۳۸۴ :
شمیسا ،سیروسو س نشناسی شلر ،ت ران ،انتشارات فردوس ،ماپ ن ۱۳۸۲ :
محمدو برتزیدخ ویاید نا رنسرو ( شر  ،نند و تحویل سی وییده )و
طاهری م ارنت،
ت ران ،انتشارات سمت۱۳۸۲ ،
فرنی سیستانی ،عوی ب جولو مو دیوان فرنی ،ت ران ،انتشارات زرار ،ماپ هفت ۱۳۸۵ :
ناسیرر ،ارنستو اسصورخ دولت(ترجمخ یدالوت موو ) ،ت ران ،انتشارات هرم  ،ماپ دو :
۱۳۸۲
م تاری ،محمدو انسان در شلر ملا ر ،ت ران ،انتشارات توس ،ماپ سو و
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