
57-44ت، صفحا1398تابستان ، 27، شماره هفتمسال هاي ادبی و بالغی، فصلنامه پژوهش

گذري بر فرهنگ عامه با تکیه بر اشعار نسیم شمال
2آباديالهدي خرمبنت،1سیده اسما موسوي برازجانی

چکیده
مشروطه یکی از منابع موثق در هر شاعران دوردیوان اشعا

ها که مردم زمینۀ آگاهی از فرهنگ عامه است. این فرهنگ
اند، ما را در مسیر شناخت و ها داشتهاعتقاد راسخی بدان

ویژه در عصر مشروطه نمود درك هر چه بیشتر شعر که به
کند. در بارزي از بستر و شرایط زندگی است، رهنمون می

اي و اینترنتی، سعی شده له با تکیه بر منابع کتابخانهاین مقا
ترین شاعران و با بررسی اشعار نسیم شمال که از مرکزي

نگاران عصر مشروطه است، به فرهنگ عامه، باورها روزنامه
و آداب و رسوم آن دوره بپردازیم. در این بین گاه به 

عموم هایی رسیدیم که امروزه در بین ها و کنایهالمثلضرب
اما شاید کمتر کسی بداند که این امثال از نسیم ،اندمردم رایج

شمال است. از دیگر نکاتی که در این مقاله بدان دست 
یافتیم، این بود که عمدة توجه نسیم فارغ از اشعاري که 

براي التذاذ هنري سروده شده بودند و ُبعد سرگرمی صرفاً
به داشت، شعر در اش غلو تفنن آن بر وجه معنایی و لفظی

خواهی، وطن، دفاع از طبقۀ زحمتکش خدمت اندیشۀ آزادي
و به تصویر کشیدن وضع آشفتۀ حاکم در جامعه است. در 
این بررسی، پس از ذکر پیشینۀ تحقیق و روش آن، 

هاي فرهنگ عامه مطرح و سپس ترین مولّفهبندي مهمعنوان
هاي به دادهها ذیل هر عنوان آمده و در نهایت ازمثالشاهد
گیري شده است. آمده نتیجهدست

مثل، فرهنگ عامه، مشروطه، نسیم شمال.:هاکلیدواژه
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Abstract
Studying the poems of the constitutional period
poets is one of the reliable sources in the field of
popular culture. A culture that has undergone a
change sometimes and Sometimes it has
remained unchanged. These cultures and beliefs
that people in every community have a firm
belief in, It guides us to understand and
understand more and more the poetry that is
especially evident in the constitutional age of the
context and the conditions of life. In this article,
relying on library and Internet resources, we have
tried to study the poems of Nasim Shomal, one of
the most central poets and journalists of the
Constitutional era; Let's look at popular culture,
beliefs and customs of that era. In the meantime,
we have come across proverbs and ironies that
are commonplace today, but perhaps fewer know
that the likes of the Nasim Shomal. Other tips we
found in this article, It was that the main focus of
the Nasim, apart from poems written solely for
the sake of artistic acceptance, dominated its
semantic and literal dimension of entertainment
and entertainment; The poem serves the idea of
freedom, homeland, defending the working class
and depicting the chaos in society. In this study,
after mentioning the previous research and its
method, the most important components of
popular culture are categorized and then the
examples are presented under each title and
finally the data are deduced.
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هقدمم
نسیم شمال به زعم استاد شفیعی کدکنی از 

اکه چر؛ترین شاعران عصر مشروطه استمرکزي
ها، ها، کنایهالمثلدیوان اشعارش مشحون از ضرب

باورها و فرهنگ عام است و از سویی موضوعاتی 
دوستی نیز که وجه خواهی و وطنچون آزاديهم

در آن به ،اشتراك همه شاعران عصر مشروطه است
گونه اگرچه شیوة پرداختن به این؛شودوفور دیده می

اعران مشروطه مسائل از زاویۀ دید هر کدام از ش
که رسد متفاوت و متمایز است. در این بین به نظر می

اشعار نسیم شمال با دو رویه از روساخت و 
زیرساخت عالوه بر کوبیدن بر طبل آزادي، وطن، دفاع 
از طبقۀ زحمتکش و به تصویر کشیدن وخامت اوضاع 
ایران، به بیان باورهاي عامیانۀ مذهبی، شرایط زنان، 

عیت مجلس، جایگاه علم، شیوة گرانی نان، وض
ها و المثلها، ضربنوازي و انواع خوراکیمیهمان

ش پردازد. از آنجا که دیوان اشعارها نیز میکنایه
العات بود، ما را بر اي پربار از این دست اطمجموعه

آن داشت تا با بررسی فرهنگ عامه در آثار او عالوه 
غنی و با بر رهنمون شدن به این مجموعۀ درخشان و 

آشنایی با نوع نگاه و بینش شاعر در پرداختن به مسائل 
مطرح در ادبیّات مشروطه نشان دهیم که او چطور از 

ه را ـخواهانه توانسته فرهنگ عامالل اشعار آزاديـخ
هاي بعد منتقل کند.دارد و به نسلده نگهـزن

هزار بیت است که 20اشعار نسیم شمال بیش از 
چاپ » باغ بهشت«اي به نام مجموعهبخشی از آن در 

شده است. مدافع طبقۀ کارگر و زحمتکش بود. از 
جزئیات زندگی او اطالعات دقیقی در دسترس نیست. 

در قزوین متولد شد. گفته ..قـه1287در سال 

، به بیماري جنون مبتال 1345در سال که شود می
رود. از دنیا می1352شود و در نهایت در سال می

ر او از نظرگاه ترکیب عبارات و سبک بیان بر اشعا
- عصرانش رجحان دارد و از البهسخن بسیاري از هم

الي اشعارش میل به طبقه زحمتکش، ایران دوستی و 
پور، (آرین.شودمخالفت با بیگانگان مشاهده می

1372 :77-61(
هاي در شعر مشروطه به علّت رهایی از سبک

ش از وجود ادبیّات خراسانی، عراقی و هندي آن بخ
فرصتی براي عرض ،یافتهکه مجالی براي ظهور نمی

کند و در ازدحام شعر مشروطه و فراز اندام پیدا می
هاي آن، شعر نسیم شمال نقطه عطفی بهو نشیب
یاب است و زیرا هم قابل فهم و آسان؛رودشمار می

هم برخاسته از باورهاي مردمی. محوریت اشعار او 
د، تالش اقشار ضعیف جامعه براي شامل استبدا

رهایی از چنگال ستمگران، شور و اشتیاق ناشی از 
صدور فرمان مشروطه، آزادي، پایان مشروطه و ... 

مجموعه این حوادث تاریخی با دقایق و «شود. می
ک ـتفاصیل تمام و با زبان طبیعی زمانه در شعر هیچ ی

یـحت،ده استـر نشـر او ظاهـعصران همـاز شاع
-366: 1390ی، ـعی کدکنـ(شفی.»ارـر بهـدر شع

359(
ترین شعر مشروطه و شعر نسیم شمال، عامیانه

فراگیرترین آن است. به باور شفیعی کدکنی، این شعر 
توان مانیفست منظوم شعر مشروطه نسیم شمال را می

به شمار آورد:
مـه قلـوه زنانی بـاور بیـی
مـه قلـرانی بـامی رنجبـح

روح روانی به قلمخلق را 
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ات نعیمـمت شاخه جنـقل
مـات نسیـر ادبیـم بـعاشق

از زن و مرد همه راغب تو
وـالب تـل بازار همه طـاه

وـزند زمزمه در قالب تمی
مـهمچو داود نبی طبع قوی

مـات نسیـر ادبیـم بـعاشق
)361و 360(همان: 

به علت گرایش بیش از حد سید اشرف به زبان 
اي زندگی مردم، واژگان شعرش سرشار از روز و زوای

ها و زبان رسمی ثبت نشده هنگکلماتی است که در فر
)365(همان: .است

بندي کلّی به دو فرهنگ عامه در یک تقسیم
- از این.شودبخش دانش عامه و ادب عامه تقسیم می

عدي است که با اي چندبُفرهنگ عامه مقوله،رو
ت از سوي دیگر مرتبط سو و ادبیاشناسی از یکانسان

شناسی و ادبیات، آداب و است و در پیوند با انسان
ها، امثال و حکم، رسوم، عقاید و باورها، اساطیر، قصّه

سیاسی، -اقتصادي-فرهنگی-مسائل اجتماعی
شوند. در مجموع پدیدار شدن ها و ... نمایان میآیین

فرهنگ عامه دالیل متعدّدي در طول روزگاران داشته 
ت. آداب و رسوم اجتماعی مردم و گاهی تعبیرها اس

هاي پیشینیان از وقایع طبیعی یا غیر طبیعی و برداشت
(ذوالفقاري، .اندسبب پدید آمدن فرهنگ عامه شده

). از آنجا که اشعار نسیم شمال 9و 8: 1395
اي است براي بررسی فرهنگ عامه، دریچه

ها، عقاید، نویسندگان را بر آن داشت تا نگاهی به باور
ها و امثال و حکم در مجموعه اشعار آیین

.داشته باشندالدین گیالنیسیداشرف
روش تحقیق

اي و اینترنتی پس از این مقاله بر اساس منابع کتابخانه
ال و پیشینۀ پژوهش، با بررسی اشعار نسیم ؤذکر س

هاي ترین موّلفهشمال (کلّّیات نسیم شمال) مهم
استخراج کرده و ذیل هر عنوان فرهنگ و ادب عامه را 

هاي مرتبط با آن را آورده و در نهایت از شاهدمثال
گیري کرده است. هاي به دست آمده نتیجهداده

پیشینۀ تحقیق
هاي ارزشمندي از موضوعات با وجود گنجینه

ها ا عمدة پژوهشام،گوناگون در اشعار نسیم شمال
رش وقایع یا روي اشعار او یا در حّد زندگینامه و گزا

. استهایی نه چندان خالقانه و دقیقدر حد ارائۀ داده
نگاهی گذرا به اشعار نسیم شمال این نکته را براي هر 

توان از رهگذرهاي کند که میپژوهشگري قطعی می
الدین گیالنی پرداخت. گوناگونی به اشعار سیداشرف

هایی که دربارة زندگی و شعر برخی از مقاالت و کتاب
شمیم نسیماند عبارتند از: م شمال نوشته شدهنسی

(زندگی و شعر نسیم شمال) از فریده کریمی موغاري، 
تأثیر انقالب مشروطه بر اشعار نسیم شمالنامۀ پایان

بررسی و نامۀ از زهرا مشهدي کریمی، پایان،)1391(
تحلیل شعر نسیم شمال و تبیین جایگاه وي در شعر 

تأثیر نامۀ ضا بیرنگ، پایاناز محمدر،)1389(مشروطه
الّشعراي انقالب مشروطه بر اشعار نسیم شمال و ملک

تصویر جامعه در اشعار از مهدي رادنیا، ،)1392(بهار
بازتاب قشربندي )، 1389(الدین گیالنیسیداشرف

)، 1383(اجتماعی در طنز نسیم شمال و افراشته
نگاهی به سیماي مجلس شوراي مّلی در نسیم شمال

بازتاب مشروطیت در اشعار نسیم شمال)، 1389(
هاي بسیاري در حوزة ادب عامه پژوهش.)1386(

صورت گرفته اّما تحقیق منسجمی که روي اشعار 



47موسوي برازجانی وخرم آباديشعار نسیم شمال:گذري بر فرهنگ عامه با تکیه بر ا

هاي نسیم شمال منتشر شده باشد و دقیق و شامل داده
ناگفته نماند .ت و قابل تامّلی باشد وجود نداردمتفاو

اسی ارشد یافت شد نامه در مقطع کارشنکه چند پایان
اي از وجوي بسیار مقالۀ منتشرشدهکه با وجود جست

هاي زبانی در متون کلیشه«آنها در دسترس نبود. مقالۀ 
کالسیک ادب عامه فارسی و بازتاب مسائل اجتماعی 

از حسن ذوالفقاري دو »هاي فارسیالمثلدر ضرب
مقالۀ مرتبط با ادب عاّمه است که در این پژوهش از 

استفاده کردیم. آنها

بحث و بررسی
باورهاي مذهبی. 1

بیان باورهاي مذهبی در دیوان باغ بهشت هم به
هاي ها و داستانصورت اشاره و ذکر اصطالحات، واژه

هم هر جا مناسبتی تاریخی یا اجتماعی وقرآنی است
الدین شعرهایی در وصف سیداشرف،دست داده است

بی چون مبعث رسول اکرم پیامبر، امام زمان، اعیاد مذه
(براي نمونه السالم اي آفتاب المع برج حیا/گفت در 

) یا حتی وقایعی 7ص،وصف شب معراج ذات کبریا
: 1333مثل بمباران حرم امام رضا(ع) (نسیم شمال، 

) در خالل آثارش آورده است.34
اي ها و مسائل، در نشریهذکر همۀ این مناسبت

اي مسلمان در جامعهکه به دست مسلمانی معتقد و 
هاي نسیم ا آنچه نوشتهام،عجیب نیستشودمنتشر می

دید شمال را متمایز و قابل بررسی کرده زبان و زاویه
اوست. او چون هر نویسنده و هنرمندي از همه 
امکانات زبانی، فرهنگی، علمی و مذهبی جامعه و 

- ال مفاهیم و بیان آنچه که میـراي انتقـروزگارش ب

بهره گرفته است. خواهد، 

ها و المثلآوردن اصطالحات، تعابیر، ضرب
ها در خالل بیان مسائل مذهبی یا بالعکس از این کنایه

خاك «گوید: هاست. در وصف رسول اکرم میویژگی
بر فقیران قدرت دهد/ها را روشنایی میپایت دیده

) یا جایی 7: 1333(نسیم شمال، .»دهدمعجرنمایی می
یا هو تو که درویشی در میکده «بیت: دیگر در این

.»زن/حقگوي تویی امروز فریاد اناالحق زنبیرق
رفت از زوار بانک شور و تا فلک می) «47: (همان

.»شین/گشت از توپ شربنل تار چشمه خافقین
زیر پا افتاده فرمان مطاع ذوالمنن/روز و «)35:(همان

:(همان.»شب در وحشت و دهشت جمیع مرد و زن
ترین اشعار مذهبی ) این چند نمونه از معمول31

اوست که فارغ از مردم، فقر و دردهایشان که به گمان 
او برآمده از شرایط سیاسی اجتماعی ایران است، 

نیست. 
هاي مذهبی به الدین با بیان اندیشهسیداشرف

- دنبال بیان مسائل فقهی و اعتقادي و یادآوري مناسبت

اي در اش آینهخواهد نشریههاي مذهبی نیست. او می
اي که حداقل مشکالتش اش باشد؛ جامعهبرابر جامعه

تغییر چند پادشاه در مدتی کوتاه بوده، مشروطه را 
پیش سرگذاشته و در حاشیۀ جنگی ویرانگر در اروپا 
ایستاده است، جنگی که اروپا را ویران کرده و در حال 

ترجیحاً مکیدن خون مردم ایران است، مردمی که گویا 
در این )40:(همان.نباید از چنین جنگی باخبر باشند

چیز در شرایط اجتماعی و سیاسی آنچه بیش از همه
ت ـر همـم مگـه«ت: ـفقر اس،آیدایران به چشم می

موال مددي فرماید/دري از 
)90(همان: .»غیب به روي فقرا بگشاید
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گیالنی ابزارهایی را که از مذهب در اختیار دارد،
- هاي اجتماعیها و دغدغهگونه براي بیان اندیشهاین

حق غریق رحمتش سازد که «:گیرداش به کار می
) ساختن 5:(همان.»ساخت/روز اول این بناي مدرسه

هاي جدي مدرسه و گسترش علم یکی از دغدغه
سیدگیالنی یا به قولی قزوینی است. او زنان را بارها 

کند و در شویق میبه رفتن به مدرسه و کسب دانش ت
بینیم که ثروتمندان را با وعده رحمت این بیت می

کند یا در شعري االهی به ساخت مدرسه ترغیب می
در عین » وگوي انبیاء راجع به صلحگفت«با عنوان 
- اي نکات مذهبی مدام از زبان انبیاء نقل میبیان پاره

گفت پیغمبر به موسایی «:کند که  همه یکی هستیم
) و 52: (همان»تمامی یک زبان و یک دلیمکلیم/ما

کند صلح مدام از زبان پیامبران و زبان شاعر آرزو می
زودي به پایان جهانی برقرار شود و جنگ اروپا نیز به

برسد.
در خطاب » گوش شنوا کو«در شعري با عنوان 

ها عدالتیبه حکومتی بالتکلیف و دچار تعارض، از بی
گوید و در کالتشان میدر حق مردم و مسائل و مش

معروف و لزوم له وقف و امربهئضمن آن به مس
جا مردم را در همانوکندانداختن شال عزا اشاره می

مردم همگی مست و «کند: گونه توصیف میاین
ملنگند به بازار/از دین شده بیزار/انصاف و وفا و 

) 27: (همان.»صفت شرم و حیا کو/گوش شنوا کو
در زلزله «:بینیمدر این بیت از او همین برخورد را 

افکندي ارکان عقاید را / با توبه و استغفار مستغرق 
)48:(همان.»رحمت شو

هایی هم به الدین نقدها و اعتراضسیداشرف
مذهب و آنچه مذهب در جامعه اسالمی به وجود 

ها از مذهب هایی که حکومتآورده یا سوءاستفاده

روایات به هم درآمیزیم/ز اختالف«کنند، دارد: می
انتقاد از شرایطی .»همه محمدیان خون همدگر ریزیم

خاطر اختالف در روایتی خون که دو مسلمان به
بند شعري ریزند یا این بیت که ترجیعیکدیگر را می

پس یقین آن «است: طلبی که از باکو دربارة مشروطه
دین عملش تکراري است/ایها الناس بگیرید سگ بی

) او با تکرار این بیت 56:(همان.»لعون بابی استکه م
کند، بینی میطلب را پیشسرنوشت این مشروطه

تهمت ملعون ضددین بستن به یک نواندیش و 
خواستار اصالح جامعه که در آن دوره بسیار هم باب 

بوده است. 
نسیم شمال در کنار این نقدها، از همۀ امکاناتی 

دهد، براي رار میکه دین و مذهب در اختیارش ق
ا ام،نهادینه کردن مسائلی که نیاز روز جامعه است

- جامعه سنتی و گاهی مذهبی در برابر آن مقاومت می

فرمود ختم مرسلین/تحصیل علم و «برد: کند، بهره می
خط و دین/از بهر نسوان الزم است/اي دخترك بیدار 

عاقبت «) یا در شعري که 1333:79(نسیم شمال، » شو
بنا شدن هر مدرسه در هر کوچه را ،نام دارد» ایران

از فضاي المکان «داند: برابر با درك چنین فضایی می
وزد/ وزد/بلبل قدس الهی بر سر گل میباد بهشتی می

- گزد/ پهن میدشمن اسالم از وحشت همی لب می

ا نسیم و مسائل ام، »گردد بساط عیش خوبان اي نسیم
بی:مربوط به زنان و اعتقادات مذه

دختري دیدم که از عفت به رخ بسته نقاب
در میان چادري پنهان شده چون آفتاب

چون بدیدم آن حیا وان عفاف و آن حجاب
گفتمش احسنت وخواندم این دو شعر مستعاب

دختران را یار جانی عصمت است و عفت است
الله باغ جوانی عصمت است و عفت است
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اوال بایست دختـر صاحب صنعت شود
در خانـه شوهر رود راحت شودیاً ثان

)181: 1333(نسیم شمال، 
یک چادري از عفت و ناموس به سر کن

وانگاه برو مدرسه تحصیل هنر کن                            
)140(همان: 
» چادر«باور نسیم شمال دربارة حجاب زنان، 

به شرایط است. بدیهی است که این نوع نگاه بسته 
ه که باورهاي مذهبی خود ت و البتحاکم آن روزهاس

نسیم هم فارغ از باور غالب در عصر مشروطه 
ارتباط به اعتقادش به چادر یا همان حجاب برتر بی

آید که زن خوب چه نیست. از همین ابیات برمی
هایی دارد. زنی که باحیاست و زن باحیا زنی ویژگی

است که حجاب دارد و حجاب یعنی چادر. نسیم 
را برابر با عّفت و ناموس گرفته و بر این شمال چادر

باور است که زنی باید به تحصیل علم بکوشد که باحیا 
او به حضور زنان در اجتماع به دیگر،باشد. به عبارت

شرط برقراري عفّت و حیا باور دارد. آنچه در این بین 
ت است آن است که نسیم شمال به هیچ اهمیحائز

کند و از زنان عمل نمیوجه مانند افراطیون حجاب 
و ضرورت حضور همین ابیات باور او دربارة اشتغال

گوید زن با حفظ ص است. میزنان در جامعه مشخ
بپردازد. پس نسیم » تحصیل هنر«حیا و عفّت خود به 

شمال باور دارد که زنان اجتماع باید دوشادوش مردان 
به کسب مهارت مشغول شوند تا جامعه بارور و 

اوال بایست دختر صاحب «. در بیت شکوفا شود
، »در خانـه شوهر رود راحت شودصنعت شود/ثانیاً 

شرط نخست را براي دختران یادگیري مهارت و 
کند و سپس او را به ازدواج تشویق صنعت ذکر می

کند. حال اینکه منظور نسیم شمال از صاحب می
داري است یا فّن و صنعت شدن، یادگیري امور خانه

آموزي زنان باور ارج از خانه، به مهارتمهارتی خ
جّدي دارد. 

و در جاي دیگر:
هم مگر همت موال مددي فرماید

دري از غیب به روي فقرا بگشاید
)90(همان: 

اندرین عید غدیر اي ساقی سیمین عذار
زینهار از کف مده جام شراب خوشگوار
مست کن ما را ز عشق حیدر دلدل سوار

ویند هر دم آشکارل ملک گـک خیـدر فل
ارــقـف اال ذوالفـی ال سیـی اال علـال فت

)102(همان: 
هاي جام شراب و در بیت نخست با واژه

شود که نسیم خوشگوار این نکته به ذهن متبادر می
این دست به شمال هم مانند حافظ و شاعرانی از 

ما را :گویدا در بیت بعد میام،نوشی دعوت کردهمی
دلدل سوار مست کن و بار دیگر وجه از عشق حیدر 

کشد که باید مست مذهبی اعتقاداتش را به تصویر می
شد آن هم از عشق علی. در ادامه اشاره به: آدم خاکی 
چو بیرون شد ز گلگشت جنان/در سراندیب بال 

)103(همان: .گردید با غم همعنان
عمدة صنایع ادبی که نسیم شمال از آنها بهره 

کنایه و تلمیح است. اشاره به داستان برد، تشبیه،می
حضرت آدم (ع) و ماجراي رانده شدنش از بهشت 
تلمیحی است تکراري و امروزه ساده و غیر هنري که 

گیري ترکیب شده و اوج بهره» سراندیب بال«با تشبیه 



1398تابستان، 27پیاپی ،دوم، شماره هفتم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 50

هاي ادبی از همین حد بیشتر نسیم شمال از آرایه
کند. تجاوز نمی

اتها و کنایالمثلضرب. 2
- بخشها و کنایات یکی از لذتالمثلبرخورد با ضرب

هاي مطالعاتی در باب فرهنگ عامه است. ترین بخش
آفرینند که به فرهنگ آنچه عامه مردم با زبان خود می

کند، درست بخشد و هر ادبیاتی را بارور میغنا می
هایی که بر ها و کنایهالمثلهمین نقطه است. ضرب

نوعی همان دیشه مردم که بهاساس تجربیات و ان
باورهاي آنهاست، بنا شده است. 

دم مرن بازتا بر رد عمر مثلی بگذاز باید میها ل«سا
نیز وزه مراکهن هاي ري از مثلبسیاد و شوري جا

ري از ست که بسیااقعیت واین این نکته مبین اند. ارایج
م سودات و رشبیه به عا، مادم مروز مرت اخُلقیادات و عا
شناسی و دممرت مطالعادر ین نکته و است اها پیش نقر

ها لمثلابضروجه است. تو شناسی قابل تأمل جامعه
.د»ننیز هستن گذشتگاي هاورباو فرهنگ عقاید س نعکاا

)16: 1386(ذوالفقاري، 
الدین نیز در سلسله نویسندگانی است سیداشرف

که براي همراه کردن مردم با قافله مشروطه و آگاه 
هاي روز جوامع دیگر، نشریه کردنشان با پیشرفت

خود را چون مالنصرالدین و صوراسرافیل به زبان و 
کرد. زبانی که استادانی چون لحن مردم منتشر می

محمدجعفر محجوب آن را داراي سبک و سیاقی 
دانستند که باید جداي از دیگر نوشتارها و مستقل می

گیالنی )212: 1341(محجوب، .ها بررسی شودسبک
این طرز را انتخاب کرده و در شعري نوشته است: 

من این شعر شیرین همچون عسل/ نوشتم به عنوان «
با توجه به )21: 1333(نسیم شمال، .»المثلضرب

بند برخی اینکه تعداد زیادي از ابیاتی که ترجیع
اند امروز وارد زبان مردم شده و کاربرد شعرهایش بوده
او به راستی به هدفش که توان گفت میبسیاري دارند، 

آنکه شیران را کند «براي مثال این بیت: .رسیده است
یا این» روبه مزاج/احتیاج است احتیاج است احتیاج

:(همان.»کندریشخند دردمندان شیر را خر می«: بیت
15(

- المثلپیش از نگاهی اجمالی به کنایات و ضرب

و بررسی آنها، طرح اي که آورده و تحلیلهاي عامیانه
اي خالی از لطف و فایده نیست. نسیم شمال در نکته

هایی که آورده است، ها و کنایهالمثلانبوه ضرب
هاي کمی را در قالب حکایت نقل کرده و المثلضرب

به شیوه قدما را که تقریبا در آثار او ساختار حکایت
ا مردم ها راه ارتباطی علما و نوابغ جامعه بدر واقع قرن

- هاي کالسیک در اشعار او نمیبوده به سبک کتاب

بینیم. آن حکایت این است: در حدیث آمد که در قعر 
درك

عقربی باشد سیاه چنبرك
کند نیشی فـروچون به عاصی می

شود عاصی ز افعی چاره جو می
فکر کن بر عقرب و افــــــعی درست 

باز رحمت بر کفن دزد نخست
)24:(همان

ها در نشریه نسیم شمال کته و دیگر تفاوتاین ن
وجه تمایز این نشریه با دیگر منابع قابل پژوهش در 

الدین قصد بیان شناخت فرهنگ عامه است. سیداشرف
آید که شما با داستانی داستان ندارد و کم پیش می

دار در میان اشعارش برخورد کنید. براي چارچوب
- هایی چون سرگرمهمین زبان و آثار او تنها با ویژگی

کنندگی، زبان و آموزشی بودنشان (جعفري قنواتی، 
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با ادبیات عامیانه و شفاهی ما وجه ،)87-88: 1384
اشتراك دارند.

با وجود این، او در بیان نکات اخالقی و تعلیمی 
ثیر پذیرفته و گاه أاز نظامی، سعدي، حافظ و فردوسی ت
-ور آنها را ترجیعاز آنها ابیاتی را نقل کرده یا اشعار مشه

بند کرده که در ادامه مقاله آمده است.
هاي پرکاربرد در وگو در شعر یکی از شیوهگفت

اگرچه آنها داستانی یکپارچه ؛کالم نسیم شمال است
مانند. بیان منظور نویسنده باقی مینیستند و در حدّ 
- ادب با پسر بیوگوي پدر بیگفت«براي مثال از شعر 

دادن فاصلۀ زیاد سطح نیازهاي مردم براي نشان» ادب
با مشکالت و حقایق اجتماعی که باید از سوي آنها 

ترین برد و در عین حال عامیانهدیده شود، بهره می
شنویم. در ها را از زبان آنها میالمثلها و ضربکنایه

این شعر پدري قصد گرفتن زنی جوان دارد بعد از 
مخالف است با چهار زن، پسرش که با این کار او 

هایی سعی در منصرف کردن پدر دارد ها و کنایهطعنه
آمیز او را هایی کنایهکه پدر نیز در مقابل با پاسخ

آید این که از نام شعر بر میچنان؛کندمسخره می
وگو آنچنان مودبانه هم نیست.گفت

ترین سطح هایی از پایینالمثلبا آوردن ضرب
نا نهادن به ریش در جامعه که چشمگیرترین آن ح

هاي مختلف با معنایی چون جوان شدن و شادي شکل
انگیز را براي مخاطبانش است، هم داستانی هیجان

کند و با حسرتی پوچی این رفتارها و این طرح می
هاي حنایی: اما بیت،دهدوگوها را نشان مینوع گفت

تو هم جان بابا حنا نه به ریشت / سه دختر گرفتی «
تو هم اي پدر هر «پسر گوید: » و خویشتهمه قوم

» سحر وقت دسته/ به حمام رو ریش را وسمه بسته

) که این حنا به ریش بستن با 26: 1333(نسیم شمال،
بسآمدي باال در جاهاي دیگر هم در شرایط و معانی 

شود. دیگر دیده می
گوید: در شعري دیگر با همین مضمون می

زنخت دودة گلخن ریشته قرمز ز حنا کن حنا/بر«
اینجا ،) (مال حسن زود برو زن بگیر)37:(همان» بگیر

زند که حواسش به شرایط هم به پیري طعنه می
:(همان.ها نیستافتادگیها و عقبممکلت و سختی

ریش طمع ما ز حنا «یا در معنایی دیگر )57و 69،63
:(همان» شد/این ریش محنا کمرم را بشکستهرنگ نمی

کشد از غصه پیاپی حشیش/جاي حنا بسته می«) یا 30
) که مقابل غم قرار داده 70:(همان» به ریشش سریش

ها آورده حنابستن را یا اینجا که در میان نقل بازي
حناها ببندم به ز بی بی و سرباز شاه ظریف/«:است

) این اشاره به حنا بستن که 22:(همان. »ریش حریف
- شود، عادترح میدر ضمن رفتارهایی اجتماعی مط

- هاي رفتاري مردمان روزگار نسیم شمال را نشان می

شناسی بسیار اهمیت و کاربرد دهد که در دانش مردم
دارد.

وگوي ارباب با فعله رنجبر:در شعر گفت
اي فعله تو هم داخل آدم شدي امروز/بیچاره چرا میرزا 

)91: 1333(نسیم شمال، . قشمشم شدي امروز
ران و هد که پددمین به ما نشا«مطالعه مثلها 

ت حیاروبا را ما و ند اکردهما چگونه فکر مین نیاکا
ا ـبه دـینآست که نسل اطبیعی زد. سامیشنا  ن آناآ
ي هاند به  سنتاتوفرهنگی میه خیرذتکا به چنین ا

ار قرد خوروي پیش را نها و آتأسی جوید ه پسندید
رج ندگی خاار زمدرا از منفی ي هارهنجاو هد د

)16: 1386والفقاري، (ذ.»زدسا
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تعبیري است که » میرزا قشمشم شدن«تعبیر 
هایی به منشیامروزه میان مردم رواج دارد و عموماً

شود که ادعاهاي واهی دارند. هر چند این اطالق می
ا ام،المثل زبانزد استتعبیر امروزه در قالب ضرب

عبیر داند که از نسیم شمال باشد. یا تکمتر کسی می
- ز عهد شاه وزوزك یلزم حکایت می«، »شاه وزوزك«

زنی ز شعر خود به صاحبان طنطنه (نسیم طعنهکنی/
این «) یا فسفس کردن در این بیت: 33: 1333شمال، 

همچون قلیان است کند/همه قلقل که هنسس می
)25:(همان.»کندفسفس می

ها ها و تکیه کالمها، کنایهالمثلدر میان ضرب
ی از خود نسیم شمال و برخی نقل قول است. برخ

امروز به وفور » سال دیگر که مرده که زنده«براي مثال 
رود.در کالم شفاهی به کار می
اي که بر خالقی پرستنده

چند گویی دهان پر از خنده
میکنم توبه سال آینده

)94(همان: سال دیگر که مرده که زنده
،لسدر شعر صحبت چهارده نفر در یک مج

کنم (همان: طمعکار: من خدا را خاطر خرما عبادت می
با » کنممن خدا را خاطر خرما عبادت می«جملۀ ؛ )96

اندکی تغییر امروزه به صورت خدا را به خاطر خرما 
خواهد و هم خواستن و حّتی فالنی هم خدا را می

شود. در دیوان نسیم شمال خرما را استفاده می
براي مقاصد سیاسی و اجتماعی ها و تعابیر المثلضرب

شوند و کاربرد بجا و مناسب هر کدام شاعر استفاده می
دهندة شناخت و درك صحیح از تعابیر به خوبی نشان

شاعر از مسائل روز و دقایق ادبی است. 
شبی در خواب دیدم محرمانه

ازه آوردم به خانهـروس تـع

هـانـادي شبـبریدم رخت دام
هـانـت رقاص زنـچنین میگف
واب بیند پنبه دانهـشتر در خ

)118(همان: 
تو را چه کار که سنگک سیاه یا تلخ است

ه کار که امروز غره یا سلخ استـو را چـت
همان حکایت دیــــــوان قاضی بلخ است

داد استـن حـالف و کشتـردن عـاه کـگن
ادـر بــد بــدهیـز مـر سبـرخ سـان سـزب

)134(همان: 
المثل اوج به گاهی ترکیب چند کنایه و ضرب

کارگیري صنایع ادبی و یکی از هنرهاي نسیم شمال 
است که با استفادة بجا و منطقی چند تعبیر کنار 
یکدیگر به خوبی از عهدة به تصویر کشیدن معنا و 

شود. حکایت قاضی موّفق ظاهر می،هدفی که دارد
و زبان سرخ بلخ و گناه کردن عالف و کشتن حداد 

سر سبز بر باد دادن از آن جمله است. 
ه یک مالییـسیدي گفت شب جمعه ب

ات از علم بود دریاییهـه در سینـاي ک
وض چرا مضطرب و تنهاییـدر لب ح

خوشتر از مدرسه امــــروز نباشد جایی
یـردایـود فــروز بـی امـر از پـواي اگ

)135(همان: 
نقل قولی » رداییواي اگر از پی امروز بود ف«

است از بیت حافظ: اگر مسلمانی ازین دست است که 
به حافظ دارد/واي اگر از پی امروز بود فردایی. قطعاً 

کارگیري این چنینی شاعر از مصرع حافظ به 
گیري بیش از پیش آن کمک شایانی جاودانگی و بهره

کرده است. 
ملتفت حریف شو مست و ملنگ می روي
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و داش حسن و نجفقلیمی دود از قفاي ت
حال که میروي برو ده برو که رفتی بامبولی
)146(همان: 

گیري نسیم شمال از زبان کوچه و بازار و بهره
یاب بودن لحن عامیانۀ کالم او عالوه بر اینکه بر آسان

مفاهیمش کمک کرده، به پذیرش اشعارش نیز کمک 
ده، بین گوینده و خواننکرده و با ایجاد حسّ صمیمانه

مست و «حالتی از طنز نیز چاشنی کالم او شده است. 
از جملۀ این » ده برو که رفتی بامبولی«و » ملنگ رفتن

تعابیر عامیانه است که امروزه نیز کاربرد دارد. 
، عاها، دهامشنا، دهابانی شامل نفریني زکلیشهها

ت و کنایاو متلکها ، هامتکیه کال، تهدیدها، سوگندها
عنوان اي بازتاب مسائل گوناگون بهبرکه ل است مثاا

ع و بانی متنوي زکلیشههاروند. یک ابزار به کار می
معنی و قابل ترجمه و ند دارجنبۀ شفاهی زایا هستند، 

تشریح یا با و توصیف آنها را نیستد بلکه باید 
: 1391د (شفیعی کدکنی، یگر معنی کرت دصطالحاا

284 .(
زخواهی که شود بخت تو فرخنده و فیرو
خواهی که شود عید سعیدت همه نوروز
خواهی که شود طالع تو شمع شب افروز
خواهی که رسد خلعت و انعام به هر روز

)107رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز (همان: 
این ابیات نسیم شمال یادآور حکایتی از عبید 

اي با پسر خود لولی«گوید: زاکانی است آنجا که می
کنی و عمر در تو هیچ کاري نمی«کرد که: ماجرا می

بري؛ چند با تو گویم که معلق زدن بطالت به سر می
بازي تعلم کن تا بیاموز و سگ از چنبر جهانیدن و رسن

شنوي به از عمر خود برخوردار شوي. اگر از من نمی

ریگ ایشان خدا، تو را در مدرسه اندازم تا آن علم مرده
ه باشی در مذلت و بیاموزي و دانشمند شوي و تا زند

و » ادبار بمانی و یک جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد
ا با شیوة خالقانۀ خود نسیم ام،ثیر عبیدأدر اصل تحت ت

رایج است. خالقیت او در استفاده از اصالحات مشهور و
هاي بند یا مسمطهاي ترجیععامه در بیت برگردان  قالب

این شعر «مده که: اوست. ناگفته نماند به نقل از دهخدا آ
ا شهرت این ام،»در نسخۀ دیوان انوري نیز دیده شده

.شعر و زبانزد شدنش مدیون هنر نسیم شمال است
توان نسیم می،رواز این)108: 1382(کریمی موغاري، 

باوران عبید زاکانی شمال را در عصر مشروطه یکی از هم
دربارة علم و درس خواندن دانست. البته در اشعار 

سیاري هم بارها و بارها علم و دانش را ستایش کرده و ب
هاي مسلمان و ایران بر لزوم گسترش علم در سرزمین

کید کرده است.أت
، تشبیه وطن به عروس و »بیکس وطن«در شعر 

هایی است که شاعران در جایی دیگر به مادر از تشبیه
مشروطه براي برانگیختن حس وطن دوستی و حس 

مادر ببین عروس وطن بی «اند: هغیرت آن را ساخت
.»جهاز شد / آخر به طعنه دست اجانب دراز شد

)56: 1333(نسیم شمال، 
هایی نیز که آورده به خوبی یاور او در کنایه

دل آماس «ترین طبقات جامعه است: رسیدن به پایین
)، 63:(همان» خواب خرگوش«)، 60:(همان» کردن

)، 64: (همان» واییطشت از بام افتادن کنایه از رس«
کور شدن «، »گرم شدن بازار«، »پاي لنگ راه سخت«

، »گوش چرخ کر شدن«)، 34:(همان» حسودان
:(همان» قسم خوردن به سبیل«، »خشت از بام افتادن«

بارك اهللا نقره اي/ملتی را خوار و مفلس کرده«)، 33
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رقصانی از جفت و تک/آخر اي، گربه میرا مس کرده
) 24:(همان.»شد حق نمکاي مومن چه 

باشند/چرا ولیک به ما خاك پدر مگر وکال فکر ما نمی
)66:(همانپاشندمرده می

شتر گردن کنی/گاه مانند نیازي میگاه اظهار غنا و بی
)68:(همانکنیدرازي می

هاي ایرانیپهلوانان و اسطوره. 3
ها براي اگرچه شاید کاربرد اصطالحاتی از دل اسطوره

ررسی فرهنگ عامه در یک اثر معمول نباشد، از سیدي ب
هاي عامیانه رایج در میان هاي داستاناز افسانهکه معموالً 

ها ها و اسطورهمرد گذشته است، پرداختن به این نام
ان ـها در میشناسان در تحلیل این نامجالب است. جامعه

گویند: شاعران براي اثري چون نشریه نسیم شمال می
ان ـان، پهلوانـگیختن مردم با یادآوري گذشته درخشبران

کوشند تا به واسطۀ عضویت در و پادشاهان اساطیري می
حرکت به سوي پیشرفت، از منابع تمدن برخوردار 

)117: 1393(رنجبر، .»شوند
یک نفر هشیار نبود دورة مستان شده/ ملت کیکاوس 

)31: 1333از غفلت مزارستان شده (نسیم شمال، 
ید جم این بساط چیده / از جم به عجم مهین جمش

)42:نوید است (همان
م / داریوش و بهمن و ـان عجـا ادب بنشسته شاهـب

)49:جمشید جم (همان
جمشید و کیقباد چه شد داریوش کو / اي جان ناز و 

)55:نعمت و عز و عال وطن (همان
هم مگر لطف شهنشاه عجم (شاه احمد) وارث اورنگ 

)62:جم (همان
یاد از رستم و جمشید مکن از بزرگان همه تنقید مکن/

)125:(همان

نظیربه شمشیر شیرویه شیرگیر/که در پهلوانی بدي بی
که بودي صد و شصت من به تیر خدنگ امیرارسالن/

وزن آن 
که وقت خروش/ز آواز او کر شود » هویزر«به توپ 

)132:گوش و هوش (همان
گوید و اشتن قشون میو در جایی که از اهمیت د

کند:ضرورت داشتن قشون از فردوسی نقل می
چه خوش گفت فردوسی نامور

به شهنامه از گفته زال زر
توان لشکر آراستنبه زر می

)21:و زو وعده دشمنان کاستن (همان

هاغذاها و خوراکی. 4
ها و الدین در ضمن اشعارش از خورشتسید اشرف

برد که اغلب براي نشان هاي بسیاري نام میخوردنی
هاي اجتماعی و طبقات مختلف جامعه دادن تفاوت

مناظره » قیمه با غین نیست«است. در شعري با عنوان 
ز قاف و ز غین «دهد. مادر و دختر فقیري را نشان می

و گوشت بایست و قیمه ناخورده ناکس/فقط روغن
شان گوشت اي که براي قیمه) خانواده21:(همان» بس

روغن ندارند یا در همان شعر مادري در پاسخ به 
دختر آخر ما کجا و «گوید: رش میـدخت

».نان کجا/عکس نان را بنگر اندر آینه
ز حلویات رنگارنگ شیرین/ز سوهان قم و سوغات 

نائین
امد از برایم بارخانههاي قزوین/بیاز آن نان برنجی

)118:شتر در خواب بیند پنبه دانه (همان
به حلوا مسقطی میگفت پشمک/ بزن بر راحت 

)118:الحلقوم چشمک (همان
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بچیدم هفت سین اندر شبستان/سماق و سنجد و سیب 
و سپستان

سپند و سیر و سبزي هاي بستان/زدم بر ریش خود از 
ذوق شانه

)119، :(همانشتر در خواب بیند پنبه دانه
فصل کنگرماست بورانی خوش است/در میان باغ 

مهمانی خوش است
هاي گیالنی خوش است/این غزل از قول آن فسنجان

)123: طهرانی خوش است (همان
به ارزانی سبزي و اسفناج/به بازار کاهو که دارد 
رواج/به ارواح فالوده و بستنی/به حلوا و سوهان 

خربزه/به قیماق تازه که نشکستنی/به ارواح شفتالو و
یر پلو/به جان فسنجان بندي جوجه زدارد مزه/به صف

)133:(همانبه روح چلو
گاهی تشخیص مرز بین طنز و جدي نسیم شمال 

چراکه یکی از شگردهاي هنري او، ؛شوددشوار می
.بیان مسائل جدي در قالب طنز و فکاهی است

)387: 1369(یوسفی، 

هاي آیینیمناسبت. 5
هاي ایرانی که سید گیالنی بارها و بارها یکی از آیین
کند نوروز است. گاه براي تبریک عید و از آن یاد می

- مناسبت تقویمی و گاه در خالل گفتار و بیان دغدغه

اش، براي مثال در اینجا:هاي فردي و اجتماعی
شب عید است اي مال ندانم/زر از مخزن بگیرم یا -

)35: 1333نگیرم (نسیم شمال، 
عید آمد و ما قبا نداریم/با کهنه قبا صفا نداریم -

) 41:(همان

ها و چگونگی البته که در این میان به آیین
- کند اینکه چه بر سفره میبرگزاري هم اشاره می

آوریم:اي از آنها را میگذارند و ... که در ادامه پاره
آن سین هفت سین بیارید/با سبزه و سنجد و سپستان/
سورنج و سماق و سرکه و سیر/آرید به صفۀ گلستان

)43:(همان
شب عید است بکن هلهله بونژورمسیو/ (همه شب 

هاباده بخور) خوراکی
این شب عید است بکن عیش و حال / رو سوي بازار 

)36:(همانبخر با جوال
گوش بر صحبت هر لوطی الدنگ نکن / فصل عید 

آمده ترك می گلرنگ نکن. 
هید فصل عید است/ این عید براي ما سعید عیدي بد

)42:(هماناست
امسال هم به خوبی شد سالمان جدید / اي ساکنان 

)45:(همانتهران، ایامکم سعیدا
گوید امسال سال خرگوش هاي نو میدر یکی از سال

است:
گردیده توشقانثیل یعنی که سال خرگوش/ تقویم -

هم نوشته شرحی ز حال خرگوش
الطافکم /چه باشد خواب و خیال خرگوشعاقبتتا 

)46. (همان: مزیدا ایامکم سعیدا
یا در جایی درباره معناي تحویل سال توضیح 

دهد:می
سوال کرد ز من یک نفر ز اهل کمال/که چیست 

معنی(تحویل) اول هر سال
جواب گفتمش از قول فیلسوف عجم/که ماندهدر 

عجم این یادگار ز جم
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حمل چو شد خورشید/ نشسته زبرج حوت و به برج 
)241:بود به اورنگ خسروي جمشید(همان

شناسی هاي براي مطالعات مردمبرخی از اشاره
- براي مثال در شعري که گفت.بسیار کاربردي است

وگوي یک مادر و دختر، مادر براي دختر از آداب و 
گوید:  رسوم پختن سمنو می

گی باید اوال دیگ بزرگی باید / گندم و سبز و ستر
جمع باید بکنی مردم را/ آب باید بکشی گندم را ....

جمع گردند ز نسوان و بنات / دور دیگ سمنو با 
صلوات ....

شود سبزة تر قند چون بجوشد سمنو وقت سحر/ می
و شکر

سبزة بیمزه گردد شیرین/بلی از معجزه گردد شیرین 
)54:(همان

موجودات فراطبیعی و باورهاي غلط. 6
اي که نسیم شمال مبارزه از باورهاي عامیانهیکی

خرافات و باورهاي غلط است. ،جدي با آن دارد
باورهایی که گاه مبارزه با آن چون مسائل مذهبی منجر 

شود از سوي جامعه:به تکفیر می
کنن/منکر غول و جن مطالب نسیم را تمام تفسیر می

)33:(همانکنننشو وگرنه تکفیر می
توان به چگونگی رفتارها و انتقاد میدر بین این 

نسیم شمال نیز پی برد:باورهاي آن روز جامعه
فال تو خوب آمده دنباله کن/رو به سوي خانه دالله کن

ام که در این شهر پول ها دارند / بلی ولی بسر شنیده
)65:(همان.پول غول ها دارند

گیرينتیجهبحث و 

ه مختّص اوست، به اي خالقانه کنسیم شمال با شیوه
ها و المثلفرهنگ عامه، اصطالحات رایج، ضرب

کنایات، ایران باستان، سیماي مجلسیان، غذاها و 
ها چه در قالب طنز و فکاهی و چه در قالب خوراکی

شود. بسیاري از تعابیر و اصطالحات جد متوسل می
رایج که پیش از نسیم شمال در اشعار دیگران وجود 

هاي جدید د متفاوت نسیم در قالبداشته، با کاربر
اند. مسمط و مستزاد از شهرت بیشتري برخوردار شده

ها امروزه المثلگاهی برخی اصطالحات و ضرب
اند و در زبان کوچه و بازار به حیات خود ادامه رایج
داند که اینها از نسیم شمال اما کمتر کسی می،دهندمی

نسیم شمال است مانند (میرزا قشمشم شدن). دیوان 
ها و منبع مستندي براي آگاه شدن از انواع خوراکی

غذاهاست. غذاهایی مانند چلو و فسنجان که بسامد 
باالیی در اشعار او دارد و بیانگر این است که فسنجان 

گیري از بهرهاز غذاهاي مرسوم زمانۀ اوست. اصوالً 
صنایع ادبی در اشعار نسیم به عنوان شاعر مرکزي عصر 

اندك و ساده است و همان صنایع ساده مانند مشروطه
هاي ادبی در دیوان کنایه و تشبیهی که در صدر آرایه

اویند، در خدمت مقاصد سیاسی، اجتماعی و نمایاندن 
الدین فرهنگ و ادب عامه روزگار او هستند. سیداشرف

در انتقاد و کنایه به وضع جامعه در مقایسه با 
به هیچ وجه زبان عصرانش مردي معتدل است کههم

رکیکی ندارد و براي مثال اگر در جایی به مقولۀ علم و 
سواد نگاهی انتقادي دارد با توجّه به شرایط حاکم در 
جامعه به ویژه براي نسل روشنفکر، به سوادآموزي و 

کند و نگاهش نگاهی امیدوار کسب علم تشویق می
، باغ بهشتاو حتی در نخستین شعر کتاب .است

آورده است که با تکیه » عاقبت ایران«عنوان شعري با
اي روشن است.بر دانش سرشار از امید به آینده



57موسوي برازجانی وخرم آباديشعار نسیم شمال:گذري بر فرهنگ عامه با تکیه بر ا

- تالش او براي هدایت مردم با پرهیز از عوام

نگاه باال به پایینی ندارد در عین حال اصالً .زدگی است
؛کندمخاطبان خود را عوام خطاب نمیو معموالً 

است و با مردم هاي او از زبان مردم چراکه نوشته
گوید. ممکن است نسیم شمال در سبک، سخن می

پردازيِ شعرهاِي اجتماعِی قالب شعر و شیوة سخن
عصر خود با کسانی چون دهخدا، بهار و صوراسرافیل 

اما زبان و نگاه او به مخاطبانش از ،در یک رده باشد
جنس و نوع دیگري است. رفتار او در جایگاه یک 

- اش خود موضوع پژوهشدم جامعهنگار با مرروزنامه

ترین تواند باشد. او در یکی از حساسهاي بسیاري می
ترین ادوار تاریخ ایران و در شرایطی که و بحرانی

گرسنگی و نیازهاي غریزي مردم حتی اجازه دیدن و 
شان را به آنها شنیدن مسائل و مشکالت اجتماعی

کنایه راوي داد، نه با زبان قصه که با زبان تمثیل و نمی
و نمایانندة دردهاي مردم شده است.
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