


اصفهانیشوخ پیرمرد 
سیدمحمد صمصامزندگی و شخصیت نگاهی به 

حتيد؛نباشقهوهچيسر باالياوازعكس يقابكهيافتقهوهخانهايميشودبهسختياصفهان،در

بهوندميشتبديل،هدمخوقلمكارسفرهيوچوبيتختهيچندباقديميمغازهييكهرازگاهيكهحاال

.جوانانوقتپاوسنتيسفرهخانهيوقهوهخانه
ا
،هممعموال آنردكههمانياست؛يكيقابهاعكس 

بهونشستهآبيپشمي پتوييكرويتختيلبهيتن،برقهوهايكتيوداردسربرسبزيعمامهيپیرمرد،

.استشدهخیرهدوربین

شبودنكهاصفهانيسفرهدارهايوقهوهچيهابرايداردصنفيهويتيكجورحكمعكس،اين

شانانتسابكهشجرهنامهيكمثل.استمهمترقهوهخانهيكبرايهمشهرداريكسبجوازازحتي

وا،غريبههبرايديگران،برايميدهدگواهيهويت،يكبهافراد،مجموعهيكبهخاندان،يكبهرا

.دارندهاشبراياستمباهاتوفخرمايهي



 بازار يتو.ميكشندرخبهراپيرمردبهعالقهشانكهنيستندشهرقهوهچيهايفقطايناما

 اهكارگديواررويكهميبينيراپيرمردازعكس يبروبرگردبيگوشه،هربگرداني،كهسريكشهر،

اغلبدر.كردهخوشجا،هرچهیاعطارییاگزفروش يمغازهييكدخلباالييامسگريياقلمزني

.استاسبشسوار پيرمردهمعكسها

 فهاناصشهرمردمتاريخيحافظهيازيئجز،«اصفهانبهلول»بهمشهورصمصام،سيدمحمد

.امروزتاپيشدههيپنجچهارازاست؛

 ساداتازخانوادهایدرواصفهانصرافهایمحلهیدرشمس ی1290سالدرصمصام

 دنیاازتصادفسانحهیاثربر1359آباندروشدمتولداصفهانیقلمزنبهمعروفموسوی

.رفت



اوههمكهاستمغيرهبنعمروبنُوهيبابوشخصيت،اينشاخصومعروفنمونهياسالمي،فرهنگدر

بهلول،.ميشناسندـسادهدلوخندهرومرد معنايبهلغتدرـ«بهلول»نامبهرا
ً
معاصر مرديظاهرا

وزدهگيديوانبهراخودعلم،ازبهرهمنديعيندركهبودهاهلبيتشيعيانازوـعباس يخليفهيـهارونالرشيد

هماندراما.بودشدهكودكانهمبازيبغدادكوچههايدر آوردميزبانبرنغزيسخنان،رندانهگاهجنون،عالم 

ازدندرامانمانبرايو(ع)امامكاظمتوصيهيبهبهلولكهاستمشهور.ميگذاشتعميقتأثيرمخاطببركه

.بودکردهپیشهديوانگيعباس يحكومتگزند

يگردشخصيتهايوبهلولازبسياريحكاياتمردم،عاميانهيوشفاهيفرهنگدرآنازبیشوتاريخدر

.تاسافرادهمينجملهيازهممابحثبذلهگوياصفهانيپيرمردصمصام،سيدمحمد.ميشودنقلاومشابه



از؛يلبههردلبيانشانازديگرانكهميآورندزبانبرسخنانيكهاستهمينشخصيتهااينويژگيمهمترين

ازكهداردافراداينبرايراپوشش يحكميگديوانآنكهگو.ناتواناندسياس يواجتماعيشرايطمحدوديتجمله

ايشانكهميسازدحفاظيديگرسويازوميدهدآزادي،صريحانتقادهايوممنوعحقايقبرخيبياندرآنهابهيكسو

هنماديوانفرزانگانگفتميتواناوصافاينبا.ميرهاندانتقادهاوحقايقآنبيانبهجهتمجازاتيامؤاخذهازرا

جازهاآنانبهكهشرايطي.اندخودزمانهيفرهنگيواجتماعيـسياس يشرايطمجموعهيمحصول،(العقالمجانين)

خودازينوعبهتاميزنندديوانگيبهراخودهمينبراي.ميفهمندايشانكهبدانندديگرانهموبفهمندهمنميدهد

.آورندفراهمخودانتقاداتبرايامنحاشيهايونمايندمسئوليتسلب

درومامعاصردوراندركرد،تنبرمجانينجامۀهفتم،امامتوصيهيبهبهلولعباس ي،خفقانعصردراگر

بهسبتننميتوانستوميزيستمردممتندرصمصام.گزيدبرمشابهيروشصمصامهمپهلويحكومتخفقان

تااوبرايبودخوبيسنگرمطایبهوديوانهنمايي.باشدبيتفاوتخودعصراجتماعيـسياس ينامطلوبشرايط

.اطبشمخصاحبمنصبانموقعيتومقامازترسبدوند،كنبياننداشتند،رابرزبانراندنشجرأتديگرانآنچه



 وانقالبازپيشجامعهيفرهنگيوضعيتبهجهتچيزهرازبيشانتقاداتايندرصمصام

 ازاريبسيحكايتهاي.ميدادقرارانتقادموردراحكومتيمسئولينبيبندوباري،وفسادگسترش

.استشنيدنيكهميشودنقلوقتمسئولينبهخطابهايشوعتابوسياس يانتقادات

 جامعهدرکهوحشتیورعبفضایو42خرداد15واقعهیازپسکهاستمشهورمثالبهعنوان

 وشدشهربزرگروضهیمجالسازیکیوارد،خودمعمولروالطبقصمصامروزیبود،شدهایجاد

رویپاگفتم[(ره)امامخمینی]سیداینبهدفعهصدمن»:گفتورفتمنبرروی  ولی!ذارنگسگُدم 

 ساواکمأموران.میآیدپایينمنبرازبالفاصلهومیگویدرااین«.شدگرفتارو.نکردکهنکردقبول

 هکهمآنها.میآیماسبمباتنهامنمیگویداوولیکنند،بازداشتشمیخواهندوسراغشمیروند

در.کندمیمراجعهساواکادارهیبهاسبشبرسوارصمصامومیپذیرندنمیشوند،اوحریفمیبینند

 چه»دمیپرسباانکارصمصام«کردی؟توهيناعالحضرتبهچرا»میپرسداوازبازجوبازجویی،اتاق

«.نگذاردسگدمرویپاگفتهامخمینیبهگفتیکههمين»:میگویدبازجو«توهینی؟



یبرداشتچنينشماکهاستسگاعالحضرتمگر!استغفرهللا»:میگویدومیزندپوزخندیصمصام

ازراخودولیصمصام.بزنندصمصامبهشالقضربهصدمیدهددستورمیبیندچنينکهبازجو«کردهاید؟

چون.هستمضربههااینمستحقمن.بزنید.بله»:میگویدونمیاندازدتکوتا امردیگرانبه.بودهامبیعملعالم 

دسیبهکههمين»:میگوید«چهطور؟»میپرسند«.کنمعملخودمحرفبهخودمآنکهبدونمیکردم،نهیو

«!گذاشتمخودمولینگذارد،سگدمرویپاگفتم

تنشکسمشغولایشاندیدم.بودمرفتهصمصاممنزلبهروزیکهمیکندنقلاصفهاناهالیازیکی

هبومیکندرانوکشبرمیداشت،رابادامهراووشدتمامبادامهاشکستنصحبت،حين.استباداممقداری

این»:گفت.پرسیدمچیست؟کارایندلیلکهشدمکنجکاو.میریختکیسهایدرونرامابقیومیگذاشتدهان

کردمرفکبعد.کنممغزراآنهابیکاری،زماندرگفتمخودمبا.برسدصغيربچهیتعدادیبهاستقراربادامها

«.باشندلختمباداتامیچشمراآنهاکهاستاین.کندتلخرایتیمیبچهکاموباشدتلخبادامهااینازیکینکند



 وشهرهردركمابيشكهشخصيتهايياندمحبوبترينومردميترينزمرهيازديوانهنما،فرزانگان

 اماد،نباشنامشانچندانرسمياسناددرشايدكهشخصيتهايي.جستميتوانيشاناازنشانيديار

 مردمهميشگيهمراهومونسحيات،زماندر.ماناستنقش ييادشانونامعاديمردمذهنلوحدر

 بهسينهبهسينهوميماندباقيآنانذهندرقرنهاوسالهاتاخاطرهشانهممرگازپسواند

.ميشودمنتقلآيندگان

ازبسياري.استصادقبهخوبیهمصمصاممورددرحکماین  هنوزكههنوزاصفهان،مردم 

 ششوخيهاييادآوريبا.ميكنندبازگوهمبرايرااوخاطراتدوستانهشان،گفتهايوگپدراست

هرميخندند؛  سر ردی،بروجتکیهی،«فوالدتخت»ميروندنيايد،پيشبرايشانكارياگرجمعه،شب 

.ميخوانندفاتحهايلبزيروميزنندقبرشبهضربهچندتكهسنگيباوقبرش



خود ارزیابی

فرزانگان دیوانه نما چه انسان هایی هستند؟-1

ویژگی های فرزانگان دیوانه نما را بگویید؟-2

به نظر شما به دیوانگی زدن خود، روش خوبی برای گفتن است؟ -3

4-. ......................................



دانش زبانی

وفسادگسترشوانقالبازپيشجامعهيفرهنگيوضعيتبهجهتچيزهرازبيشانتقاداتايندرصمصام

وتابعوسياس ينتقاداتاازبسيارييحكايتها.ميدادقرارانتقادموردراحكومتيمسئولينبيبندوباري،

.استشنيدنيكهميشودنقلوقتسئولينمبهيشخطابها

.نندکمیداللتیکیازبیشبر،استشدهکشیدهخطهاآنزیرکههاییاسم.جمعیااستمفردیااسم

داللتبودنشانجمعبرکهباشدمیدرآخرشاناینشانههااسمازاینهریک.گویندمیجمعهااسماینبه

«نات،ین،و»واستفارس ی«انوها»هاآنبينازکهگویندمی«جمعهاینشانه»هانشانهاینبه.کندمی

.اندشدهفارس یزبانواردعربیزباناز

هایهنشانبارافارس یهایواژهامابستجمع،فارس یجمعهاینشانهباتوانمیراعربیکلمات:نکته

.بستجمعتواننمیعربیجمع



گفت و گو

نید؟درباره یکی از فرزانگان دیوانه نما با دوستانتان صحبت ک-1

چند نمونه از داستان های بهلول را در گروه بیان کنید؟-2

:فقط برای خنده



نوشتاری فعالیت های 

.کلمات امالیی درس را پیدا کرده و بنویسید-1

واژه های جمع را در درس بیابید و با مشخص کردن نشانۀ جمع هر یک ، در -2
.دفتر خود بنویسید

یک آرایۀ ادبی به کار رفته در متن درس را بنویسید؟-3

.شروع شده باشد« ص»چهار کلمۀ امالیی بنویسید که با حرف -4



حکایت

دروازهدر.شدداخلاصفهانبهصفوی،طهماسبشاهُحکمبنابرمنکرازنهیومعروفبهامربرایمحتسبی،گویند

چهراض یقایخانهوآییمیکجاازوکیستیتو»:پرسیدطفل«؟استکدامقاض یخانه»:گفت.دربازیدیدراطفلیشهر
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محتسبپس«.شودافزونوخجلتگرددجوابمانعحیامردممیانویکنابرازفرداتاآنمغمکهپرس ی،میآنچه

طفل«؟داردمذهبچهطهماسبشاه»:گفتمحتسب«.دارمطهماسبشاهمذهب»:گفت«؟داریمذهبچه»؟:پرسید

ازرامحتسب«؟داردمذهبچهویکهپرس یمنازوآییمیطهماسبشاهپیشازخود.هستیخریمردکچه»:گفت

ردانکهراُملکی»:گفتخودبا!آمدشگفتاوگفتار
ُ
«!بودندخواهسانچهویبزرگانباشند،باهوشوزیرکچنیناوخ

.برگشت،نمودهعزیمتفسخپس

قلندریکدو مطبخ حکایت ها و لطایف

خوانش متن
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دینمردكسوتهببازارتاهل نرهوپاركگلهاباغ وزینمیدا

رموانهدنمویت نیكومان شهرسطحیاهغباوباغرچها

«منصور مقدم  »

خواندن
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