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 هرزبد در شاهنامه فردوسى

 
 )1(يكى از مناصبِ ناشناخته دوران ساسانى

 

 احمد تفضلى
 

 ،)قرن چهـارم مـيالدى  (در ميان شهداى مسيحى ايرانى در عهد شاپور دوم 
 نـامى بـا عنـوان    )2(كه مقاتلِ آنان به زبان سريانى در دست است، از گوشـت آزاد 

 و ملقب به ارزبد يـاد شـده اسـت. همـين     »شاه )3(رئيس خواجگان دربار و مربى«
 و )4()قـرن چهـارم مـيالدى   (لقب براى مار اَباى جاثليق، كه از معاصرانِ قبـاد اول  

 يكى ديگر از شهداى مسيحى ايرانى بود نيز ذكر شده است. تاكنون اين لقب را به
) رئـيس ( »بد«و  )بها، ارزش( »ارز«اند: شومون آن را مركّب از  دو گونه تعبير كرده

داند. سبب اين توجيه او ظاهراً اين است كه در متن سـريانى آمـده اسـت كـه      مى
ه بـوده اسـت.     )= همارگر، آمارگر(مارابا در جوانى در خدمت همرگر  مايـيت اَرب

 ظـاهراً در مـورد  «كند كه عقيـده دارد ايـن لقـب     را نقل مى )5(دانشمند نظر پتر اين
كه مأموريت خـاص بررسـى و تفتـيش كـاال را بـر      رفته  صاحب مقامى به كار مى

 داند، چون بـه نظـر او   مى ازاد . اما چنين لقبى را مناسب گوشت»داشته است عهده
 چنين لقبى با مقامِ شامخى كه ظاهراً آن شخصيت واال مقام در دربار شـاپور دوم «

» اددر مـورد گوشـت آز  « »ارزبد«. او همچنين يكى دانستنِ »آيد داشته مناسب نمى
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» ارگبـد «دانـد زيـرا    انـد، مـردود مـى    ، كه ديگـر دانشـمندان پذيرفتـه   »ارگبد«را با 
كه  در آيد. شومون، در عوض، بر آن است »ارزبد«به شكلِ  )6(تواند در سريانى نمى

»ديگـر،   از سـوى  )7(ديگرى وجود دارد كه نقشِ آن براى او ناشناخته است. »ارزبد
داند وظاهراً آن را  مى »ارگبد«صرفاً تصحيفى از  )رابدر مورد ما(را  »ارزبد«ژينيو 

رئيس «معنى  هاى پارتى به در كتيبه Hrkpty هاى فارسى ميانه و در كتيبه Hlgwpt با
ا وابسـته  «شمارد. دليل او آن اسـت كـه    يكى مى »خراج و ماليات بـه ديـوانِ    مارابـ

اقتصـادى   نـه منصـبى   به نظرِ نگارنده اين سطور، ايـن لقـب   )8(.»آمارگر بوده است
 .است و نه عنوانى نظامى

 به اعتقاد مـن كليـد حـل ايـن مشـكل در بخشـى از داسـتانِ سـياوش در        
 نهفته است. داستان از اين قرار است كه سـودابه، همسـرِ كـاووس، بـه     )9(شاهنامه

 كوشد كه دل او را به دسـت آورد، ولـى   بازد و مى سياوش، پسر شوهرش، دل مى
شاهزاده  كند كه چيند و به شاه پيشنهاد مى اى مى رو، دسيسه اين شود. از موفق نمى

سـياوش   را براى مالقات با خواهران و خويشـانش بـه شبسـتانِ شـاهى بفرسـتد.     
اكـراه، آن   كند ولى، سرانجام، بر اثرِ اصرار پدر اما بـه  نخست اين پيشنهاد را رد مى

احضـار  )10()اى هـرزه بـد   در نسـخه (پذيرد. آنگاه شاه مردى هرزبـد نـام را    را مى
دهد همراه سـياوش بـه شبسـتان بـرود. در روزِموعـود،       كند و به او دستور مى مى

زند واو را بـه   شود، پرده را از در به كنار مى هرزبد شاهزاده را به حرم رهنمون مى
اسـت،   كند. بعداً وقتى سودابه، كه هنوز دلباختـه شـاهزاده   اهل شبستان معرفى مى

را براى  كه پيام ديگر وى را به حرم دعوت كند، همين هرزبد استخواهد بار  مى
 .آورد برد و او را به حضور سودابه مى سياوش مى

 اين هرزبد كه و نقشِ او چه بوده است؟ نخست بايد متذكر شد كه قرائـت 



٧ هرزبد در شاهنامة فردوسي

 )11(هاى خطىِ موجود شاهنامه تر، عنوان در همه نسخه اين نام يا، به سخن درست
 ثبـت  »هرزه بـد «هيربد است. اما در اين نسخه صورت  )12(قاهره،به جز در نسخه 

 شده است. مينوى، در تصحيح انتقادى خود از داستان سـياوش، بـه درسـتى ايـن     
ه دانسـت:       قرائت را پذيرفته است. اين رجحان را مى  تـوان بـه داليـل زيـر موجـ 

 ديگر اين كهاست؛ » (lectio difficilgor) قرائت دشوار«نخست آن كه اين صورت 
 هجرى، كه در آن نيز اين عنوان به صـورت  620ترجمه عربى بندارى مورخ سال 

كنـد شـكى نيسـت كـه      ثبت شده، ضبط نسـخه قـاهره را تأييـد مـى     )13(»هرزبد«
هرزبددر بافت ذكر شده اسم خاص نيست بلكه عنوانى اسـت كـه چگـونگى آن    «

 :گردد ازتوصيف فردوسى معلوم مى

 او هرزبديكى مرد بد نام 

 زدوده دل و مغز و رايش ز بد

 كه بتخانه را هيچ نگذاشتى

 كليد درِ پرده او داشتى

 
 سپارد تا وى را به شبستان نزد سودابه برد و اوسـت  شاه سياوش را بدو مى

 :دارد كه پرده را برمى

 چو پردخته شد هرزبد را بخواند

 هاى شايسته چندى براند سخن

 سياووش را گفت با او برو

 ياراى دل را به ديار توب

 برفتند هر دو به يك جا به هم

 روان شادمان و تهى دل ز غم
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 چو برداشت پرده ز در هرزبد

 سياوش همى بود ترسان ز بد

 
بـرد و او را بـه حـرم     باز هموست كه پيـام شـهبانو را بـراى شـاهزاده مـى     

  :شود مى رهنمون
 

 روى چنين گفت با هرزبد ماه

 گوىكز ايدر برو با سياوش ب

 كه بايد كه رنجه كنى پاى خويش

 نمايى مرا سرو باالى خويش

 بشد هرزبد با سياوش گفت

 برآورد پوشيده راز از نهفت

 خرامان بيامد سياوش برش

 )14(بديد آن نشست و سر و افسرش
 

 هو يتولّى حجبة النسـاء و كانـت  «تر است:  توصيف بندارى از اين هم دقيق
 نون روشـن اسـت كـه هرزبـد در داسـتانِ سـياوش      اك )15(.»بيده مفاتيح حجراتهن

» رئيس خواجگـانِ دربـار  «آزاد  است، همان گونه كه گوشت »رئيس حرم سلطنتى«
 .رود به شمار مى

 د«بسيار شبيه به  »هرزبد«صورتبابرسام،  است كه طبرى آن را لقب »هرج
دو  يـن شـادروان مينـوى ا   )16(يكى از درباريانِ اردشير ساسانى، ذكـر كـرده اسـت.   

 )17(اسـت.  صورت را با هم مقايسه كرده.، اما درباره آنها اظهار نظر بيشترى نكـرده 



٩ هرزبد در شاهنامة فردوسي

روايتـى   در خورِ توجه است كه نامِ ابرسام با عنوانِ هرجبـد در نوشـته طبـرى بـا    
گونـه   تـوان بـه ايـن    معروف در خصوصِ حرم شاهى مرتبط است. داستان را مـى 

اخـالف او   ن، آخرين شاه اشكانى، تمـام خالصه كرد: اردشير پس از غلبه بر اردوا
بـه او   را از ميان برد؛ اما در ميانِ زنانِ دربار وى دخترى زيبا بـود كـه توجـه شـاه    

معطوف شد. وى دخترِ اردون بود كه، از ترس كشته شدن، هويت خود راآشـكار  
خـود   نكرد. اردشير با اين دختر ازدواج كرد و، چون او آبستن شد، اصل و نسـبِ 

هرجبـد   را احضار كرد كه )شيخاً مسناً(ار ساخت. اردشير پيرمرد محترمى را آشك
آبسـتنى   ابرسام نام داشت و به او دستور داد زن را بكشد. ولى ابرسام، بـه جهـت  

زن، او را زنده گذاشت و از او شاپور، كه بعـدها بـه پادشـاهى ايـران رسـيد،زاده      
نيـزهمين   )22(و بلعمـى  )21(االربيـةنويسـنده نهـا   )20(، دينـورى )19(فردوسى )18.(شد

 .اند داستان را با تغييراتى در جزئيات نقل كرده

 نامِ ابرسام در شاهنامه نيامده است، بلكه مردى كه مسـئول كشـتن زن بـود   
،  52و  56،  58و  84ابيـات  () ناميده شـده و عنـوانِ موبـد    155بيت (خوار  گران

ابيات ()، يا دستور 124و  79ر ()، وزي95و  111و  124ابيات (، كدخدا )44 -51
گـونىِ القـابِ يـك     گونـه  )23() بر او اطالق شـده اسـت.  155و  99و  118و  145

اطمينانى در خصوص منصبِ خـاص ايـن    واحد در يك روايت نمودار بى شخص
مرد درمنابعى است كه فردوسى از آنها استفاده كرده است. در روايت دينـورى او  

شـود: در آنجـا وى    االرب هـم مشـاهده مـى   يـةدر نهاوزيراست. همين سردرگمى 
بر آن بود كه ممكن اسـت   )24(سن بنِ الهبودان وزير اعظم، نام دارد. كريستن ابرسام
در پهلوى بـوده باشـد.    )25(عنوان تصحيف هربدالهربدان، يعنى هيربدانِ هيربد اين
  فتـه ولـى در  نام گر )يعنى هرجند ابرسام(روايت بلعمى، وى هر چند بن سام  در



 ١٠ 9/   هنگ و ادب ايرانگذشته و آيندة فر

 هاى خطى مقامِ وى به اختالف موبد بزرگ و وزير يـا سـرهنگ ذكـر شـده     نسخه
 .است

نيز همين افسانه نقل شده ولى در آنجـا نـامى    )26(در كارنامه اردشير بابكان
ابرسام در ميان نيست بلكه لقبِ مـرد مـأمورِ كشـتنِ زن موبـدان موبـد اسـت،        از

ند. البته جاى شگفتى است كه شـاه كسـى را   ك شاه او را هيربد خطاب مى هرچند
تر،  عنوان موبدان موبد يعنى باالترين مقام دينى است با لقبِ درجه پايين  كه داراى

باز هم عجيب است كـه يـك مـرد روحـانى مـأمور       )27(هيربد، خطاب كند.  يعنى
به درستى احتمـال داده اسـت كـه لقـب      )28(سن گناهكار شود. كريستن  كشتنِ زنِ

شده باشد. او ايـن   )به نظر او هرگبد(جانشينِ كلمه نامعلوم هرجبد  ناى هيربدآش
نويسنده كارنامه، كه به نظر او تحت تـأثير منـابع عربـى قـرار داشـته،        خلط را به
 .است  نسبت داده

 نمايد كه تصور كنيم كه در صـورت اصـلىِ   تر مى به نظر نگارنده، پذيرفتنى
شده بوده كه اردشير موبدان موبـد را بـراى مشـاوره     افسانه احتماالً چنين روايت

رئــيس «درخصــوص ايــن مســئله فــرا خوانــده تــا حكــمِ وى را بدانــد و ســپس 
را مأمورِ كشتنِ زن كرده است. اگر اين فرض  )هرزبد / هرجبد(دربار » خواجگان
قـرن سـوم يـا    (باشد، بايد تصور كرد كه در زمانِ نگارِش نهـايى كارنامـه     درست
 ، كه نامأنوس شده بود، جاى خود را به اصطالح»هرزبد«اصطالح  )هجرى چهارم

 موبـدان و (و سپس دو شخصـيت داسـتان    )29(داده است »هيربد«متداول و آشناى 
 انـد. شـكل ظـاهرى دو لقـب هيربـد و      در هم ادغام شده )موبد يا هيربد و هرزبد

 آن بـه هرزبد در خط پهلـوى بـه ايـن خلـط كمـك كـرده اسـت و نسـبت دادنِ         
 گونـه كـه ديـديم، همـين لقـب در      نويسندگان دورانِ اسالمى لزومى ندارد. همان



١١ هرزبد در شاهنامة فردوسي

 هاى شاهنامه به هيربد تغيير يافته است و اين روش داستان سياوش در اكثر نسخه
 برداران بوده است كه كلمه متداول و آشنايى را جانشين كلمه رايج راويان و نسخه

 .نامتداول و غريب كنند

 و احتمـاالً هرزبـد در  (بى اثبات شـد كـه هرزبـد در شـاهنامه     اكنون به خو
 همـه يكـى   )عنوان ابرسام در طبـرى (و ارزبد در متونِ سريانى و هرجبد  )كارنامه

 رفته است. جزء است و براى اطالق به رئيس خواجگان و محافظ حرم به كار مى 
و فـرض   اسـت، ) -pati رئيس، سرور؛ مشـتق از (بد  -دوم اين تركيب به وضوح 

باشد نيز معقول است. هر چند  )31(»زن« )30(جزء اول آن كلمه ايرانى به معنى آنكه
 هاى به كـار رفتـه، آرا از   توان، بر اساس صورت شناسيم، مى اى را نمى كلمه چنين

 در فارسى ميانه و گونه »ز«به  »چ«در ايرانىِ باستان با تحولِ معمول »  ×harciزن «
 .مشتق دانست »ج«گويشى 

را نبايـد بـا دو منصـبِ ديگـر،      )رئـيس خواجگـان  (لقبِ هرزبد/ هرجبـد  
 هـايى بـوده   و هرگبد/ هرگفت، كه معناى آن موضوع بحث )رئيس دژ(ارگبد  يعنى
 در )رئـيس دژ (منكـرِ وجـود لقـب ارگبـد      )33(اشتباه كرد. با آنكه زمرِنى )32(است

 كامالً متمـايز ( )34(طبرىدر تاريخ « ارجبد»شاهنشاهى ساسانى است، دو بار آمدنِ 
 شـاهدى اسـت بـرخالف ايـن مـدعا.      )لقب ابرسـامِ مـذكور در بـاال    »هرجبد«از 

 گـر اسـت.   توصيفى كه طبرى از مقام دارنده اين عنوان به دست داده بسيار روشن
سه  نويسد: او در شرح مناصبِ مهم سه پسرِ مهرنرسى، وزير اعظم بهرام پنجم، مى

 نـام داشـت،   )35(صب باال رسيدند... سومين آنهـا، كـه كـارو   تن از پسران او به منا
ساالر  رتيشتاران )يعنى فارسى ميانه(بود و نام پايه او به فارسى  »سرفرمانده سپاه«

اسـت.  ) يعنـى ارگبـد  (است كه از مرتبه سپاهبد برتر است و شبيه مرتبـه ارجبـد   
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ارتبـاط   مالى اقتصادى وكامالً روشن است كه اين لقبى است نظامى و ابداً با امورِ 
تيرى نام ) در عربى خَصى(اى  ندارد. شخص ديگرى كه اين لقب را داشته خواجه

بود كه ارگبد دژ دارابگرد و تحت نظر شاه استخر بـوده اسـت. بابـك پسـرِخود،     
سپرد تـا   اردشير، را كه بعداً سلسله ساسانى را بنيان گذاشت، براى تربيت به تيرى

 خواسـته اسـت كـه يكـى از     قطعـاً بابـك مـى    )36.(ام شـود جانشين وى در آن مقـ 
 .سرفرماندهان نظامى پسرش را تعليم دهد نه متخصصى در امور مالى

 شخصِ ديگرى كه داراى اين عنـوان بـوده مهـر شـاپور از اشـراف دربـار      
 در پايان دوره ساسانى، وظيفـه اصـلى دارنـده ايـن منصـب      )37.(يزدگرد اول است

 )38(بوده است. )يا امور خاندان سلطنتى(شاه  نظارت بر امور داخلى

 ميالدى، بـه عنـوان   121در يك سند وام، مورخ  tesؤarkap صورت يونانى
 رئـيس (لقبى براى فرهاد نامى به كار رفته است. بيشتر پژوهندگان آن را با ارگبـد  

 رد hrgwpt/hlgwpt آن را معـادل  )39(دانند اما زمرنـى  در فارسى ميانه يكى مى )دژ
 دانسـته  )40()اشـكانى (هاى پـارتى   در كتيبه hrkpty/rkpty هاى فارسى ميانه و كتيبه

 است، به اين دليل كه فرهاد از زمره مالزمانِ مردى به نام منسس بـوده كـه خـود   
» خواجه«رفته و نيز به اين دليل كه فرهاد، كه  مأمور گردآورى ماليات به شمار مى

 داشته باشد بـه نظـر مـن هـيچ يـك از ايـن دو      توانست منصبى نظامى  بوده، نمى
 استدالل قانع كننده نيست. منسس نه تنها مأمور گردآورى ماليـات بلكـه از زمـره   

ــردان« ــتراتيگوس »آزاد م ــين(strategos) و اس ــده ب ــرين و فراســوى و ، فرمان  النه
 نيز بوده است. تنها ايـن امـر كـه فرهـاد از جملـه اطرافيـان       )41(فرمانرواى اعراب
تواند لزوماً بدان معنى باشد كه او منصبى مالى داشته است. دررد  منسس بوده نمى
مناصب  توان متذكر شد كه در تاريخ ايران تنى چند از خواجگان دليلِ دوم نيز مى
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گـذار   بنيان  اند، مانند تيرى كه در باال ذكر شد و آغا محمدخان نظامى مهمى داشته
 .سلسله قاجار

در  rqbt هـاى پـالميرى آمـده، و    ، كـه در كتيبـه  argapetes در يكى دانسـتن 
با ارگبـد   )42(در سريانى و غيره lqpt در تلمود بابلى، و lqpt و rqptتلموداورشليم، 

 .اند، مانعى اساسى وجود ندارد ، كه دانشمندان ديگر متذكر نشده)دژ رئيس(

 و )هـاى فارسـى ميانـه    در كتيبـه (hrgwpt/hlgwpt  وظيفه صـاحب عنـوان  
rkpty/hrkpt) اين نوشته را نمى )43()هاى پارتى در كتيبه هـا مشـخص   توان از بافت 

 كرد و دليلِ قاطعى وجود ندارد كه آن را لقبى براى صاحب منصبى در امور مـالى 
كه هنينگ پيشنهاد كرده،تنها  »رئيس گردآوردندگان ماليات يا خراج«بدانيم. معناى 

راگ، يـا خـراج، ماليـات    «ولِ آن را بـا  بر اساسِ اين فرض است كه جزء ا در »هـ 
 را بـراى ايـن   »رئيس خراج«كه معناى  ـ )44(فارسى ميانه مانوى يكى بدانيم. ژينيو

 ، آخـرين )46(اند اما شـروو  اين توجيه را پذيرفته )45(و نيز زمرنى ـعنوان ذكر كرده  
 شـتقاق موافـق  دانشمندى كه كتيبه پايكولى را منتشر كرده است، احتماالً بـا ايـن ا  

» منصـب  هرگبـد، صـاحب  «را به صورت مبهم  )يعنى هرگبد(harguft  نيست. وى
 ، آن را با هرجبد مذكور در تـاريخ )47(معنى كرده ولى، در بخشِ توضيحات كتاب

اردشير پيش از نشستن  و لقبِ )كه آن را به صورت هرگبد آورده(طبرى و ارجبد 
تـر مـرجح    سـت آمـدنِ شـواهدى قطعـى    برتخت بوده مقايسه كرده است. تا به د

 )در عربـى ارجبـد  (ها را همان ارگبـد   و غيره مذكور در كتيبه hlgwpt است كه اين
بدانيم. بـا ايـن همـه، هرگبـد را خـواه همـان ارگبـد باشـد          »فرمانده دژ«معنى  به

  .اشتباه كرد )رئيس خواجگان(نه،نبايد با هرزبد/ هرجبد/ارزبد  خواه
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  ها: يادداشت
 :اى به زبان انگليسى از نگارنده حرير فارسى مقالهت .1

A. Tafazzoli, "An U nrecognized sasanian Title", Bulletin of the Asia Institute, New 
series/vol. 4, 1990, 301-5. 

2. gwxtzd در مورد اين نام، نكF. justl, Irandisches Namenbuch, Marburg, 1895, p. 340  نخستين
  اى است كه آوانويسى كنيم، كلمه Guhist اين اسمِ مركب، اگر بتوانيم آن را به صورتجزء 

آغازى ايرانى باستان در لهجه قديمى كرمان و  w تحولِ معمولى فارسى ميانه را نداشته است. واج
در قرآن  )بهشت( »گهشت«يابد. كلمه  تحول مى g هاى جنوبى خراسان و در بلوچى به لهجه در

 آمده است. در مورد لهجه كرمان، قس 62 ، مقدمه، ص1985كوشش على رواقى، تهران  هقدس، ب
(hamgodu))جارى، زن برادر شوهر( كه مشتق از ham-wadug )است )هم عروس. 

3. E. Assemani, Acta marturium, vol. i, rome, 1748, 25. cf.oBraun, awsgewaahlteakten pers. 
martyer, kempten-munchen, 1915, pp. 5, 22. 

4. p. Bedjam, histoire de mar Iabalaha, leipzig, 1893, 210 f.; chaumont, op. cit., n.38; Brun, 
op. cit., 188. cf. R. payne smith, thesanurus syiacus, 1879, pp. 373.74: dignitatis apud 
persas, "eunuchus". 

5. Chaumont, op. cit., p. 15, n. 39. 

 كلمه C.Brockelmann, Lexicon syriacum, Edinbugh. 1895, p. 26 بروكلمان در فرهنگ خود .6

rzbd را آورده و چنين معنى كرده است: dominus arcis  ِگْدى به حق يكى دانستنلو »ارزبد«و ت 
ر كلمات ايرانى د »گ«يا  »ك«گاه نشانگرِ  هيچ »ز«را مردود دانسته است، زيرا در سريانى  »ارگبد«

 .نيست
7. Chaumont, op. cit., p. 16. 
8. Ph. Giqnoux, "Titres et fonctions religieuses assanides dapres les sourcessyriaques 

hagiographiques" in acta antiqua 28, 1983, p. 191; ph. Giqnoux, "Diereligiخse 
administration in sasanidischer zeit: ein دierblick" in H. Koch and D.N.Mackenzie, eds., 
Kunst, Kultur und Geschichte der achmenidenzeit und ihrfortleben, Berlin, 1983, p. 266. 

 به بعد؛ داستان سياوش، به كوشسش مجتبى مينوى، 135، بيت 14، ص 1965، 3 چاپ مسكو، ج .9
 .به بعد 134، بيت 9، ص 1363تهران، 

 251و  173و  181و  184و  249)هيربد(؛ چاپ مينوى، ابيات  173، بيت 3چاپ مسكو، ج  .10
، صورت 167ب  214، ص 1369جالل خالقى، شاهنامه، دفتر دوم، كاليفرنيا و نيويورك،  .)هربد(

 .را در حاشيه ذكر كرده است« هرزبد»و « بد هرزه»را در متن برگزيده و  »هيربد« متداول

 .240ها در داستان سياوش، چاپ مينوى، ص  ه بدلنك. نسخ .11
 ».ى»ه است. نك. مينوى، همان، مقدمه، ص 741تاريخ كتابت آن  .12
 .155- 157م، ص 1932ه ق/1351الشاهنامه به كوشش عبدالوهاب عزام، قاهره،  .13
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 .12و  16مينوى، داستان سياوش، ص  .14
 .155الشاهنامه، ص  .15
 . هم نام و هم عنوان به صورت16، ص 823دخويه، سرى يكم، ص  تاريخ طبرى، به كوشش .16

را به صورت  »ابن سام«ها ضبط شده است. تئودور نولدكه  در نسخه »هرجيد ابن سام«مصحف  
 :تصحيح كرده است» ابرسام«

Th. L. Nöldeke, Geschichte des perser und Araber, Leiden, 1879, p. 27, n.2.  

 :دانسته است »هرجبد«را تصحيف  »دهرجي«و ماركوارت 
    ,J. Markwart, apude E. Herzfeld, paikuti, Berlin.٤١٦و لمخسسشقغو دخ. ١٩٢و ح. ١٩٢٤

   :نيز نك  
A. Christensen, "Abarsam et tansar", In Acta orientalia 10, 1923, p. 44; Id. L'Iran sous les 
sassanides, Copenhagen, 1944, p. 107, n. 2. 

 .ح 12مينوى، همان، ص  .17
اردشير «) نيز ياد شده است: 12، ص 816يكم ص (از ابرسام در بخش ديگرى از تاريخ طبرى  .18

، يادداشت 9. نولدكه، همان، ص »وزير برگزيد )يا رجفر يا زحفر(رحفر  )بن(را به نام ابرسام مردى
پشت، عنوان ابرسام را به بزر جفر  113برگ  (Sprenger 30) قرائت نسخه اسپرنگر ، بر اساس2

ابرسام وزير بابك نبوده، زيرا اين شغل را بابك نامى بر  تصحيح كرده است. اما» وزير بزرگ«مذار 
. بنابر اين، اين احتمال نيز هست كه )در دانشنامه ايران »ابرسام«نك.يارشاطر، (عهده داشته است 

نشانه اضافه ( »ى«احتماالً در ترجمه  »پسر«باشد. كلمه بن  »هرجبد« كلمه مورد بحث تصحيف
رفته است. بنابر اين، احتماالً  نشانه اضافه بنوت نيز به كار مى آمده است كه به عنوان )پهلوى

دانسته است. اگر اين » پسر(ِ ابرسام(هرجبد بن «مترجم عربى  را »هرجبدى ابرسام«صورت اصلى 
ار با عنوانِ هرجبد ذكر شده است. در مورد ترجمه دو ب حدى درست باشد، ابرسام در تاريخ طبرى

 :در عربى، نك »بن«به  )نشانه اضافه( »ى«
A. Tafazzoli, "Iranian Notes" in Etudes irano-aryennes offertes a Gilbert Lazard, in studia 

Iranica Cahier 7, Paris, 1989, p. 368.  

 .به بعد 156، ص 1968،  7 شاهنامه، چاپ مسكو، ج .19
 .45، ص 1888، ليدن،  (Gurgas) االخبارالطول، به كوشش گيرگاس .20

21. E.G. Browne, JRAS, 1900, p. 219 

، ص 1341تاريخ بلعمى، به تصحيح محمدتقى بهار و به كوشش محمد پروين گنابادى، تهران،  .22
887.  

 .موبد خوانده شده است)، اين مرد گاهى وزير و گاهى 52تا  50ص (در ترجمه بندارى  .23
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 .44، ص »ابرسام«مقاله  .24
، 1911، بمبئى 1اين عنوان به ندرت در پهلوى آمده است، مثالً در دينكرد، به كوشش مدن، ج .25

سن، ايران در زمان  ؛ نك، كريستن869قس طبرى، يكم، ص ). k فقط در نسخه( 6، س 406ص
 .519ساسانيان، ص

 .14، فصل 46تا  41، ص 1900مبئى، ، ب (Anita) به كوشش آنتيا .26
» مانپتان مانپت«ها به صورت  . اين عنوان در نسخه24و  15و  18، بند 14به كوشش آنيتا، فصل  .27

رسد، زيرا همين تصحيف را  منطقى به نظر مى« موبدان موبد»نوشته شده است، اما تصحيح آن به 
، 1، س 237و  15، س 236و  10، ص 235، ص 1908بندهشن بزرگ، انكلساريا، بمبئى،  در
 .بينيم مى

 .48سن، ابرسام، ص  كريستن .28
 احتماالً مردى كه مأمور قتل زن در داستان اردشير شده در اصل پهلوى خداينامه هرزبد نام داشته و .29

هاى  اند، آن را به صورت اند، چون معنى آن را در نيافته مترجمانى كه آن را به عربى ترجمه كرده
 .اند ترجمه كرده  ونگوناگ

 :شابستان است. نك »سرا خواجه«شبستان و براى  »حرم«در پهلوى لغت متداول براى  .30
W.B. Henninc, in Handbuch der Orientalistik, I, Iv, Iranistik I, Linguistik, Leiden,1958, p. 45; 

A. Tafazzoli, in ph. Giqnotx and A. Tafazzoli, eds., Memorial jean deMaenasce, Tehran-
Louvain, 1974, p. 342; V. Lukonin in the cambridge history ofIran 3)2(, cambridge, 1983, 
p. 712. 

) اندرونى Ndryk/ntryk» (= خواجه حرم«و لغت  )جاى زنان ysktyh» (حرم«در سغدى لغت    
 :است. نك

I.Gershevirch, A Grammar of Manichaean sogdian, Oxford, 1954. pp. 259, 995. 
 دهد كه اين كلمه از صورت شناس ارمنى مقيم ايروان، احتمال مى گارنيك آساطريان، دوست ايران .31

  :مشتق شده باشد. نك hairisi ، اوستا»زن« sor اروپايى و هند
 .155الشاهنامه، ص   

E. Benneniste, le vacabulaire des institutions indo-europeennes, vol.i, Paris, 1969, p. 215. 

معطوف داشت كه به نظر  »زن دوم، زن موقت harc« همين دانشمند توجه مرا به كلمه ارمنى   
 :اى كهن باشد. نك تواند وام واژه اومى

H. Acarean, Hayeren armdatakan bararan, pt., 3, Erevan, 1977, pp. 60-61. 

سركاراتى، متذكر شدند كه زِمنى نظر بنوِنيست را در مورد وجود دوست دانشمند، آقاى دكتر    
 :در هندواروپايى در مقاله زير رد كرده است »زن«به معنى  sor كلمه
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O. Szemerenyi, "The alleged indo-european sor- "Woman", Scripta minora, vol. I,Innsbruck, 
1987, pp. 107-22. 

و  arzbad, arkapatc s هاى ه محتمل است چندين منصب به صورتكند ك فراى اشاره مى .32
  :غيره باهم خلط شده باشد

R.N. Frye, The heritage of persia, London, 1962, p. 279, n. 56. 
33. O.Szemerenyi, "Irandica V", in Monumentum H.S.Nyberg, Vol. 2, Acta Iranica 5,Tehran-

Liege, 1975,  pp. 369, 379. 

، قلعه، و ارگ بد در متون فارسى ميانه دليل قطعى بر نبود كلمه »دژ«نيامدن صورت ارك رگ    
 .دردوره ساسانى نيست

 .111؛ نولدكه همان، ص 13، س 869تاريخ طبرى، يكم، ص  .34

 ضبط شده است. 30هاى تاريخ طبرى و كاردا در نسخه اسپرنگر  اين نام به صورت كارد در نسخه .35
، و بعد از آن را به كاردار تصحيح كرده است. صورت كارد احتماالً 110دكه، همان،ص نول

نشانه  30تصحيف كارواست. در اين صورت الف پايانى در صورت مضبوط در نسخه اسپرنگر 
، صورت كامالً متفاوت اسماكان، سمنكان 949است. در تاريخ بلعمى، ص  كشش مصوت ماقبل

 .آمده است
  .به بعد 4همان، ص  ، و بعد؛ نولدكه814طبرى، يكم، ص تاريخ  .36

37. J. Labouri, le Christianisme dans lempire perse, Paris, 1904, p. 97; Christensen, L'Iran. pp. 
107, 271. 

38. B. Laufer, sino-Iranica, Chicago, 1919, p. 532. 
39. Iranica, p. 371. 
40. H. Humbach and p.o. Skjaerv the sassanian Inscription of Paikuti, pt. 3. 1:Restored text 

and translation by p.o. skjaerv wiesbaden, 1983, p. 95. 
 .155الشاهنامه، ص   Frye, Heritage, p. 193 f; Id., Oriens 15, 1962, p. 352 .: نك .41
 .155ص الشاهنامه،  Szemernyi Iranica, p. 366 f : نك .42
 .41شروو، همان، ص  ـ در هومباخ .43

44. Ph. Giqnoux, Glossaire des incriptions pehlevies et parthes, CII, suppl. ser.,London, 1972, 
pp. 23, 52. 

45. Iranica, p. 369. 
46. Skjaerv op. cit., 95. 

 .39همان، ص  .47



  
  
  
  
  

 در نخستين اشعار فارسى نام ايران
 

 ضياءالدين سجادى
 
 

 نام ايران از قوم آريان گرفته شده و آيريا، آيران و ايران از اينجا آمده است.
 گفتند كـه  مى »ايران ويج«يا  »آيران وئجه«آريانها سرزمين اصلى و مركزى خود را 

» آريانـا «سمتى از ايران را حدود خوارزم بود. اراتستن مورخ يونانى نخستين بار ق
 :)2(آمده در اوستا نيز ذكر شده است. از جمله چنين »آيران وئجه« )1(ناميده است.

 =( هاى بهترى كه من اهورامزدا بيافريدم ايـران ويـج   نخستين جاها و سرزمين«
 ...»است در كنار آمويه )خوارزم

 

و  به معنى مملكت را »ايرانشهر«بعدها در كتب تاريخ و جغرافى قديم غالباً 
هـر  ( »اران«و  »ايـران «اند، در دوره ساسانيان هم ايـران را   كشور ايران به كار برده

 اين نام كهن و باستانى بعد از )3(گفتند. مى »ايرانشهر«و  )دوكلمه به كسر الف اول
 اسالم غير از كتب تاريخ و جغرافى در متـون نظـم و نثـر فارسـى بـه صـورتهاى      

 اين مقاله قصد داريـم بـه مـواردى كـه در نخسـتين شـعرهاى       مختلف آمده و در 
 خوريم يادآورى كنيم، اما پيش از آنكـه بـه ذكـر اشـعار بپـردازيم،      فارسى، باز مى 

                                                 
 .  759-748، صص 2)، جلد 1365تهران: (نامواره دكتر محمود افشار. 
 



 ٢٠ 9/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 تـرين نثـر فارسـى يعنـى مقدمـه شـاهنامه       ناسب است اشاره كنـيم كـه در قـديم   
 ى كه از. ق نوشته شده، نام ايرانشهر در جاي  ه 346ابومنصورى كه در محرم سال 

 )4(كند، چنين آمده: تقسيم كشورها صحبت مى

است كه  هفتم را كه ميان جهان است خنرس بامى خواندند و خنرس بامى اين«
 ».ما بدو اندريم و شاهان او را ايرانشهر خواندندى

 

 ذكر كرده و نوشته »خنبرث«و مسعودى در التنبيه واالشراف بجاى خنرس 
 )5(است

كلدانى  بابل است و به نام آن معروف است و نام آن به اقليم چهارم منسوب به«
همين نـام   بوده و همه طبقات ايرانيان آن را به »ختبرث«كه همان سريانى است، 

 ».اند خوانده مى
 

 :)6(نويسد و نيز مى

 ».ناميدند ايرانيان اين ناحيه را به انتساب ايرج، پسر فريدون، ايرانشهرمى«
 

  :استآمده  )7(و در تاريخ طبرى

گفتنـد   افريدون قسمت ميانه و آباد زمين را كه اقليم بابل است و آن را خنارث«
تـر بـودو او    با هند و سند و حجاز و جاهاى ديگر به ايرج داد كه برادر كوچك
 ».گرفت را بيشتر از همه دوست داشت و بدين سبب اقليم بابل ايرانشهر نام

 

 تـرين  امـا در قـديم   )8(ه استآمد »ايرانشهر«در اصطخرى و ابن حوقل هم 
 تـأليف شـد، نـام ايـران يـا      372كه به سال  »حدودالعالم«جغرافياى فارسى يعنى 

 .ها و شهرهاى ايران را شرح داده است ايرانشهر نيست اگرچه ناحيه

» مـرو «االرض ابن حوقل نام ايران بارها ذكر شده از جمله درباره ةدر صور



٢١ نام ايران در نخستين اشعار فارسي

 :)9(نويسد مى

دسـت   الم لشكرگاه مسلمانان بود و كشور ايران از آنجا بهشهر مرو در آغاز اس«
كشـته   واقـع در مـرو   »زرق«مسلمانان افتاد، چه يزدگرد پادشاه ايران در آسياب 

 ».شد
 

ــورى   ــه دين ــوفى (ابوحنيف ــارالطوال را در    ). ق  ه282مت ــاب اخب ــه كت ك
را آورده از به پايان رسانيده، در مـوارد بسـيار نـام ايـران و ايرانشـهر       )10(.ق ه227
 :)11(نويسد مى جمله

بـه   جانشين پدر گشت... و چون راه وى در رفـتن و برگشـتن   )پسر نوح(سام «
 ييالق و قشالق از سمت شرقى دجله بود لذا نقطه آمـد و شـد او را سـام راه،   
 گفتند و اين همان سرزمينى است كه عجم آن را ايران ناميده است، از آنجا كـه 

 ».رو ايرانشهر ناميده شد ش قرار داده بود از اينخاك عراق را مسكن خوي
 

 شـرقى و سـند در شـرق و دريـاى     ايران قديم به اپاختر يا باختر در شمال
 غربـى منتهـى   النهـرين و قفقـاز در شـمال    عمان و خليج فارس در جنـوب و بـين  

 شده، و بسيارى از شهرهاى كنونى ماننـد كرمـان واصـفهان و رى و همـدان و     مى
 اشان و استانهايى مانند خوزسـتان و فـارس جـزء آن بـوده كـه همـه      سيستان و ك

 ، و خراسان بزرگ در مشرق اين سرزمين قـرار داشـته  )12(اند قدمت تاريخى داشته
 پـردازيم،  است. و اينك به اشعار قديم فارسى در قرن چهارم هجرى قمـرى، مـى  

 .البته بجز شاهنامه كه در سراسر آن نام ايران و ايرانى آمده است

 )13(. ق، زمان يعقوب ليث بدانيم  ه253اگر نخستين شعر فارسى را از سال 
 . ق كه به قول معتبر سال آغاز تصنيف شاهنامه است، در اشعار اين  ه370تا سال 

 دوره صد و بيست ساله نام ايران بسيار آمده و بخصوص در اين اشعار كه منشـاء  
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 و شاهان، اميران و شـاهان و بزرگـان  ظهور و رواج آنها خراسان بزرگ بوده، امرا 
معـروف   در قصيده خمريه ).ق  ه329متوفى (اند، چنانكه رودكى  ايران ناميده شده

 :گويد مى )14(خود، درباره ابوجعفر حكمران سيستان

 شادى بوجعفر احمدبن محمد

  آزادگان و مفخر ايران آن مه
 

 :و اما در اشعار ديگر

آمده  . ق سروده شده  ه336خى كه به سال نامه ابوشكور بل در مثنوى آفرين
 )15(است:

 بگفته است داناى ايران به طوس

  كه دستى كه نتوان بريدن به بوس
 

 )16(كه مصراع دوم مثَل است و سعدى چنين گفته:

 ببوس )17(چو دستى نتانى گزيدن

  كه با غالبان چاره زرق است و لوس
 

 ر خود ايران و ايران زميناز شاعران اين دوره كسى كه بيش از همه در شع
 است كـه در گرشاسـبنامه گفتـه    )ق .  ه368يا  367مقتول به سال (آورده، دقيقى 

 :است

 به تركان نداده است كس باژ و ساو

 )18(به ايران نبدشان همى توش و تاو

  



٢٣ نام ايران در نخستين اشعار فارسي

 به ايران شويم از پى كار اوى

 )19(نمانيم در كشور آثار اوى

 گزينان ايران و اسپهبدان

 )20(ديده و موبدان نمهان جها

 چنين گفت گشتاسب با مهتران

 )21(بزرگان ايران و گندآوران

 سپردش بدو گفت بردارشان

 )22(از ايران و اين مرز بگذارشان

 از ايران فرخ به خلخ شدند

 )23(وليكن به خلخ نه فرخ شدند

 همه كار ايران مر او را سپرد

 )24(كه او را بدى پهلوى دستبرد

 گرزم اين براند چو با شاه ايران

 )25(گو نامبردار خيره بماند

 شه چينش گفتا به ايران خرام

  )26(نگه كن به دانش به هر سو به گام
 

 :در اين ابيات آمده است »ايران زمين«و 

 زمين بدانيد گفتا كز ايران

 )27(بشد فره ايزد و پاك دين

 زمين كشانى و تركان چين

 )28(زمين ترا باشد آن همچو ايران
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 زمين ورد لشكر به ايراندر آ

 )29(شه كافر، آن دل برآگنده كين

 :و

 زمين بازكردند روى به ايران

 جوى دل گشته و رزم همه چيره

 مر آن خستگان را ببردند نيز

 نهشتند بر جايگه هيچ چيز

 به ايران زمين باز بردندشان

  )30(به داناپزشكان سپردندشان
  

 ن چهارم و اول قرن پنجم؛ اشـاره اكنون به اشعار شاعران ديگر نيمه دوم قر
 .اند كنيم كه معاصران فردوسى بوده و در اوائل قرن پنجم درگذشته مى

» ايرانشـهر «و  »ايـران «در شـعرش نـام    ). ق  ه 431متوفى بسـال  (عنصرى 
 )31(اى به مدح سلطان محمود گويد: آورده و از جمله در قصيده

 گر تا به نام او كند خطبه در ايران خطبه

  ه شاهان گيتى تربت ايران بودقبل
 

 )32(و در قصيده ديگر به مدح محمود سخن از ايلك آورده و گفته است:

 حديث ايلك ماضى كه تا موافق بود

 نبود نامه او را بجز ظفر عنوان

 چو شد مخالف و در دوستى خالف آورد

 نشاط او غم دل گشت و جاه او خلقان
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 خجسته رايت منصور چون ز دارالملك

 جنبش و شد سوى كشور ايرانبكرد 

 از آن سپس چو بيامد به رزم شاه برفت

  قفا دريده، هزيمت بسوى تركستان
 
 بن موسى، حكومت ماوراءالنهر را داشـت و قـبالً   خان، نصربن على و ايلك

 قراردادى بين او و محمود منعقد شد و بعد قرار بهم خورد و دوستى به دشمنى و
 )34قصيده ديگر به مدح محمود گويد:(. عنصرى در )33(مخالفت بدل شد

 نجات خلق به حمد محمد و محمود

 سر نبى و نبى خدايگان جهان

 از آنكه بد به حجاز آن و اين به ايرانشهر

  حجاز دين را قبله است و ملك را ايران
 

 )35(و در قصيده ديگر:

 حصار و نعمت از آن لشكر قوى بستد

  به يك چهار يك از روز خسرو ايران
 

 :)36(قصيده ديگر و در

 وليكن از قبل آنكه او همى دانست

  كفايت و كرم و فضل خسرو ايران
 

 )37(و در قصيده ديگر:
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 برهنه شاعر و درويش زائر

 در ايران از عطاى شاه ايران

 يكى ديبا فرو ريزد به رزمه

  يكى دينار برسنجد به قپان
 

 مـود اى به مدح خواجـه احمـدبن حسـن ميمنـدى وزيـر مح      و در قصيده
 )38(گويد:

 دل نگهدار اين تن از دردش كه دل بايد ترا

  تا ثناى كدخداى كشور ايران كنى
 

 )39(آمده به اين شكل: »ايرانشهر«اى به مدح محمود نام  و در قصيده

 ز حرص مدحش اندر زمين ايرانشهر

  همى برويد شعر ار پراكنند شعير
 

 اى در قصـيده  )ق .  ه432متـوفى  (اما نام ايران در اشعار منوچهرى دامغانى 
 :به مدح مسعود غزنوى به مطلع

 بر لشكر زمستان نوروز نامدار

  كرده است راى تاختن و قصد كارزار
 

 )40(گويد:

 ملك جهان بگيرى از قاف تا به قاف

 مال جهان ببخشى از عود تا به تار
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 توران بدان پسر دهى، ايران بدين پسر

  مشرق بدين قبيله و مغرب بدان تبار
 

 )41(در قصيده ديگر: و

 اى سپاهت را سپاهان، راينت را رى مكان

  اى ز ايران تا به توران بندگانت را وثاق
 

 :و در قصيده معروف به مطلع

 شبى گيسو فرو هشته به دامن

  پالسين معجر و قيرينه گرزن
 

 )42(بن عبيدالللَّه صادق گفته است: در مدح سپهساالر على

 بن عبيداللَّه صادق على

 الظن الشأن امير صادق رفيع

 جمال ملكت ايران و توران

  مبارك سايه ذوالطول والمن
 

 )43(اى از شكايت حسودان، خطاب به حاسد خود گويد: و در قصيده

 خواست از رى خسرو ايران مرا بر پشت پيل

  خود ز تو هرگز نينديشيد در چندين سنين
 

بـه مـدح   در يك مسمط در وصف خزان و مـدح مسـعود غزنـوى، چـون     
گويد: مسعود هنوز جوان است و بتدريج بر دشمنان مملكت  پردازد مى مى مسعود



 ٢٨ 9/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 )44(گويد: شود، پس مى مى چيره

 زود شود چون بهشت گيتى ويران

 بگذرد اين روزگار سختى از ايران

 روى به رامش نهد امير اميران

 شاد و بدو شاد اين خجسته وزيران

 دست به مى شاه را و دل به هژيران

  ديده به روى نكو و گوش به قوال
 

 بـيش از  )ق .  ه429متوفى (گوى  طبع و لطيف فرخى سيستانى شاعر خوش
عنصرى و منوچهرى نام ايران را در شعرش آورده، بـه ايـن شـرح كـه بيسـت و      

در  »ايرانشـهر «و يك جا هم نـام   »يايران زم«و يك مورد  »ايران«مورد نام  هشت
 :ترتيب فرخى آمده است به اين ديوان

 اى در وصف شكارگاه محمدبن محمود غزنوى، درباره شـكار از  در قصيده
 )45(ناوك امير گويد:

 اين همى رفت و همه روى پر از خون دو چشم

 وان همى گفت و همه سينه پر از خون جگر

 خان اندى راست گفتى كه شكسته سپه

  پيش محمود شه ايران در دشت كتر
 

 :است و فرخى در قصيده معروفو دشت كتر يكى از نواحى هند 

 افسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر

  سخن نو آر كه نو را حالوتى است دگر
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  )46(اشاره كرده و گفته است: »كتر«به 
  

 پرستان چندان بكشت و چندان بست ز بت

  كه كشته بود و گرفته ز خانيان به كتر
 

 اآلخـر  عربي 22و جنگ كتر جنگى است كه سلطان محمود در روز يكشنبه 
 خـان،  . ق در دشت كتر، چهار فرسنگى بلخ كنار پل چرخيان با ايلـك   ه398سال 

خان تركستان و يوسف قدرخان بن بغراخان ملك كاشغر و ختن كرد، و محمـود  
 )47(آنان پيروز شد. بر

 )48(و در مدح محمدبن محمود گويد:

 مير همه ميران پسر خسرو ايران

  ربو احمدبن محمود آن ابر درم با
 

 )49(و هم ضمن مدح او گويد:

 تهى نيست از بخشش او سرايى

  چو از لشكر شاه ايران حصارى
 

بـه   و در چند قصيده كه در مدح امير يوسف ناصرالدين برادر محمود گفته
 )50(شاه ايران يا شه ايران اشاره كرده از جمله:

 چون شه ايران واال به نسب

  با شه ايران همتا به گهر
 

 )51(و نيز:
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 ر تو رفتى سوى ارمن بدل بيژن گيوگ

 از بساط شه ايران بسوى جنگ گراز

 تاكنون از فزع ناوك خونخواره تو

  نشدى هيچ گرازى ز نشيبى به فراز
 

و اشاره به داستان بيژن گيو و رفتن او به توران براى كشتن گـرازان اسـت   
بـه شـاه   در شاهنامه آمده و در قصايدى كه به مدح مسعود غزنوى ساخته، هم  كه

اشاره كرده از جملـه بازگشـت او را از اصـفهان بـه غـزنين پـس از فـوت         ايران
 )52(درخواست كرده و ضمن آن گفته است: محمود،

 اى بريد شاه ايران از كجا رفتى چنين

  ها نزد كه دارى؟ باز كن بگذار هين نامه
 

 :و در پايان قصيده گويد

 بس شگفتى نيست گر چون آبگينه بتْرَكَد

  ى كز شاه ايران اندر آن بغض است و كينهر دل
 

و در قصايد مدح محمود غزنوى نيز به خسرو ايـران و شـاه ايـران اشـاره     
 )53(دارد ازجمله:

 يمين دولت عالى، امين ملت باقى

  دين ابوالقاسم ستوده خسرو ايران نظام
 

 و در اين قصيده ايران و توران را برابر نهـاده و تـورانى را دشـمن ايرانـى    
 :سته و گفته استدان
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 ز ايرانى چگونه شاد خواهد بود تورانى

  پس از چندين بال كĤمد ز ايران بر سر توران
 )54(و در يك قصيده به مدح محمدبن محمود گفته:

 هاى اسكندر به ايران آرى از يونان نهانى

  خزينه شاه زنگستان به غزنين آرى از كله
 

 ، و بندرگاهى اسـت در هنـد  )55(اى در ميان جزيره و كله نام شهرى و مدينه
  :نوشته است )57(القلوبهةدر نز )56(در نيمه راه عمان و چين واقع است.

قلعـى   جزيره كله و سربزه از جزاير خليج، دوم بحر هند است و در او معـادن «
 .»بسيار است

 

 :آمده )58(و در التفهيم

اندروسـت،   ر كههاى بزرگوار و نامدا هاى زنگيستان، و از جزيره و آنگه جزيره«
 .»سرانديب... و جزيره كله، و از وى ارزيز و قلعى خيزد

 

 اى به مدح حسنك وزير و تدبير او در آباد كردن و نظـام دادن  و در قصيده
 )59(شهرها گويد:

 من قياس از سيستان آرم كه آن شهر من است

 وز پى خويشان ز شهر خويشتن دارم خبر

 رفتتا خلف را خسرو ايران از آنجا برگ

  در ستم بودند و در بيداد هر بيدادگر
 

 گويد شهر سيستان پس از امير خلف بانو خراب شد و مردم پراكنـده  و مى
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شدند، و چون وزارت به حسنك داده شد، همه جا از جمله شهر سيستان آبادشـد  
 .و نظام گرفت و مردمان گرد آمدند و باغها و بوستانها سرسبز و خرم شد

 )60(آمده ضمن مدح محمدبن محمود: »ايران شهر«ا ج در ديوان فرخى يك

 از پرستيدن آن شاه كه در ايرانشهر

  گردنى نى كه نه از منت او دارد بار
 

 )61(بن ناصرالدين: آمده در مدح امير يوسف »يايران زم«و يك جا 

 دخل ايران زمى از بخشش او نايد بيش

  ملك ايران زمى از همت او آيد كم
 

» ايـران زمـين  «بن احمد،  بن فضل والحسن حجاج، علىو در مدح خواجه اب
 )62(آورده و گفته است:

 دستور زاده شاه ايران زمين

  حجاج تاج خواجگان بوالحسن
 

 وزيـر  )63(بن احمد اسفراينى و ابن ابوالحسن حجاج، فرزند ابوالعباس فضل
 معروف محمود غزنوى بوده كه به ترويج زبان فارسى عالقه داشـت و در ديـوان  

 )64(رخى از مدح اين وزير اثرى نيست.ف
 

  ها: يادداشت
 . 155-156، ص 1تاريخ ايران باستان، ج .1
 دربـاره  33-52، نيـز در يسـنا گـزارش پـورداود ص     185فرهنگ ايران باستان، تأليف پورداود، ص  .2

   .ويج و آمويه بحث شده است ايران 
   .فرهنگ فارسى محمد معين، اعالم .3



٣٣ نام ايران در نخستين اشعار فارسي

 .32وينى، مقدمه شاهنامه ابومنصورى، ص يست مقاله قز. ب4
 .36رجمه ابوالقاسم پاينده، ص . ت5
 .38ص . 6
 .154، ص 1ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج. 7
 .150، ص 1يادداشتهاى قزوينى، ج. 8
 .171ترجمه دكتر جعفر شعار، ص . 9

 .ترجمه صادق نشأت، مقدمه ص كج. 10
 .2همان ترجمه ص . 11
 ، نيز راجع بـه )زاده طالب(خى ايران تاريخ، تأليف بارتولد، ترجمه حمزه سرداور رك: جغرافياى تاري. 12

حدود ايران و تقسيمات كشور در دوران هخامنشى و اشكانى و ساسانى رك: ايران در عهد باسـتان  
 .7-23، ص 1دكتر مشكور، ج تأليف

 .146، 1 تاريخ ادبيات دكتر صفا، جلد .13
 .492-478، ص 2و آثار رودكى، ج شرح حال ابوجعفر در احوال .14
 .1246، ص 3احوال و آثار رودكى، ج .15
  812، ص 2امثال و حكم دهخدا، ج .16
 .50و تصحيح دكتر يوسفى، ص  55بوستان، تصحيح قريب چاپ دوم، ص  .17
 .31ديوان دقيقى، چاپ دكتر دبير سياقى، ص  .18
 .34ص  .19
 .39ص  .20
 .40ص  .21
 .42ص  .22
 .42ص  .23
 . 81 ص  .24
 .86ص  .25
 .95ص  .26
 .32ص  .27
 .36ص  .28
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 .46ص  .29
 .78ص  .30
 .50ديوان عنصرى، تصحيح دكتر يحيى قريب، ص  .31
 .140ديوان، ص  .32
، تاريخ ديالمه و غزنويان، تـأليف عبـاس   68حواشى چهار مقاله، به كوشش دكتر محمد معين، ص ) 33

 .281-287نى تصحيح دكتر جعفر شعار، ص ، ترجمه تاريخ يمي217-224ص  پرويز،
 .142ديوان عنصرى، ص  .34
 .158ديوان عنصرى، ص  .35
 .161ص  .36

 .164ص  .37
 .170ص  .38
 .75ص  .39
 .31ديوان منوچهرى، تصحيح دبير سياقى، ص  .40
 .46ص  .41
 .59ص  .42
 .70ص  .43
 .137ص  .44
 .116ديوان فرخى، تصحيح دبير سياقى، ص  .45
 .71ديوان فرخى، ص  .46
 .2حاشيه  34هشت مقاله تاريخى و ادبى، نوشته نصراللَّه فلسفى، ص  .47
 .119ديوان، ص  .48
 .374ص  .49
 .142و موارد ديگر در مدح مسعود كه نام ايران آمده: ص  200ص  .50
 .285ضمن مدح امير يوسف نام ايران آمده و نيز ص  355و ص  353و موارد ديگر ص  200ص  .51
 .142و از موارد ديگر در مدح مسعود كه نام ايران آمده: ص  299ص  .52
 .265، ص 344، ص 248و موارد ديگر در مدح محمود ص  255ص  .53
 .350ص  .54



٣٥ نام ايران در نخستين اشعار فارسي

 .برهان قاطع .55
 .لغت نامه -البلدان  معجم .56
 .لغت نامه - 231ص  .57
 .168ص  .58
 .، تصحيح دبير سياقى194ديوان فرخى، ص  .59
 .99ص  .60
 .235ص  .61
 .نام  ايران ضمن مدح همين ابوالحسن حجاج 358، و مورد ديگر ص 316ص  .62

 .83-96هشت مقاله تاريخى و ادبى، ص  .63

، از موارد ديگر كه نام ايران ضمن مدايح اميران 117-118فرخى سيستانى، تأليف دكتر يوسفى، ص  .64
 .، مراجعه كرد 327، 323، 285، 267، 174، 169: وبزرگان در ديوان فرخى آمده بايد به صفحات



  
  
  
  
  

  *فردا گويد تُربى از اينجا بركن
 

 محمدرضا شفيعى كدكنى   
  

 ترين ابيات گلستانِ سعدى كه در قـرن  انگيزترين و حلْ ناشده يكى از بحث
اخير، شايد در قرون گذشته نيز، مورد بحث و نزاع اهل ادب بوده است اين بيـت   

ين گونه آمده است، در كه در چاپ منَقَّح و علمى شادروان استاد يوسفى بد  است
 :هشتم، آداب صحبت  باب

 امروز دو مرده پيش گيرد مركَن

  )1(فردا گويد تُربى ازينجا بركن
 

در تعليقات جامع مصحح دانشمند كتاب نظر چند تن از اهلِ تحقيـق نقـل   
خواهندگى  )مركنِ(امروز تغارِ «است و اجماالً تفسيرِ بيت چنين آمده است:   شده

خواهد و فـردا كـه    گيرد و به اندازه خوراك دو مرد از تو آذوقه مى مى تو  را پيشِ
بخواهى خواهد گفت: تُربى از اين زمين بكن و بابـت طلـبِ خـود     طلب خود را

 )2(«بردار.

                                                 
 545صص ،2، ج »نامه ستوده«با عنوان  16، جلد )نامواره دكتر محمود افشار(پژوهشهاى ايرانشناسى . *

- 549. 
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اين معنايى است كه استاد يوسفى بـا در نظـر گـرفتنِ شـروحِ معاصـر بـر       
حـوم عالمـه قزوينـى بـرين     اند كـه مر  اند و يادآور شده سعدى، نقل كرده  گلستان

 .كه شايد اشاره به مثلى يا تعبيرى محلى است  تصور بوده است

شـايد   »تُـرب «مرحوم دكتر محمد خزائلى، حدس زده است كـه بـه جـاى    
يعنـى  «باشد به معنىِ پيهى كه بر روى شكم يا زير پوسـت گسـترده شـود    » ثَرب«

پرداخت قرض مى چون نوبت  خود يا چربىِ شـكمِ  رسد طلبكار را به موى دست
 .»)3(دهد مى  خويش حواله

شايد نقـل قسـمتى از عبـارت مرحـوم قزوينـى كـه در ضـمنِ يـك نامـه          
 :تناسب نباشد آمده است بى خصوصى

 آيـد كـه   چنين مـى  )و اللّه اَعلَم بحقيقةِ الحالِ(معنىِ تقريبى به نظر اين جانب «
خواهـد از   اج است و مىخواهد بگويد: شخص متقلب بدقول امروز كه محت مى 

يعنى تغار بزرگى كه آذوقه دو (چيزى قرض بكند امروز يك مركنِ دو مرده  تو
خواهى مطالبه طلـبِ خـود را    گيرد ... و فردا كه مى پيش مى )گيرد مرد را جامى
تـرين چيزهـا را كـه     قيمت ترين و بى يعنى پست(يك ترب  گويد: ازو بكنى مى

  .)4(»از اين زمين بكن و عوضِ طلبت بردار )يرازش البد آن وقت ترب بوده در
 

سالها بعد آقاى اسماعيل رفيعيان به بررسىِ نظـر اسـتادان دكتـر خزائلـى و     
خطيب رهبر پرداخته و همان نظر قزوينى را تأييد كرده با ايـن توضـيح كـه     دكتر

 بركندن از زمينِ شخم نزده و تخم نيفكنده، محال است لذا تأديـه وام   چون ترب«
 .)5(»شود از جانبِ وامدارِغير متدين تعليقِ به محال مى

 وجويى كه در مراجعِ ديگر از جمله كتاب ارزشمند فهرست مقاالت جست
 فارسى استاد ايرج افشار كردم و نيز از طريق كتاب فرهنگ سعدى پژوهى دوست

-شناسى اسـت   ترين مرجع سعدى كه جامع -لى  فاضل آقاى دكتر كاووس حسن



٣٩ د تُربي از اينجا بركنفردا گوي

 .زند ها بر محور همان دو نظر دور مى جه شدم كه تمام بحثمتو

 كـه ( »ثَرْب«نظر مرحوم دكتر خزائلى نياز به نقد ندارد، زيرا استعمالِ كلمه 
در تـاريخ   )6(هـا اسـت   اى عربى است و معنىِ دقيقِ آن چربىِ شـكنبه و روده  واژه
و آن مرحـوم از  فارسى از عصرِ سامانى تا امروز يك مورد هم شاهد نـدارد،   زبان

مظانِ مشابهت صورىِ كلمه در قواميسِ عربى پرداخته و ايـن كلمـه را    ناچارى به
 .حدسِ دور از ذهنى را مطرح كرده است يافته و چنين

اما نظر مرحوم قزوينى و ديگران با قراينِ عبـارت سـعدى كـامالً سـازگار     
ى يا تعبيرى محلى شايد اشاره به مثل«است واين كه مرحوم قزوينى گفته است كه 

 .حدسِ قابلِ توجيهى است» است

حق اين است كه اين كنايه يا مثلِ عاميانه ايرانى بسيار كهن بوده و احتماالً 
) 350 - 425درعصرِ سامانى هم رواج داشته است. ابومنصور ثعـالبى نيشـابورى (  

. در دركتاب گرانقدرِ التمثيل والحاضره اين كنايـه قـديمى ايرانـى را آورده اسـت    
پرداخته  )7(»خواهندگان و گدايان و اجامر و اوباش«ويژه امثال و كنايات  فصلى كه

ها در زبان اين جماعت بـوده همـه    المثل كه آنچه از كنايات و ضرب است كوشيده
 :را نقل كند و در كناركناياتى عاميانه از نوعِ

 .است )چك(روى گشاده، خود سفته ) 1

 .تشرم و حيا مانع روزى اس) 2

 .اى نخواهد يافت اى برنگيرد علوفه هركه حرفه) 3

 .شوم است )رعايت آبرو(تمييز ) 4

 .سرمايه گدايى سودى است، بى) 5

 .) سرمايه گداست)8(روزجار(روزگار ) 6



 ٤٠ 9/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 !در خانه به جز خانه كسى نيست) 7

يعنى از نوادرِ گدايان و اجامر  »و منْ نوادرِهم«گويد  و چند كنايه ديگر، مى
 :گويند اوباش است كه مىو

 !اى براى او پهن كُن افْرَش لَه بنْفَحة: شكنبه) 8

منْ ينبدق البعر فى است الجمل: كيست كـه پشـكل را در ... شـتر بنـد     ) 9
 .كند

 .آيد ما كُلِّ وقت تسلم الجرّة: هميشه سبو سالمت از آب بيرون نمى) 10

اذا لَم يكُنْ لَك است فَال تَشربِ الهليلَج: تو كه ...نـش را نـدارى چـرا    ) 11
 خورى؟ مى  هليله

 در وسط اين گونه كنايات و امثالِ زبانِ گدايان و اجامر و اوباش است كـه 
 :گويد مى 

 اقطَع / منْ هنا / فَجلة) 12

 :دقيقاً يعنى

 بر كن / ازينجا / تُربى

اى عربى به فارسى قـديم فجـل و فجلـه را تـرب معنـى      ه در تمام فرهنگ
 »فجل«األرب در ماده  از جمله مراجعه شود به منتهى اند كرده

است و بركَن هم فعل  »ترب«پس ترديدى نيست كه كلمه در شعرِ سعدى 
نْ  «و سخن سعدى كلمه به كلمه برابر است با  »اقلع«از بركندن، يعنى  امرِ مـ قْطَعا

 .كه ثعالبى از زبان گدايان و اجامر و اوباش نقل كرده است» هنا فُجلة

با اين سند قديم كه سه قرن قبـل از سـعدى نوشـته شـده و مؤلـف، ايـن       
از نوادرِ گدايان  و خواهنـدگان و اجـامر و اوبـاش نقـل كـرده اسـت،        كنايات را



٤١ د تُربي از اينجا بركنفردا گوي

نْ هنـا فُجلـة جـزء كنايـا        شود كه روشن مى مـ قْطَـعت ايـن  تربى ازينجا بـركن / ا
جماعت بوده است و درسراسرِ ايران، در ميان اين جماعت، شهرت داشته است و 

نبوده است. سـه قـرن    »محلّى«فرموده است مثل و كنايه  آن گونه كه عالمه قزوينى
شـناخته و در شـمارِ نـوادر و كنايـات      نيشابور مى قبل از سعدى، ثعالبى آن را در

 .آن را ثبت كرده است  خواهندگان و گدايان و اجامر و اوباش

بينيم كه سعدى هم اين سـخن را از   گرديم مى اتفاقاً وقتى به گلستان بازمى
آيد  شيطان با مخلصان برنمى«مفلسان نقل كرده است و در دنبال اين عبارت:  زبان

 :با مفلسان و سلطان

 نماز است وامش مده آن كه بى

 گرچه دهنش ز فاقه باز است

 گذارد كو فرضِ خدا نمى

 از قرضِ تو نيز غم ندارد

    
 امروز دو مرده پيش گيرد مركن

 فردا گويد: تربى ازينجا بركن

در زبـانِ ايـن اجـامر و اوبـاش اشـاره بـه        »= هنـا « »اينجا«احتمال اين كه 
عضوى ازاسافل اعضاى بدن باشد و تُرب هـم كنايـه از همـان عضـو و اعضـاى      

اين است كه آنچه ثعالبى از كنايات  دورى نيست، دليل اين نكته مجاورش احتمال
كند، همگى مضمونى زشت و ركيك و مناسب بـا   نقل مى و نوادرِ ايشان در اينجا
 .جماعت دارد زبان و شيوه گفتار اين

دليل ديگر بر اين كه اينها همه امثالِ مشهور زبان عاميانـه اجـامر و اوبـاش    
انـد ايـن كـه در همـين      كرده زبان است و ثعالبى يا ديگران به عربى ترجمه فارسى
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تـو كـه ...نـش را     »اذا لم يكُنْ لَك است فال تشربِ الهلـيلَج «المثلِ  ضرب مجموعه
را سنائى هم در حديقه از زبان مخنثى بدين گونه نظـم كـرده    »مخور ندارى هليله

 :است

 اى كه در راهى آن بنشنيده

 آن مخنّت چه گفت با داهى

 كه همى شد پىِ گشاد گرِه

 بى به سوى زاهد ده بهرِ بى

 تا برو ميوه سست شاخ شود

 راه زادن برو فراخ شود
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 فرهنگ و ادب
 

 محمد محيط طباطبايى
 
 

 اند كه ظـاهر تركيـب جزئـى و    ادب و فرهنگ دو كلمه فارسى درى اصيل
 لفظى آنها دور از هم، ولى در مدلول و مفهوم بـا يكـديگر ارتبـاط معنـوى كامـل     

 .دارند

كلمه ادب بنابر آنچه به تحقيق پيوسته اسـت، در اوائـل سـده دوم هجـرى     
 زمان از زبان فارسى به زبـان عربـى درآمـده، نخسـت در آثـار     براساس نيازمندى 

 كار رفت و سپس جاى خود را به سرعت در قلمرو معنوى وسـيعى از  مقفع به ابن
آثار عربى گشود تا آنجا كه غالب فنـون معنـوى و تربيتـى و اخالقـى را در زيـر      

سـفى و  هـاى علـوم فل   آورى كرده و در برابر شـعبه  علوم و فنون ادبى جمع عنوان
 .شرعى ورياضى و طبيعى، به نام فنون ادبى در عرصه پهناورى عرضه داشته است

عربـى   شناسى لغوى چون شبيه به اصول الفاظ ثالثى لفظ ادب از نظر سبك
خـود را   صـورت اصـلى فارسـى    )يا عربى شدندش(بوده است، در ضمن تعريب 

نمـودار   محفـوظ و  چندان تبديل و تغيير نداده و همان ريشه ارتباط را تـا حـدى  
و كتـاب    داشته است كه برخى خاورشناسان كلمه دبستان فارسى به معنى مكتـب 

                                                 
 .  1370، فروردين تا تيرماه 4، شماره 17آينده، سال. 
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 .اند را صورتى منقول از ادبستان مركب به شمار آورده

) صـفت فـاعلى  ( »اديـب «حال اگر فرض شود كه صـيغه ادب را از كلمـه   
است  شدهى اديب قلب »ب«فارسى در اين مورد به  »اديپ« »پ«اند: ناگزير  گرفته

 »اَدويـن « يـا  »اَدو«در  »واو«گرفته باشند، حـرف   )جمع نما(و اگر ادب را از ادب 
 .شده است »ب«پهلوى مبدل به 

در  »تأديـب «قبول اين نكته كـه ريشـه ادب در همـين معنـى بـه صـورت       
شـود و خـود قرينـه بـه      ديده مـى  )ص(منسوب به حضرت محمد رسول حديث
جمـع  ( »اَبابيـل «و  )معـرب پيـل  ( »فيل«ند الفاظ مان »ادب«دهد كه كلمه  مى دست
 و بسيارى از الفاظ ديگـر  )منقول از سنگ گل يا زگيل( »سجيل«و  )مستعرب آبله

 فارسى قبل از ظهور اسالم به وسيله ايرانيـان مهـاجر بـه يمـن و سـواحل ديگـر      
حياناً ا اند كه عربستان، به زبان عربى راه يافته و از مرحله قبول محلى بدانجا رسيده

 .كار رفته است در قرآن كريم و حديث نبوى هم در حجاز به

 هاى مشترك زبان عربى و فارسى به كلمـه  كلمه فرهنگ را كه در لغت نامه
از  اى است مركب كنند، كلمه معرب يا مستعرب و يا عربى جديد تفسير مى »ادب«

 كـه هـر دو كلمـه مفيـد معنـى بـالش و كشـش        »هنـگ «و  »فـر «دو ريشه لغوى 
 .باشند وبرجستگى و مفاهيم صورى و معنوى نزديك بدين معنى مى

كه در همين ماده اشتقاق وارد است نظايرى ماننـد فـرا و فـره و     »فر«كلمه 
برو ابر و ور و پر و بال دارد كه هر يك به نحوى و در موردى مفيـد معنـى علـو    

هـاى   غالباً كلمه هاى فارسى ديگر اند و از تركيب آنها با كلمه و معنوى بوده صورى
مفهوم برترى يـا علـو    »فرهنگ«ديگرى بوجود آمده است كه همچون لفظ  مركب
 .دهند و معنوى را از خود نشان مى صورى
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الظاهر مفيد مفهوم قصد و اراده و توجه وپيشرفت  كه على »هنگ«اما كلمه 
خـود، افـاده    اوسـتايى در اصـل ديـرين    »ئنگ«درى و  »انگ«و  »هنج«است، مانند 

آموزش و  مفهوم »فر«كند و از تركيب آن با  مفهوم كشش در جهت پيشرفت را مى
زمينه برتـرى   پرورش و دانش و شناخت و مفاهيم كلى و جزئى ديگرى در همين

 »هنگـام «هاى  كلمه از تركيب »هنگ«گردد. بايد در نظر گرفت كه  معنوى تعبير مى
آورد كـه بـا مـدلول     ه خـاطرمى گونه مفاهيم را ب نيز همين »هنگفت«و  »هنگامه«و 
آنهـا مفهـوم حركـت و     باشد. زيرا در همـه  فرهنگ خالى از پيوستگى نمى »هنگ«

 .كند كشش به نحو مشابهى جلوه مى

 »هنگام« و جزيره )همدان(در نامهاى شهر هنگمتان  »هنگ«بعيد نيست كه 
يـا   »آب« مقلـوب از  »آم«تابع واليت نطنز، هم از تركيـب بـا    »هنجن«و روستاى 

پسوند مكانى، همان مفهوم برجستگى و سركشى اصلى خود راحفـظ كـرده    »آن«
 .باشد

در همـان مفهـوم    »هـت «و  »هيخـت «و  »هخـت «كـه در صـورت    »هنگ«
شود، افاده معنـى آمـوختن و مفهـوم شـبيه آن را      كه تركيب مى »فر«خود با  اصلى
و  »هـدنگ «در تركيـب   »هـت «مقلـوب از   »هـد «كند.عجب است كه صورت  مى

رساند كه با معنى هنگ اصلى خود چندان  مفهوم تيزرو را در اسب مى هم »هدنج«
 .جهتى ندارد اختالف

 به معنـى سـرعت در حركـت بـاز نظيـر ايـن معنـى را در خاطرهـا         »تك«
 هنـوز در كلمـات فارسـى معمـول     »هد«را در تركيبى از  »فر«نشاند ولى كلمه  مى

 .ام نديده و نشنيده

 و »فرمان«و  »فروز«عربى را همچون كلمات  »فرهود«و  »فرهد«مگر اينكه 
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تـوان ريشـه مسـلم عربـى و      يك از آنهـا نمـى   كه در زبان عربى براى هيچ »فرند«
يانظيرى سامى تبار از آشورى و سريانى يافت، و ناگزير بايـد آنهـا را هـم الفـاظ     

انـد و   آمدهبه وجود  »ند«و  »مان«و  »هد«با  »فر«شناخت كه نظير از تركيب  معربى
و فرهنـگ در الفـاظ    »هنـگ «در موردمفهومى نه چندان نزديك يا دور از مفهـوم  

 .اند عربى راه يافته معرب زبان

تـوان در نامهـاى شخصـى     معرب را هـم اينـك مـى    »فرهت«قضا را كلمه 
واعالم عربى متداول در كشورهاى مغرب شمال افريقا يافت كـه كـامالً صـورت    

 .فرهنگ را حفظ كرده استمقلوب از  »فرهت«وتلفظ 

 در زبان پهلوى قبل و صدر اسالم همين صيغه درى معهود از كلمه فرهنگ
بـه كـار    »فرهنگسـتان «نگريم كه در كارنامه اردشير بابكان در قالب تركيبـى   را مى
 .شود افاده و استفاده مى »تربيت و تعليم«است و از آن مفهوم  رفته

 تـوان دريافـت بـه معنـى     دايى آن مـى فرهنگ چنانكه از مفهوم ساده و ابتـ 
آمــوختن آداب و رســوم زنــدگانى فــرد بــراى صــالحيت همزيســتى و همراهــى 

گـردد كـه نظيـر آن را در معنـى كلمـه       باديگران است و شامل مفهوم جامعى مـى 
 يابيم. شايد به همين مناسبت بوده كه كلمه عربى در مى »اخالق«فارسى يا » رفتار«
در فارسى درى ترجمه كـرده   »رفتار نيك«كلمه مركب پهلوى را هم به  »هوخت«

 .اند كار برده وبه

 تـوان اسـتنباط   نكته دقيق لغوى ديگرى را مى« هوخت»از ايراد همين مثال 
 نظيـر  »هـت «همـان   »هوخـت «ى پهلوى در »هو«مركب با  »خت«كرد زيرا جزو 

 ىنوعى از كشـش صـور   )1(»انگ«و  »هنگ«كه در اصل خود مانند  »خت« »هنگ«
 به زبان عربـى درآمـده و كلمـه    »ادب«رساند، خود هم مانند كلمه  و معنوى را مى
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را بدان زبان بخشيده باشد كه به معنى رسـم و خـط كشـيدن و امتـداد راه      »خط«
همانـا   »خـت «و  »خـط «رود. و آنگـاه رابـط معنـوى ميـان دو صـورت       كار مى به

بـه   »هت«را نظير  »نگا«و  »هخت«و  »هنگ« »ثنگ«كششى است كه معانى  مفهوم
 .وجودآورده است

 برخالف كلمه ادب كه صورت معرب آن وقتى دوباره به زبان فارسى درى
 كار رفـت، ديگـر در زبـان تكلـم عـادى، مفهـوم       برگشت و در زبان شعر و نثر به

 مشخصى نداشت و بطور كلى و مبهم بر علم و دانش و معرفت و حتى عقل هـم 
 عالوه بـر ارائـه مـوارد مختلـف معنـى ادب، معـانى      كرد، كلمه فرهنگ  داللت مى

 گرفت. از جمله شامل اسم كتاب لغـت زبـان فارسـى هـم     ديگرى را هم در برمى
 .نامه فارسى را گرفت گرديد و از سده يازدهم هجرى اين كلمه جاى كتاب لغت

شايد فرهنگ جهانگيرى و پس از آن فرهنگ رشـيدى و برهـان قـاطع در    
 .يد نسبتاً اثر مهمى داشته باشنداين اصطالح جد تعميم

 آخرين معنى كه محمدحسين برهان تبريزى براى فرهنگ در كتـاب لغـت  
 هاى ديگر زبـان  هاى پيش از تأليف برهان و لهجه نامه خود ذكر كرده ولى در لغت

ام، مفهـوم لولـه يـا تنبوشـه سـفالى بـراى        فارسى هنوز نظير اين معنـى را نديـده  
 .باشد مىكاريزآب در دهانه قنات 

اى متداول بوده است وشـايد   بعيد نيست اين معنى سابقاً در محلى و لهجه
سفالى نظير  در اثر جستجوى كامل و شامل اكنون هم بتوان آن را يافت. زيرا ابريق

مركـب از دو   گوينـد كـه   مى »لولهنگ«آفتابه مسى را در خيلى از روستاهاى كشور 
در  »هنگ«دخالت  باشد، پس معهود مى »هنگ«و  »تنبوشه«نظير  »لول يا لوله«كلمه 
ديگـرى هـم داشـته     اى كه با جريان آب مربوط باشد، ممكن اسـت صـورتى   كلمه
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 .است و يا داشته باشد

 در شعر فارسى كه به هيچ مورد مشـخص  »فرهنگ«اين ايهام معنوى كلمه 
 گرديد، در سده چهاردهم هجرى زمينه آزاد و پهناور مناسـبى  خاصى محدود نمى

آورم  را در اختيار و استعمال اين كلمه در موارد مشابهى قرار داد. چنانكه به يادمى
در  در آغاز قرن حاضر، نخستين بار لفـظ فرهنـگ در كـالس درس زبـان فرانسـه     

شـد. تاآنكـه    ها ديده نمى شد اما در نوشته كار برده مى مقابل لفظ كولتور فرانسه به
عربى بـه   شمسى از عنوانهاى 1313ور در سال هاى كش بعد از تغيير نام وزارتخانه

همـان معنـى    هاى آميخته از فارسى و عربى، اسم وزارت معارف را به اتكاى كلمه
سـاختند و   معرفت وارد در فرهنگهاى زبان فارسى، به نـام وزارت فرهنـگ مبـدل   

 »لغـوى  مجمـع «هنگام تأسيس آكادمى زبان فارسى كـه در آغـاز امـر بـه عنـوان      
عينـاً   بود، كلمه فرهنگستان را كه در ترجمه فارسى كارنامـه اردشـير   پيشنهاد شده

زيرا  كار رفته بود، براى نام آن مجمع برگزيدند در معنى پرورشگاه و آموزشگاه به
 .شد اى مأنوس و اصيل و شيوا شناخته مى كلمه

 شايد ذكر اين مطلب خالى از فايده نباشد كه ايجاد دستگاهى معتبـر بـراى  
 هـاى نظـارت بـر تعلـيم و تربيـت      سرنوشت زبان فارسى مانند دستگاهنظارت بر 

 عمومى و تصنيف و تأليف و ترجمه و انتشار كتاب و مطبوعـات و نظـاير متعـدد   
 هـاى  آوردهاى تمدن و فرهنگ جديد اروپايى بوده و از روى نمونه آنها همه از ره

 .غربى آن اقتباس شده است

 مى نخست در فرانسـه و سـپس مـورد   مسأله نظارت بر زبان به وسيله آكاد
 توجه افرادى فرهيخته و جهانبين در ايران هم مانند مصر قرار گرفته بود، ولـى در 

 .هاى چاپ شده معروف زمان از آن نشانى نديده بودم نوشته
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 شمسى شادروان كلنل علينقى وزيـرى مؤسـس   1304نخستين بار در سال 
در  براى ايجاد مصطلحات فارسـى  مدرسه عالى موسيقى يا موسيقار درصدد برآمد

برابر الفاظ موسيقى فرنگى از هيئتى مركب از ادبا و ارباب اطالع اسـتفاده كننـدو   
 جمعى از فضال و شعرا و نويسندگان معروف روز را بـدين كـار دعـوت نمـود و    

 در محـل آن مدرسـه برپـا    »آكادمى زبان و صنايع ظريفـه ايـران  «دستگاهى به نام 
گـالب بـراى همكـارى     زمستان همان سال به وسيله شادروان گلنمود. مرا كه در 

 دراستفاده از اوزان عروضى از مدرسه دارالفنون به مدرسه موسيقى دعـوت شـده  
بودم، مسئول ضبط و پاكنويس صورت مذاكرات آكادمى مزبور قرار داد تاصورت 

كـرد ازروى   هـا يادداشـت نمـى    جلسات آن را كه دبيـر آكـادمى در اثنـاى جلسـه    
پنج يا شش جلسه آن راپـاكنويس   1305يادداشتها در دفترى بنويسم. تا آغاز بهار 

ام ماننـد   كرده كردم كه در ضمن مقابله دريافته بودند امالء برخى كلمات را اصالح
رسـيد. ايـن    مـى  خشود و مسئول و اعلى و مبنى كه تعداد آنها به بيش از ده كلمه

موقـع را   بـه انتظـار رفـع ايـن آزردگـى،      امر مايه عدم رضايت دبير آكادمى شد و
موسيقى  غنيمت شمرده دنبال امتحان نهايى درس متوسط خود رفتم و كار مدرسه

 .را فرو گذاشتم

 كه درس ادبى دارالفنون بـه پايـان رسـيد بـراى شـركت در      1305در سال 
 تأسيس نخستين مدرسه متوسطه اهواز بـه خوزسـتان رفـتم و ديگـر از وجـود و     

 خبر ماندم. چيزى كـه  كادمى و مدرسه عالى موسيقى و دفتر مزبور بىفعاليت آن آ
 ها هنوز به ياد دارم و اين اسـت كـه در صـورت    از زمان استنساخ صورت جلسه

 حضــور و غيــاب اعضــاء آكــادمى اســامى شــادروانان حــاج شــيخ محمدحســين
 نخـا  خان فروغى، ميرزا عبـدالعظيم  ميرزا ابوالحسن )قريب گركانى(ماء لالع شمس
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غالمرضــا رشــيد ياســمى، حســين  )شــاعر اصـفهانى (قريـب، حيــدرعلى كمــالى  
 للَّه آموزگار و شـيخ محمـدعلى   ا گالب، سعيد نفيسى، محمود عرفان، و حبيب گل

هـا ضـبط شـده بـود و موضـوع       اكبر دهخدا، در آن صـورت  طهرانى و ميرزا على
 ات كار آكـادمى ها عموماً درباره ترتيب اساس و نظام و مقدم ومذاكرات آن جلسه
 اى و موضوعى كه مفهوم ادبى و موسـيقى و نقاشـى داشـته    مزبور بود و ابداً كلمه

 .باشد، هنوز در ميان نيامده بود

 آرى در طى كمتر از بيست سال مـا خـود شـاهد قبـول و اسـتعمال كلمـه      
فرهنگ كه پيش از آن جز در شعر و نثـر ادبـى مـورد اسـتعمال نداشـت، متواليـاً       

تور فرانسه و يا الثقافه عربى و ادكاسـيون فرانسـه يـا تعلـيم و تربيـت      دربرابر كول
 عربى وآكادمى فرانسه يا مجمع لغوى عربى بوديم. سرانجام بعد از تجزيه وزارت
آموزش و پرورش و هنرهاى زيبـا و اوقـاف بـه سـه دسـتگاه جداگانـه مصـطلح        

ر فرهنگـى  كار رفت و ساير امو آموزش براى قسمت معارف و مدارس به وزارت
 .وزارت فرهنگ و هنر انتقال و استقالل يافت مربوط

اوان  اين جانب كه تفكيك امور تعليمى را از مسائل ديگر فرهنگى در همان
 اى پيشنهاد كرده بودم از نحوه اين تجزيـه كـه بـر اسـاس مالحظـات      ضمن مقاله

 خصوصى و شخصى صورت پذيرفت از نتيجه كار خود ناراضى شدم زيرا امـرى 
 غير موقع مقتضى خود صورت پـذيرفت و مجـالى بـراى سـنگين كـردن بـار       در

 سر و سامانى وضع فرهنگ و ادبيات كشـور و زبـان فارسـى پـيش     پريشانى و بى
 .آورد

  
  
  



٥٣ فرهنگ و ادب

 يادداشت:

 كلمه انگ كه صورتى ديگر از ريشه هنگ است هنوز در زبان فارسى متداول است و براى خط .1
 شود تا جنس محتوى و جهات روى كاالهاى بازرگانى كشيده مى رود كه عالمت و نشانى به كار مى

 .مربوط بدان را معين سازد 



  
  
  
  
  

 زبان فارسى
 

 مجتبى مينوى
 
 

 زيستم، و براى اينكه غربـت بـه   پانزده سال دور از وطن، در شهر لندن، مى
 خبـر نباشـم و زبـان پـدر و مـادرى را      من اثر نكند و از احوال و اوضاع وطن بى

 اى از ما ايرانيان با هم حشر و نشـرى  اى الاقل يك روز دسته فراموش نكنم، هفته
 رانيان مقيم لندن، از اهالى مشهد و تبريز و تهران و عراق و تفـرش و داشتيم. از اي

خواسـت در   گرفـت و مـى   اصفهان و شيراز و يزد و كرمان، هر كه با ما انـس مـى  
نشستيم و از امور مربـوط بـه    ما درآيد، قدمش بر سر چشم بود. دور هم مى جمع

 .كرديم مملكت و زبان خود بحث مى ملت و

 ه بود كه در مركز يكـى از ممالـك بـزرگ عـالم و در    چه باعث بر اين شد
 شهرى كه انواع سـرگرمى و تفـريح و خوشـگذرانى ميسـر بـود، مـا يكـديگر را       

ما  كرديم كه با زندگانى نشستيم و از مطالبى گفتگو مى اى مى جستيم و در گوشه مى
كشـيد،و   تماس آنى نداشت، و بحث در آنها گاهى به جدال و مشاجره و نقار مـى 

 بـرد، و در خـاطر و در اعمـال    ها نفع مادى نمى يك از ما از آن مباحثه لماً هيچمس
                                                 

  . صص1331اسفند ( 4شماره  4؛ دوره 172-168)، صص 1331بهمن ( 3، شماره 4سخن، دوره ( 
 .357-353)، صص 1332فروردين ( 5، شماره 4؛ دوره 264 -  261
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 .كرد كسانى هم كه زمام امور ايران در كف ايشان بود اثرى نمى

زندگانى  هاى جواب اين سؤال اين است كه حب ايران و عشق به كليه جنبه
قـول   بـه  ايرانيان و عالقه ايرانيت با تمام ذرات جسـم مـا مركـب شـده اسـت، و     

طورى كه اگر در آن سر دنياهم  به »با شير اندرون شد و با جان بدر شود«معروف 
كند،  مى دهد، فكر و قلب ما را جلب باشيم هر وقعه جزيى كه در وطن ما روى مى

ايرانيان دل مـا   شويم، و غصه و انده هاى ملت ايران شاد و خوشوقت مى از خوشى
 .آورد را به درد مى

چه معنى و مفهوم وسيعى دارد وشامل  »ايرانيت«ايد  فكر كردهوقت  آيا هيچ
وحـدت    و علقه »جهت جامعه«شود؟ به اصطالح اهل علم كدام  چه چيزهايى مى

طـرز   سـازد كـه   ملى است كه پانزده ميليون نفر آدميزاد را به يكـديگر مربـوط مـى   
پانصـد   هى بهزندگانى آنها به انواع مختلف است؛ فاصله مساكن آنها از يكديگر گا

رسد و اهل اين واليت از مردم واليت ديگر هيچ خبـر ندارنـد؛برخى از    فرسخ مى
اى پيرو  اند و بعضى معتقدند به الوهيت عيساى مسيح وعده االاللَّه آنها گوينده الاله

نيستند؛ تفـاوت   اى هم اصالً به هيچ دين و مذهبى معتقد زردشت و موسى و پاره
داننـد، و   مـى  نـژاد  جود است كه گروهـى خـود را آريـايى   نژادى نيز بين ايشان مو

نيز يا واقعـاً    دانند مثل يهود و عرب، و گروهى جماعتى خود را از اصل سامى مى
اين پـانزده    كنند كه تركند؛ زبانى هم كه از نژاد ترك و تاتارند و يا اينكه تصور مى
كى نيست. وعـالوه بـر   برند در همه جا ي ميليون نفر در محاوره و تكلم به كار مى

هـاى   شعبه كه )مثل مازندرانى و گيلكى و كردى و لرى(هاى مختلف محلى  لهجه
از نـواحى   هاى غير ايرانى هم مثل تركى و عربى در برخـى  زبان ايرانى است، زبان

اين سرزمين پهناور جارى است. خالصه اينكه سى كرور مردم كه ازحيث مسكن 
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اختالفـاتى   دين و نژاد و زبـان، بـا يكـديگر    وطرز زندگى و آب وهواى محلى و
صـفت    دانند و در ميان ملـل ديگـر عـالم نيـز بـه      دارند. همگى خود را ايرانى مى

سـرزمين    كـه در خـارج حـدود و ثغـور ايـن      شوند، و حال آن ايرانيت شناخته مى
بعضـى   شـوند كـه از   وسيع كه مسكن اين سى كرور است. اقوام ديگرى يافت مى

ميليـون   اى از ساكنين ايـران وجـه اشـتراك دارنـد؛ مثـل سيصـد       ستهحيثيات با د
محسـوب   مسلمان در عالم هست، ولـى مسـلمين هنـد و جـاوه و مـالزى ايرانـى      

ولـيكن آن    شوند؛ زبان فارسى در افغانستان و تاجيكسـتان نيـز جـارى اسـت     نمى
ـ   شمارند؛ به همين قياس فالن دسته ها خود را ايرانى نمى فارسى زبان ى زبـان  عرب

اند، ربطى به اعراب حجاز وسـوريه و   يا فالن گروه ترك زبان كه جزء ملت ايران
 .مصر و مراكش، يا تركهاى تركيه و قفقازيه و ازبكستان ندارند

پس نتيجه چه شد؟ آيا ملت براى مـا منحصـراً عبـارت از ايـن اسـت كـه       
فقـط يـك   كنـيم؟ آيـا ايرانيـت مـا      درداخل حدود و ثغور فعلى ايران زيست مـى 

كنـيم   سياسى است و معنيش اين است كه هر وقت به خارجـه سـفرى مـى    مفهوم
 ايران در بغل داشته باشيم و جزء تبعه شاه ايران محسوب شويم؟ تذكره

 در مورد بسيارى از اقوام عالم شايد اين حكم صحيح باشد كه مليـت يـك  
از   ه بزرگى استعبارت از مجموع )مثالً(مفهوم سياسى است: امپراطورى بريتانيا 

 »جامعه جهت«اند و  ممالك و ملل مختلف كه در عرض و طول كره زمين پراكنده
جزايـر   انـد، و حتـى در خـود    آنها فقط اين است كه تماماً تـابع پادشـاه انگلـيس   

اسـت، و   بريتانياى كبير هم بين سكنه آنها اختالف نژادى و زبانى و دينى موجـود 
اطلـس    كه در آن طـرف اقيـانوس   خوانند؛ و حال آن مى British را شان هذا همه مع

يكـى   يكصد و سى ميليون آدميزاد ساكنند كه زبانشان بـا زبـان اهـل ايـن جزايـر     
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بريتانيـا    خوانند و در امور سياسى با قوم است، و با وجود اين آنها را آمريكايى مى
مردمـانى  اشتراكى ندارند، اما در همان امريكا همان يكصد و سـى ميليـون نفـر از   

اند كه مثل ايرانيان از حيث نژاد و زبان و دين و طـرز معـاش وآب و    مركب شده
هواى محلى با يكديگر اختالف دارند: قسمت غالب آنها از لحـاظ اصـل ومنشـأ،    

سرخپوسـت   شـان مخلـوطى از بوميـان    اند، ولى مابقى زبان نژاد و انگليسى انگليسى
هاجرين آلمان و ايتاليا واسپانيا و روسـيه  خود آمريكا و سياهان برزنگى افريقا و م

دولـت آمريكـا    و سوريه و فلسطين و هند و ژاپن و چين هستند كه تحـت لـواى  
 .اند مستقر گرديده

در اين گونه امور تشبيه كردن يك ملـت بـه ملـت ديگـر، و قيـاس كـردن       
يك قوم به حال قومى ديگر، درست نيست مگر در صورتى كه هر دو قوم از  حال
حيثيات كالم بعضاً به يكديگر شبيه باشند، و چون چنـين دو قـومى در دنيـا      تمام

ندارد هر كس كه حالت ملتى را از يك حيث به حال ملتى ديگـر تشـبيه و    وجود
 و »ايرانيـت «شود. وقتى كه دربـاره   كند، مرتكب غلط منطقى و عقلى مى مى  قياس

 بـه اوضـاع و احـوال و    كنـيم بايـد منحصـراً    ملت ايران تدقيق مى »جهت جامعه«
كه  مقتضيات زندگانى و سوابق تاريخى خود ايرانيان بپردازيم و بيهوده سعى نكنيم

از خارج شبيه و نظيرى براى موضوع بحث پيدا كنيم. وقتى كه يك نفـر ارمنـى،و   
 يك نفر جندقى و يك نفـر قشـقايى و يـك خوزسـتانى و يـك خلخـالى و يـك       

كردستانى  و يك شيعه قزوينى و يك سنى آسورى و يك بختيارى و يك شاهسون
و يك بهايى بوشهرى، و يك زردشـتى كرمـانى و يـك يهـودى اصـفهانى ويـك       

شوندو هـر   شان به صفت ايرانى شناخته مى طالش و يك تركمن و يك بلوچ، همه
چـه   گيـرد،  خواهد به خارج مملكت سفر كند تذكره تابعيت ايران مـى  يك كه مى
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ه عموم آنها در آن شريكند؟ البته عمـوم آنهـا درايـن    چيز است كه غالب نزديك ب
شريكند كه تابع دولت ايرانند و در سرزمين موسوم به ايران سـاكنند، ولـى ازايـن    

ايران   گذشته غالب نزديك به عموم آنها در زبان فارسى و ادبيات فارسى و تاريخ
 ه درشان به زبان فارسى اسـت، غالـب آنهـا اولـين بـارى كـ       و سجل والدت همه

 گيرند، آن كسى كه كنند زبان فارسى ياد مى مدرسه شروع به خواندن و نوشتن مى
 خوانـد  كنـد مـى   رود به مجردى كه سواد خواندن پيدا مى در سيستان به مكتب مى

 :كه

 بس مبارك بود به فرّ هما«

  »اول كارها به نام خدا
 

 خـداى را منت «خواند كه  رود مى و آن كسى كه در آذربايجان به مكتب مى
 ، هزار سـال »و جل كه طاعتش موجب قربتست و به شكر اندرش مزيد نعمت عزّ

 گرفتنـد  است كه چنين بوده است، و اگر اسم كتاب يا عبارت اولـى كـه يـاد مـى    
 شد زبان تمامى آنها يكى بود. مثالً بنده با ديـوان حـافظ شـروع كـردم،     عوض مى

لدارين كه كلمـات لغـت عـرب بـر سـه      ا بدان ايدك اللَّه فى«آقاى ميرزا علينقى با 
 چنين گويـد ابونصـر فراهـى/   «شروع كرد، آقا ميرزا حسن ياد گرفت  »است گونه

. پسر شيخ ضياءالدين مشهدى با تـاريخ معجـم   »بخوان گر علم خواهى كتاب من
شروع كرد ونوه سيد اسمعيل اردبيلى با تاريخ وصاف. اين كتابها از حيث مشكلى 

ى و زشتى انشاء و از حيث موضوع، بـا يكـديگر تفـاوت    و آسانى، ازحيث قشنگ
گذشـتيم و بـه    همگى به فارسى بود. همين كه از مرحله مقـدمات مـى   داشت ولى

پـرداختيم بـا چـه چيزهـايى مواجـه       هاى نثـر و نظـم فارسـى مـى     كتاب  خواندن
اند، اهـل   اند و كتاب نوشته به اين زبان شعر سروده ديديم كسانى كه مى شديم؟ مى
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 اند كـه هـزار   واليت و ناحيه مخصوص نيستند، بلكه متعلق به سرزمينى بوده  يك
 فرسخ در هـزار فرسـخ وسـعت آن بـوده اسـت: از دم سـرحد چـين تـا سـاحل         

العرب، از لب درياى اسود تا كنار رود گنگ: رودكى بخارايى و شـهيد بلخـى    شط
دهلـوى   ومعزى سمرقندى و اثيرالدين اخسيكتى و سـنائى غزنـوى و اميرخسـرو   

 وفرخى سيستانى و منوچهرى دامغانى و خيـام نيشـابورى و فردوسـى طوسـى و    
الدين نظامى و سعدى شيرازى وخواجوى  فخرالدين گركانى و بندار رازى و كمال

الـدين   اى و خاقانى شيروانى و نظـامى گنجـوى وشـهاب    كرمانى و اوحدى مراغه
ن رومـى،همين قـدر كـه    الـدي  سهروردى و همام تبريزى و مجير بيلقانى و جـالل 

كليه نواحى و  بخواهى اسامى شعرا و نويسندگان فارسى زبان را ياد بگيرى با اسم
بينـى   شوى و مـى  مناطقى كه فارسى در آنها رايج و زبان رسمى بوده است آشنامى

كه در چه سرزمين وسيعى بـه ايـن زبـانى كـه امـروز زبـان مـن وتسـت، تكلـم          
زبـان رسـمى    د. و به همين جهت كه مدت هزار سالان نوشته اند و چيز مى كرده مى

همه ما يكى بوده است، نسبت به يكديگر مهربانى و مودت ونزديكـى و يگـانگى   
خوانيم كه در كاشغر پسرجوانى به سعدى شيرازى  قدر كه مى كنيم. همين حس مى

از سخنان سعدى چه دارى... غالـب اشـعاراو در ايـن زمـين بـه زبـان       «گويد:  مى
قـدر كـه در    ، همين)باشد ولو اينكه سعدى اين حكايت را جعل كرده( »پارسيست

 :خوانيم شاهنامه فردوسى طوسى مى

 كه مازندران شهر ما ياد باد«

  »هميشه بر و بومش آباد باد
 

 قـدر كـه   ، همـين )ولو اينكه مقصود فردوسى مازندان امروزى نبوده باشـد (
شـما رو صـور پسـين دان/روح    نور نخستين «بينيم خاقانى شروانى گفته است  مى
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ولو اينكه ايـن شـعر را بـراى رفـع سـوءظن و      ( »وجسد را به هم هواى صفاهان
در جهان بوى وفا نيسـت،  «، يا گفته است كه )خاطر اهل اصفهان گفته باشد جلب

 دانـيم  ولو اينكه مى( »وگرهست آنجاست/كاين گل از خار مغيالن به خراسان يابم
 قـدر كـه   ، و همـين )از ائمه خراسـان بـوده اسـت    قصدش مرثيه گفتن براى يكى

 :گويد الدين محمد بلخى در كتاب مثنوى مى بينيم مولوى رومى يعنى جالل مى

 ساربانا بار بگشا ز اشتران«

 شهر تبريز است و كوى گلستان

 فرّ فردوسى است اين پاليز را

 شعشعه عرشى است اين تبريز را

 انگيز جان هر زمانى فوح روح

  »رش بر تبريزياناز فراز ع
 

 دل ما مـردم  )الدين تبريزى بوده است دانيم نظرش به شمس ولو اينكه مى(
شيراز و كاشـغر، طـوس و مازنـدران، شـروان و اصـفهان، بلـخ و تبريـز، نسـبت         

شود، و تمام ما به توسط زبان فارسى و ادبيات فارسى خـود را   يكديگر گرم مى به
 ى حكاياتى است كه در تمـام ايـن نـواحى   دانيم. مثنوى حاو يكديگر مربوط مى به

 دور از يكديگر در افواه مردم ساريست؛ شاهنامه داستان پهلوانان و پادشاهانيسـت 
 شناسند؛ رستم زابلـى  كه همه اهالى اين نواحى آنان را پهلوان و پادشاه خويش مى

ممسنى  براى مرد تهرانى و تبريزى و مشهدى هم مثل منتهاى شجاعت است و ايل
متكى به زبـان   شناسند. اين وقايع داستانى و عقايد عاميانه ود را از نژاد او مىهم خ

هـاى ايـل    سـازد. درخيمـه   فارسى كليه مردم اين نواحى را به يكديگر متصـل مـى  
خوانـده   هـاى مرنـد و سـلماس ايـن شـاهنامه فردوسـى       خانه بختيارى و در قهوه
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كننـد. بعضـى ازاشـعار     مـى  شود، و اشعار او را اهل كرمانشاه و طبس از حفظ مى
ها و ازامثـال   ناميم، ورد زبان حافظ و سعدى در تمام سرزمين وسيعى كه ايران مى

 .سائره است

***  
 شمار از اهالى واليات و نواحى متفرقه ايـن  هزار سال است كه مصنفين بى

اند: تاريخ بخارا، تاريخ هرات،تاريخ  مملكت وسيع براى واليات خود تاريخ نوشته
تـواريخ،   ن، تاريخ شوشتر، تاريخ سيستان و پنجـا شسـت تـاى ديگـر از ايـن     گيال

خـوب بـه    تمامى به يك زبان نوشته شده است. نزديك به ده هزار كتاب و رسـاله 
 .نظم و نثر به اين زبان موجود است كه ميراث مشترك ما مردم است

از بركت مثنوى مولوى و شاهنامه فردوسـى و گلسـتان و بوسـتان سـعدى     
 هـاى  وان حافظ و رباعيات خيام و دويست سيصد كتاب ديگرى كه بـه زبـان  ودي

تبريزى  اند، نام ايرانى در اقطار عالم پيچيده است و رفيق مختلف عالم ترجمه كرده
گـل   بيند اهالى انگلسـتان نسـبت بـه بوتـه     بالد كه مى من در شهر لندن به خود مى

 انـد، اظهـار   اعيات خيـام كاشـته  سرخى كه از نشابور آورده و بر سر قبر مترجم رب
 .كنند عالقه مى

خالصه اينكه در اين يك هزار و يكصد سال تمدن و فرهنگ مـردم ايـران   
بازبان فارسى توأم بوده است و از قصص و حكايات و تـواريخ گرفتـه تـا اسـناد     

هاى علمى و حكمتى و فلسفى، همـه چيـز مـا بـه ايـن       ومكاتيب ديوانى و كتاب
ست، و يگانه زبان ديگرى كـه اهـل ايـران در تحريـر رسـائل و      نوشته شده ا زبان

اند، زبان عربى بوده است. علت اين امر هم معلـوم اسـت:    كتب به كار برده تأليف
زبان دين و زبان علم كليه اقوامى بود كه بـه طـوع يـا اكـراه مسـلمان شـده        عربى
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تى نداشـت.  بودند، و درآن اوايل كه هنوز زبان فارسى قوت نگرفتـه بـود و وسـع   
تأليف كتب درموضوع فقه و اصول يا رياضـى و فلسـفه و حكمـت، بـه فارسـى      
بسيار مشكل بود واز قصه و تاريخ و مديحه و غزل گذشته ديگر چنـدان چيـزى   

هـاى علمـى و فلسـفى را كـه ابوريحـان       شد، و اگـر كتـاب   نمى به اين زبان نوشته
اند، با كتـب عربـى    ارسى نوشتهسينا و ناصرخسرو و امثال ايشان به ف بيرونى و ابن

موضوعات تصنيف شده است قياس كنيد دو سه مطلب بر  در اين كه در همان ايام
شود:اول اينكه زبان فارسى در بدو امر ناپخته و نارسا بوده است و  شما واضح مى

اى حاصل كـرده و قابـل    دويست سيصدسالى طول كشيده است تا بسط و توسعه
الدين شيرازى به آن زبان كتب علمـى   دين طوسى و قطبكه نصيرال اين شده است

اند كه در را به روى لغات عربى  بنويسند. ثانياً اينكه اجداد ما ناچار بوده و حكمتى
باز كنند والفاظ و اصطالحات دينى و علمى را از زبان عربـى بگيرنـد و در زبـان    

د حكيم و عارف مجبور داخل كنند. ثالثاً اينكه تا نثر فارسى قوت نگرفته بو فارسى
افكار حكمى و عرفانى خود را در قالب خياالت و مضامين شعرى بريزد و  بود كه

 .صورت قصيده و غزل و رباعى بيان كند به

به هر حال، اين زبان فارسى كه بعد از ظهور اسالم به وجود آمـد و رشـد   
ـ     ه ننـگ  ونمو كرد زبانى شد مركب از كلمات عربى و فارسى. و ايـن امـر نـه ماي

وخجالت است و نه منشأ ضرر و خسارتى شده است و نه اختصـاص و انحصـار   
اى نيسـت كـه خـالص     ملت ايران دارد. در دنيا هيچ زبان بزرگ و صاحب مايـه  به

ترين مثال فصاحت و بالغت در زبان عربى است داراى الفاظ  قرآن كه عالى باشد.
بان اهل چـين هـم كلمـات    و حبشى و عبرى است، در ز و يونانى و فارسى  رومى
موجود است، زبان اهل اسپانيا نيز از كلمات عربى پـر اسـت، انگليسـى و      فارسى
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فرانسه وآلمانى هم مملو است از كلماتى كه از السـنه اقـوام مختلـف اخـذ شـده      
زبان هيچ يك از اين اقوام خالص نيست، حتى تمدن خالص و نژاد  است، نه تنها

د. ملت ايران كه در تمام دوره تاريخى و ايام ماقبـل  خالص نيز درعالم وجود ندار
تاريخ با سايراقوام و ملل آمد و رفت و جنگ و پيكار داشته است و چنـدين بـار   

و ايلغار يونانى و عرب و ترك و تاتار شده است هـم از حيـث    هجوم  در معرض
و اقوام مخلوط شده است، و هم از لغـات رومـى و يونـانى و روسـى       نژاد با اين

و چينى و هندى كلماتى اقتباس كرده است. حتـى قبـل از اسـالم      تركى و مغولى
 .ايرانيان كلمات يونانى و نبطى و سريانى و عربى داخل شده است  هم در زمان

 انـد  اما يك امر مسلم است و آن اينكه در دوره اسالمى آنچه ايرانيان نوشته
 خـوانيم.  لوطى كه آن را فارسى مىيا به زبان عربى بوده است و يا به اين زبان مخ

 از دوره شاهان غزنوى و سلجوقى به بعد، برخى الفاظ تركى در كتب نثـر و نظـم  
 وقت زبان تركى در ايـران زبـان كتابـت نبـوده     شود، ولى هيچ فصحاى ما ديده مى

صفوى  است و اگر امير عليشير نوايى كتابى به تركى جغتايى نوشته يا فالن پادشاه
بسـيار   هـاى  با سلطان عثمانى شعرى به تركى گفته است، اين نمونـه  چشمى به هم

عـده   شود كه تركى يكى از السنه رسـمى ايـران، و يـا حتـى     نادر دليل بر اين نمى
قليلى از مردم ايران بوده است. طوايف تركمن و افشار و قاجار كـه بـين خودبـه    

 و در زمـان غـازان هـم   اند  نوشته اند هميشه به فارسى چيز مى كرده تركى تلكم مى
اسناد رسـمى دولتـى و كتـب و اشـعار،      )كه تبريز را پايتخت خود قرار داده بود(

 فقـط دويسـت   وحتى محاورات رسمى دربار به زبان فارسى بـود. در آذربايجـان  
هـاى تركـى كـه     يا بهتر بگوييم يكـى از لهجـه  (سيصد سالى است كه زبان تركى 

زبـان تكلـم شـده اسـت، ولـى       )متمايز اسـت ازتركى قفقازيه و تركستان و تركيه 
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 كـار  درخواندن و نوشتن همين امروز هم اهالى آذربايجان همان زبان فارسى را به
 .برند كار مى بردند كه اهل فارس و كرمان و اصفهان و خراسان به مى

 Soviet سفار كبراى روس در لندن در ايام جنگ ورقـه اخبـارى بـه اسـم    

News كـرد، و در اواخـر سـال     زبان انگليسـى منتشـر مـى    يعنى اخبار شوروى به
 ميالدى در ضمن اخبارى كه راجع به آذربايجـان انتشـار داده بـود يكـى از     1946

 گذاشتند كه مدرسه و مؤسسات ها نوشته بود كه مردم اين واليت را نمى تاواريش
 دفرهنگى باز كنند؛ يا به زبان اصلى خود روزنامه منتشر كنند، يـا بـه اطفـال خـو    

 كنم كه در تمام آذربايجان يك نفر عاقـل  اسامى آذربايجانى بدهند. بنده خيال نمى
 وجود داشته باشد كه اين اباطيل را قبول داشته باشد، و در هيچ مملكـت ديگـرى  
 هم كسى باشد كه به احوال مملكـت ايـران و ايالـت آذربايجـان واقـف باشـد و      

 نژاد و نى كه پادشاهان و اتابكان تركاظهارات اين تاواريش را باور كند. در آن زما
زبان در آذربايجان و اران فرمانروا بودند و تمام لشـكريان و سـرهنگان آنهـا     ترك
شـد،   بوند و اسامى طغرل و ارسالن و ايلدگز و طمرتاش فـراوان شـنيده مـى    ترك
شد. در دستگاه چنگيـز   شد و يك سطر تركى نوشته نمى بيت تركى گفته نمى يك
هوالكو و غازان و تيمور، تمام ارباب قلم و مستوفيان ديوان فارسى زبان بودنـد   و
 نوشتند. نظامى گنجـوى و خاقـانى شـروانى و فلكـى شـروانى و      به فارسى مى و

 ذوالفقار شروانى و ظهيرالدين فاريـابى و همـام تبريـزى و نصـيرالدين طوسـى و     
 ستادان نظـم و نثـر فارسـى   الحضرة كه جملگى از ا اللَّه و وصاف رشيدالدين فضل

 گفتنـد و كتابـت و   شوند، براى فرمانروايان ترك و مغـول شـعر مـى    محسوب مى
 زبـان  ها تـاكنون همـه ملـوك وسـالطين تـرك      كردند. از زمان غزنوى تصنيف مى

 وقت شنيده نشده كه در تمـام ايـران   ترين مشوق ادبيات فارسى بودند. هيچ بزرگ
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 ده باشند، يا از تركـى حـرف زدن منـع كـرده    احدى را مجبور به فارسى گفتن كر
بر  خواستند اسم تيمور و چنگيز و ارسالن و طغرل باشند، اگر اهالى آذربايجان مى

شد، و اينكه اسامى جعفر واسـمعيل   كس مانع ايشان نمى اطفال خود بگذارند هيچ
و محمد و غالمعلى و عبدالحسين يا پرويـز و خسـرو و داريـوش واسـكندر بـه      

اراده و اختيـار   دادند كامالً برحسب ذوق و ميل شخصـى و از روى  ود مىاطفال خ
 .بوده است

 عدد مدارس در آذربايجان اگر از ساير اياالت بيشتر نبود كمتـر هـم نبـود،   
 خواست به تركى بخواند و بنويسد، هر كس كـه تحصـيل سـواد    منتهى كسى نمى

دباى آذربايجـان در علـم   گرفت، و علما و فضال و ا كرد فارسى و عربى ياد مى مى
 هاى ديگـر  صرف و نحو و ادب فارسى پاى كمى از علما و فضال و ادباى خطه به

 زد، كاغذ به نداشتند، حتى همان كسى هم كه با زن و بچه خود به تركى حرف مى
نوشــت. آذربايجــانى خــود را هرگــز تــرك  زن و بچــه خــود را بــه فارســى مــى

كرد  دم مملكت ايران جدا و متمايز تصور نمىداند و از ساير مر و نمى دانست نمى
اند كه خير  كند.از آذربايجان رجال و پيشوايان و ادبا و دانشمندانى برخاسته و نمى

اند و مايه افتخـار و سـرافرازى    تمام مملكت را وجهه همت خود ساخته  و صالح
ى از عالقـه  بوده و هستند. عالقه اهل آذربايجان به زبان و ادبيات فارس  كليه ايران

 .سيستان و خراسان و فارس و اصفهان و آشتيان و فراهان كمتر نبوده است  مردم

 چه در آذربايجان و كردستان و خوزسـتان و چـه در ميـان ايـالت تـركمن     
 بختيارى و قشقايى، هر كس كه تحصيل ملكه خواندن و نوشـتن كـرده و تربيـت   

نويسـد و شـعر    ه فارسى مىزند و ب داند و فارسى حرف مى يافته است فارسى مى
 خواند. همين مطلب دليل متقن و برهان قاطعى است بر اينكه اگـر  ونثر فارسى مى
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بـه   تعليمات عمومى در مملكمت مجرى شود و تمامى اطفال از پنج شش سـالگى 
مملكـت   بعد درس بخوانند و با سواد شوند، در عرض پنجاه شست سال در كليـه 

ند و هر كس كه فارسى يـاد گرفـت و باادبيـات    كسى كه فارسى نداند نخواهد ما
زبان رودكى و فردوسـى ومولـوى    قدر فارسى آشنا شد و خود را هم وسيع و عالى

آن  و سعدى و حافظ ديد، طبعاً رغبت به زبانى نخواهـد كـرد كـه يـك سـطر بـه      
تعليمـات   ننوشته است كه قابل خواندن باشد. اگر در اين چهل سـاله مشـروطيت  

كـرده و   كرده بوديم، در همان ضمن هم زبان فارسى را تـرويج  عمومى را مجرى
به دست مفسدين و مغرضـين خـارجى وداخلـى     تعميم داده بوديم، هرگز مجالى

 .افتاد كه اختالف زبان محاوره را وسيله اجراى نيات سوء خودسازند نمى

 ترين رشته اتحاد ملى و رابطه قوميت ماست، و ادبيـات  زبان فارسى محكم
 اى است كه ايران به دنيا داده اسـت. حكمـت و فلسـفه و    ترين مايه بزرگ فارسى

هايى كـه در نظـم و نثـر فارسـى منـدرج اسـت،        عرفان و عشق و اندوه و داستان
ايـم. سـى نسـل متـوالى بلكـه       است كه ما بر معارف و فرهنگ عالم افزوده ثروتى

لف چنـين ميراثـى بـه    ايرانى رنج كشيده است  تا براى ما فرزندان ناخ بيشتر، قوم
است، و ما به جاى اينكه قدر اين نعمت را بدانيم و اين رشته وحدت  جا گذاشته
كنيم مانند موشان خبيث حقير مدام به دنـدان جهـل و سـبك مغـزى      تر را محكم

 .زنيم بريم و به بخت خود لگد مى حبل متين را مى تارهاى اين

*** 

 از دوستان عزيـز مـن در مجلـه    اى كه چهار سال پيش از اين يكى در مقاله
 سخن نوشت چنين اظهار عقيده شده بود كه بارزترين خصـلت و حتـى خصـلت   

 كـنم جنبـه   است. بنده عرض كردم كه من گمان مـى « چانه زدن»مشخصه ايرانيان 
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 سوادى است. مراد اين است كه واجبات شـغل  بارز و صفت مشخص ما امروز بى
 ر كار خود جاهل اسـت، بنـا در حرفـه خـود،    دانيم: وزيرمان د وظيفه خود را نمى

 شــاعر در پيشــه خــود، نقــاش در صــنعت خــود، عضــو اداره در تكليــف خــود،
 دارى و مملكـت  نويس در رشته خود. اگر مدبرين امور ما سـواد مملكـت   روزنامه

 شـد، و اگـر اهـل    اداره كردن داشتند فرياد شكايت از هر گوشه مملكت بلند نمى
يفه خود آگاه بودنـد، ايـن تفرقـه و خـالف بـين تهـران و       فضل و اهل قلم از وظ

آمد. كسى كه در عرض دو قـرن اخيـر قـادرتر از اويـى در      به وجود نمى واليات
نشده بود، به جاى امن كردن و آباد كـردن مملكـت تمـام هـم خـود را       ايران پيدا

كرد؛ به جاى تعمـيم تعلـيم و تربيـت،     ثروت و تحصيل امالك مى مصروف جمع
بست كه ياكاله فرنگى به سر بگذارند يا بميرند، و بـه   مسلسل مى م را به توپمرد

و ادبيات فارسى باعث ايجاد اخـتالف و تشـتت ميـان مردمـان      جاى ترويج زبان
گرديـد. ايـن كسـى كـه خـودش يـك جملـه سـاده فارسـى را           واليات مختلـف 

انى اجتماعى مـا  هاى زندگ فارسى را نيز مانند ساير جنبه توانست بنويسد زبان نمى
اى دو صد لعنـت  «كه (تر از خودمان  تقليد همسايه كم فهم بازيچه خود كرد، و به

فروشى را نشانيد و دسـتور داد كـه زبـان     مشتى از مدعيان فضل») بر اين تقليد باد
كنند؛ يعنى كلمات و الفاظى را كه در اين هزار و  »خالص«خود  فارسى را به خيال

زبان فارسى بـوده اسـت بـه عنـوان خـارجى بـودن دور        همواره جزء يكصد ساله
بريزند، و درعوض، لغات و الفاظى وضع كنند كه فارسى خـالص  باشـد، يـا بـه     

 .ايشان چنين برسد كه فارسى خالص است عقل ناقص

 بنده معتقد نيستم كه اين اعمال مايه محو و زوال زبان فارسى خواهد شـد، 
ند ولو اينكه ما در زيـر سـايه آن نباشـيم.    خير، اين همايون درخت بجا خواهد ما
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كـرد و هـر سـاله بـر مقـدارى از       خداى نكرده كار اين جماعت دنباله پيدا مى اگر
حافظ و سعدى و عطار و سـنائى و انـورى و ناصرخسـرو و فرخـى سـكه       الفاظ
شد؛ زبان فارسى در ده دوازده هزار كتاب  زدند زبان فارسى فراموش نمى مى باطله

كرد محققـين و فضـالى    مضبوط است، و اگر كسى هم به آن تكلم نمىنثر ونظم 
خواندنـد و   هـاى اجـداد مـا را مـى     ها و نوشته كردند و گفته آن را كشف مى فرنگ
هاى هخامنشى و زبان اوستا و السنه عيالمـى   طور كه كتيبه كردند، همان مى  ترجمه

هاى هوميروس  كه كتابطور  خوانند، و همان وكلدانى و زبان مصريان قديم را مى
شـد   گيرند. اما ضرر ايـن كارعايـد مـا مـى     وسقراط و افالطون و ارسطو را ياد مى

هـاى فرهنگسـتان    شـد بـه مجموعـه واژه    تمام معارف و فرهنگمان منحصر مى كه
 .شناسى و نوشتجات مرحوم كسروى و پيروان شيوه انشاى او وكتاب ديرين

 ارد، حتى صاحب تاريخ وصافمبادرت به نوشتن فارسى خالص تازگى ند
) كه از كتابهاى مغلق فارسى و مملو از كلمات غريب و غير مأنوس عربى اسـت (

 الدين ميرزا پسـر فتحعلـى   نيز يكى دو نامه به فارسى خالص نوشته است. و جالل
 تعمد داشته است كـه هـيچ كلمـه عربـى    « نامه خسروان»شاه قاجار هم در تحرير 

 م وقار پسر وصال شيرازى نيز كتابى در تاريخ پادشـاهان كار نبرد. و مرحو اصل به
 ايران به پارسى خالص نوشته كه فصلى از آن در گلشن وصال نقـل شـده اسـت.   
 مادام كه اين كارها از روى ميل و هوى شخصى يا از راه تفنن و هنرنمايى  باشـد 

ستان خواهددا مربوط به شخص نويسنده است: اگر نصراللَّه خان دولتيار جنگ مى
مراجعه بـه فرهنـگ ميسرنباشـد؛ اگـر      تركتازان هند را چنان بنويسد كه فهم آن بى

فارسـى و   با اين اسـمى كـه مركـب از كلمـات    (ميرزا رضاخان بگشلوى غزوينى 
پـرو   خواهد قزوين را به غـين بنويسـد و كتـابى بـه نـام      مى )عربى و تركى است
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اسى كـه از دساتيرآسـمانى   اس زنگارش پارسى تأليف كند پر از كلمات مجعول بى
اى به نام  خواهدمجله اى مى اقتباس كرده است؛ اگر ميرزا ابوالقاسم خان آزاد مراغه

منتشر كند كه مقاالت آن به پارسى سره باشد يـافرهنگى از كلمـات    »نامه پارسى«
خواهـد دربـاره تغييـر     مـى  خود تأليف نمايد؛ اگر فالن شخص »پارسى سره«اين 

دشوار باشد، يا فالن كـس   اى بنويسد به زبانى كه فهميدن آن الهالفباى فارسى رس
بى معنى و نـامفهوم انشـا    تحقيق خود را درباره غزليات حافظ به الفاظ و عبارات

نفع و ضرر كارشـان عايـد    كنند. كند؛ همه اينها متابعت از هوى و هوس خود مى
ذوقى و بـر طبـق عقيـده     شود. و انتقاد من و شما از انشاى آنها انتقاد خودشان مى

بگيريم اين است كه كج  توانيم خصوصى ماست و حداكثر ايرادى كه بر ايشان مى
كننـد كـه    ذوقند، و پول خود يا سرمايه ديگران راصرف نشر كتابى مى سليقه و بى

 .فهمند خوانند و نه اگر بخوانند،مى فارسى زبانان نه مى

سـرايت كنـد، و در هـر     هـا بـه ادارات دولتـى    وليكن اگـر اينگونـه تفـنن   
سليقه را مختار مطلق وضـع لغـات    ذوق و كج اى يكى از اين مردم بى خانه وزارت

ومشخّص صحيح و سقيم كلمات و رهنماى سـبك انشـاى مراسـالت سـازند؛ و     
اى به قالب بزنند و به حكم پادشاه مستبدى آنهـا را   اگرجماعتى هر روز الفاظ تازه
كـس كـه از اسـتعمال آنهـا ابـا كنـد اذيـت و آزار        برمردم تحميل نمايند و به هر 

ديگر اين كار جنبه خصوصى ندارد و امرى است كه مربـوط بـه عمـوم      برسانند،
 .است  ملت ايران

 زبان فارسى و ادبيات فارسى ميـراث مشـترك تمـامى ملـت ايـران اسـت،      
 كلماتى كه بين تركى آذربايجان و كردى كردسـتان و عربـى خوزسـتان و فارسـى    

 ذوق سـليقه بـى   سواد كج واليات مشترك است، ملك خصوصى چهل نفر بى ساير
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 نيست كه در تهران بنشينند و به يك گردش قلم آنها را باطل كنند و به خـواهش 
طبع خود الفاظ ديگرى به جاى آنها گذارنـد، و بـه موجـب امريـه و متحـدالمĤل      

 باعث ايجـاد تفرقـه   آنهارا به حلق مردم فرو كنند. از ميان بردن اين كلمات اصيل
 زند. زبـان فارسـى ماننـد درخـت بـزرگ      شود و تيشه بر ريشه اتحاد قومى مى مى
 هاى بهشتى داده اش به شرق و غرب كشيده است و ميوه سالى است كه سايه كهن

 هاى جانبخش لذت است. ملت ايران در زير اين سايه آرميده است  و از اين ميوه
ايران  برند به ملت عيب اين درخت را مى لم و بىبرد. كسانى كه شاخ و برگ سا مى

يـك   اجازه ملت ايران حق پيمان بستن با طور كه هيچ كس بى زنند. همان ضرر مى
ــه  ــت بيگان ــيس    دول ــت، رئ ــن و مملك ــل وط ــاتى مث ــدارد، كلم ــوزراء و را ن  ال

منصب، مدرسه و مكتب، ارزاق و اصناف، مشرق و مغرب، خرج ودخـل،   صاحب
طول، تحت و فوق، صحت و مرض، و قيمـت و مقداركـه    نفع و ضرر، عرض و

اسـت،   به طول زمان جزء فارسى شده است و در زبان ما حق توطن حاصل كـرده 
كه يـك   بى اذن و اراده ملت ايران نبايد منسوخ، و استعمال آنها ممنوع شود. كسى

وجب از سرزمين ايران را از حوزه حكومت ايرن خارج كند خائن است، وكسـى  
حكم بـه   نفر ايرانى را از تابعيت ايران محروم كند مجرم است، و كسى كه كه يك

 .نسخ كلماتى صادر كند كه در زبان فارسى ثابت و راسخ شده است،مقصر است

هر ملت و قومى به تدريج، و به مرور زمان كلماتى را از استعمال انداختـه  
 اعـات و اكتشـافات  فراموش كرده است، و در هر زبانى به اقتضاى زمان و اختر و

 جديد، و بر اثر ارتباط با اقوام ديگر و ترجمـه از السـنه ديگـر، و برحسـب ذوق    
 ابتكار و قريحه ابداعى كه در خاطر شعرا و نويسندگان آن زبان بـه وديعـه نهـاده   

 اى داخل شده است. مادام كه اين كلمات مفهـوم اهـل آن   شده است، كلمات تازه
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 شـود، ولـو   ارى است جزء زبان ايشان محسوب مىزبان است و بر افواه ايشان ج
اللَّه و على حده و عن قريب در زبان فارسـى باشـد    شاءاللَّه و لوحش اينكه مثل ان

تركيب آنها هم خارجى است، و مجبور كردن آن قوم به ترك كلمـات جـارى    كه
قدر بد اسـت كـه بيـرون كـردن ايشـان از خانـه و        واستعمال كلمات جديد همان

 .دشان يا حبس كردن ايشان بدون جرم و تقصيرخو مسكن

در ازمنه قـديم و حتـى در عهـد فتحلـى شـاه و ناصـرالدين شـاه منشـيان         
ومستوفيان دولتى عموماً با فضل و با سواد بودند و اسـناد و فـرامين و مراسـالتى    

 آمد فصيح و صحيح بود، و مردى كه سواد فارسـى  از زيردست ايشان بيرون مى كه
ال و انشـاى او خـوب نبـود، در ادارات دولتـى متصـدى مراسـالت       نداشت و امـ  

شد. البته اشخاصى مثـل قـائم مقـام فراهـانى و معتمدالدولـه نشـاط        وفرامين نمى
اى بودنـد كـه در هـر دوره     العـاده  خان گروسى اميرنظام اشخاص خارق وحسنعلى

 بـارت را افتد. ولـى منشـيان معمـولى هـم ع     وهر مملكتى نظاير آنها نادر اتفاق مى
  غلط و مفهوم باشد، و حتـى ملكـم خـان    نوشتند كه خالى از عيب و بى طورى مى

ارمنى هم كه غالب زنـدگى خـود را در اروپـا گذرانـده بـود، فارسـى را روان و       
نوشت. بدبختى ما در اين دوره مشروطيت اين است كه هـر   غلط مى و بى  عيب بى

 آورد، ت ابتدايى را به دسـت مـى  نامه تحصيال قدر كه شهادت زيدى همين عمرو و
 رئيس كابينه و رئـيس داراالنشـاء و محـرر قـوانين و منشـى      نويس اداره و مينوت

 هـا و  شود. معلمـين و اسـتادانى در مدرسـه    هيئت وزرا و مترجم رسمى دولتى مى 
 توانند دو سطر صحيح بنويسند و به قول يكـى  ها داريم كه خودشان نمى دانشكده

  نند چهار سطر گلستان را بى غلط بخوانند. كسانى كه در زيردسـت توا از رفقا نمى 
تـر   مايه شوند از استادان خودبى آيند و به رتبه دكترى نايل مى چنين مربيانى بار مى
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سال بـه  «مضمون  و به )رود ببخشيد، پس مى(رود  طور پيش مى شوند، به همين مى
رحمـت بـه    بـاز هـم  «م ترسـم روزى بيايـد كـه بگـويي     مى »سال دريغ از پارسال

بـازهم  «گـوييم   طـور كـه حـاال مـى     همان ـ »مترجمين و نويسندگان عصر پهلوى
 ».رحمت به مترجمين و نويسندگان عهد مظفرى

شش سال پيش از اين يكى از اين آقايان مديران جرايـد كـه از تهـران بـه     
آمده بود يك شب بعد از آنكـه بعضـى از ايـن حرفهـاى مـا را شـنيده بـود         لندن

اند براى زبان فارسى ايـن   چرا اين آقايانى كه در لندن جمع شده«عتراض كردكه ا
بينيم در لندن هـيچ   براى اينكه مى«. به او جواب داديم »زنند همه جوش وجال مى

خواند، مگر آنكـه   كسى خود راعالم به يك علم و واقف به يك زبان خارجى نمى
سى كه براى نويسندگى قلم به دست خود را خوب ياد گرفته باشد، و ك  قبالً زبان

تر از خود  مقيد است كه صحيح و فصيح بنويسد و نوشته خود را به عالم گيرد مى
بينيم كه هيچ معلم ابتدايى  بدهد تا اگر غلطى در آن ببيند اصالحش كند، مى  نشان

هـاى مهـم    درتمام انگلستان نيست كـه زبـان انگليسـى را خـوب ندانـد و كتـاب      
ام  من انگليسى ياد نگرفته«نخوانده باشد، و هيچ كس نيست كه بگويد را   انگليسى
. بـراى اينكـه   »دان يا طبيـب يـا مهنـدس بشـوم     خواستم شيمى جهت كه مى به اين

هيچ انگليسى نيست كه درباره السنه قديمه انگلستان يـا السـنه و ادبيـات     بينيم مى
ملكتش را خوب ياد گرفته آنكه زبان فعلى و جارى م اقوام كتابى بنويسد بى ساير
دانـيم در فرانسـه هـم     عيب و غلط چيز بنويسـد. بـراى اينكـه مـا مـى      و بى باشد
طـور اسـت و در روسـيه شـوروى هـم       است و در آلمـان هـم همـين    طور همين
طـور   طور است ودر اياالت متحده آمريكا و ساير ممالك متمدن هـم همـين   همين

ت و تعليم ملت ايران است، بـراى اينكـه   زبان فارسى وسيله تربي است. براى اينكه
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مملكت ما هم در راه تمدن و ترقـى سـير كنـد ميـراث نياكـان را كـه        خواهيم مى
باشد حفظ كند، و در ايران هم كتب و جرايد به زبانى نوشته شـود    ادبيات فارسى
بفهمند، و كسانى كه ملت ايران مخارج تحصيل ايشان را متحمـل   كه تمام ايرانيان

پـردازد، قـدرت ايـن را داشـته      هاى گزاف به آنها مـى  ت وحاال هم حقوقشده اس
اند به اهل مملكت خود بياموزند و از السنه خارجه بـه   ياد گرفته باشند كه آنچه را
اند، كتب به زبـان   هايى كه فرا گرفته كتاب ترجمه كنند و در رشته  زبان ملت ايران
نويسـند يـا شـعر و نمايشـى كـه       مـى اى كـه   كنند، و داستان و قصه  فارسى تأليف

امال و انشا بى عيب و مطابق با صرف و نحو زبان فارسى باشد   سازند از حيث مى
هاى خارجى يا به سـبك   و تعبيرات واصطالحاتى در آن نباشد كه مخصوص زبان
خواهيم  زبانان است، و مى تعبيرات واصطالحات ساير اقوام و دور از شيوه فارسى

اى در ايران، زبان فارسى را به همـان   يسنده و شاعر و رئيس ادارهكه هرمعلم و نو
رديف انگليسى يا فرانسوى يـا آلمـانى يـا     قطار و هم ياد گرفته باشد كه هم  خوبى

بينـيم حتـى در روسـيه     زبان خودش را ياد گرفته است. براى اينكه مـى  روسى او
واهد بـا كتـاب و   خ هم خوب فراگرفتن روسى را براى هر كسى كه مى كمونيستى

دانند، اشـعار و   دانند و غلط نوشتن را مجاز نمى قلم سر و كارداشته باشد، الزم مى
كمونيستى دارد نيز در مدارس  روسى را كه تعلق به دوره قبل از انقالب  تصنيفات
كننـد، بـا اينكـه     دهند و درباره آنها تحقيـق و تتبـع مـى    تفسير درس مى با شرح و
م از وطن و ملت و سـرزمين و نياكـان و ميـراث اجـداد دم     هستند مدا  كمونيست

زنند و هرمرد و زن روسى را كه به يك دولت بيگانه بند و بست كرده باشد و  مى
 .رسانند و ملت خود خيانت كرده باشد به مجازات مى نسبت به ملك

 اگر بناست كه روزى از روزها حدود و ثغور از ميان برداشته شود، و تمـام 



٧٥  زبان فارسي

  الم درهاى ممالك خود را به روى يكديگر باز كنند، و جملگى تـابع يـك  اقوام ع 
المللى باشند و بالتمام به يك زبان حرف بزنند، لزومى ندارد كه مادر  حكومت بين

و  تمام اين كارها از همه ملل ترقى كرده عالم پيش بيفتيم. هر وقت ممالك بـزرگ 
 .كنيم يز چنان مىمقتدر عالم زبان و مليت خود را ترك كردند ما ن
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 غالمحسين يوسفى
 

بطالـت   كنى و عمـر در  كرد كه تو هيچ كارى نمى لوليى با پسر خود ماجرا مى«
جهانيـدن و   برى. چند با تو گويم كه معلّق زدن بياموز و سگ از چنبر سر مى به

شـنوى بـه    نمـى   بازى تعلّم كن تا از عمر خود برخوردار شوى. اگر از من رسن
دانشمند شوى  ريگ ايشان بياموزى و در مدرسه اندازم تا آن علم مردهخدا، ترا 

هيچ جا حاصـل   و تا زنده باشى در مذلّت و فالكت و ادبار بمانى و يك جو از
 ».نتوانى كرد

 

 آمـوز رسـاله دلگشاسـت، نوشـته     اين قطعه يكى از حكايات شيرين و نكته
 زآميـز او و تصـويرى از  عبيد زاكانى، و نيز نمودارى از بيـنش خـاص و لحـن طن    

 آميز اى موجز و طيبت كه در لباس قصه ـ  روزگار وى. مردى چنين با ذوق و بيدار
 .شناختنى است و آثارش خواندنى ـ اين همه لطائف گنجانده است

وى  )1(اى با نام. به روايت حمداللَّه مسـتوفى  عبيد، قزوينى بود و از خانواده
بسـيارى   مقامات بلند رسيده است. به عالوه بادر شمار صدور و وزراء بوده و به 

وزيـر، شـاه    از رجال و بزرگان قرن هشتم هجرى مانند خواجه عالءالدين محمـد 
                                                 

   11اين مقاله صورت مشروح سخنرانى نويسنده است در سومين كنگره تحقيقات ايرانى، تهران 
 ..560-537، صص 1351آذر  ) 291نقل از يغما، شماره (. 1351شهريور   16تا
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جاليـرى، شـاه     الدين عميدالملك وزير، سلطان اويس شيخ ابواسحاق اينجو، ركن
و يـا برخـى از     مظفر ارتباط داشته، ايشان را در شعرهاى خود ستوده شجاع از آل

 .درگذشته است  ه 772رش را بنام آنان كرده است و سرانجام در حدود سال آثا

 اى بر كليات او، مجموع اطالعاتى را كـه از  شادروان عباس اقبال در مقدمه
است.  سرگذشت عبيد در كتابها جسته و نيز حاصل تحقيقات خود را به قلم آورده

وى  يـابيم كـه   ه را در مـى دريغ كه معلومات ما درباره او مختصرست. اما اين نكتـ 
ارتباط  اى روشن و استعدادى بارز داشته، بسبب عالوه بر آنكه هوشى تيز و قريحه

 و نزديكــى بــا برخــى از فرمانروايــان عصــر و دســتگاه حكومــت آنــان و احيانــاً
شـناخته   ديـده و مـى   ها، اوضاع زمانه و جزر و مد حوادث را خوب مـى  مسافرت

 آهنگـى دارد بـا   ود نوشته قابل كمال توجه است و هـم رو آنچه از روزگار خ ازاين
 .هاى شاعر بزرگ معاصر او حافظ، و نيز با قرائن ديگر دريافت

 )2(به قول حمداللَّه مستوفى ـ  يعنى در روزگار جوانى ـ   ه730عبيد در سال 
كنـد   داشته و اين از شهرت ادبى او حكايـت مـى   »نظير اشعار خوب و رسائل بى«

 سـت زيـرا از صـاحب ايـن ذوق    ا انگيـز  ا مطالعه آثار او حسرتولطف طبعش. ام
سرشار و قلم سحار اثر زيادى نمانده است جـز حـدود سـه هـزار بيـت شـعر و       
چندرساله مختصر و حال آنكه در قصيده و غـزل و مثنـوى و ربـاعى توانـا بـوده      

 .است ودر نويسندگى استادى صاحب سبك

 ابى و انتقادهاى ظريف اجتمـاعى ي جلوه درخشان ذوق و هنر عبيد در نكته
 هايى دلنشين، و از اين نظـر در ادبيـات قـديم فارسـى     است در لباس طنز و لطيفه

 جـويى و شـناختن نقـائص و مظـاهر مضـحك و      نظير. اين نكته يگانه است و بى
 آيـد، زاييـده اسـتعداد اسـت و چشـم      متناقض زندگى انسانها از همه كس برنمـى 



٧٩ طبعي آگاه شوخ

 .بغايت برخوردار بوده است بصيرت. عبيد از اين موهبت

هـا،   ايـد كـه لطيفـه    نكته دوم ابتكار و نوانديشى اوست. البد احساس كرده
هرقدر هم شيرين باشد، وقتى مكرر نمايد دلپذير نيست. عبيد در هر باب طرحـى  
 نوانديشيده و چنان ابداع معانى كرده كه خواننـد نوشـته او را بـا شـوق تـا پايـان      

 االشـراف، رسـاله دلگشـا، صـدپند، رسـاله      اسـت: اخـالق  خواند، از آن جمله  مى
 ...تعريفات، و قصيده معروف موش و گربه

 آميز نيز هنرى ديگرست. چـه بسـا ممكـن اسـت يـك      به عالوه بيان طيبت
رو مـرز   كلمه موجب شود سخنى از اوج به حضيض آيد و مبتـذل گـردد. از ايـن   

 هاى عبيد از لحـاظ  ت. نوشتهمزه دقيق اس لطائف و نكات بديع، و روايات بى ميان
 .گيرست و در اوج بالغت لطف بيان و نيز در قدرت تعبير چشم

ل    چهارم ايجاز هنرمندانه اوست. لطيفه پردازى، اطناب و درازگـويى راتحمـ
اى به صورتى جاندار و پر تأثير،به نـوعى   كند. جاى اختصار است و بيان نكته نمى

در حد لزوم و آماده كردن ذهن؛سپس جـان  كه تمهيد و مقدمه كوتاه باشد و فقط 
 .نگردد اى ديگر نباشيم و چيزى بر آن افزوده كالم كه گفته شد محتاج كلمه

اما موضوع بسيار مهم ديگر، بينش انتقادى و نظرگاه اجتماعى عبيـدزاكانى  
 پســنديده و از آن اســت. وى مــردى بــوده بيــدار و آگــاه، اوضــاع زمانــه را نمــى

انگيـز   خنده هاى تواند در پشت لطيفه بين مى است. خواننده روشنخاطر بوده  آزرده
آزردگى را آشكارا ببيند. اگر عبيد اين ديد خاص انتقـادى رافاقـد بـود،     او اين دل

هـاى   شد ازنوع بذلـه  ماند، و حرفهايش چيزهايى مى ذوق لطيفه پردازش عاطل مى
اشراف و خواص  حوسيله خنده و تفري »عمله طرب«مسخرگان و دلقكان كه جزء 

آنچه دور و برش  اند. اما آگاهى و هوشيارى او، و جهت مخالفى كه نسبت به بوده
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نمايـد و   ساده مـى  گويى وى را كه ها حتى بذله گذشته، بخود گرفته است لطيفه مى
اى در آورده است كه بر پيكرزمانه و محـيط خـود    آميز، به صورت تازيانه گاه هزل

است كه از سـراپاى   خنده ترحم و استهزايى«بال خنده او نواخته، به قول عباس اق
نويسـنده و شـاعر    . پس هرگـز نبايـد چنـين   )3(»خواهى نمايان است آن حس انتقام

نـه بـه هجـو    « منتقد و بزرگى را در شمار هزّاالن و هجوگويان شمرد. خاصه كـه 
عـرض و   احدى پرداخته و نه غرض او در مطايبات و رسائل شيرين خـود بـردن  

مـادى و   بروى كسى يا تهديد ديگران براى جلب منفعـت و اسـتيفاء منظورهـاى   آ
  .»شخصى بوده است

كـه   خورد چندان هاى عبيد، هزلى تند به چشم مى راست است كه در نوشته
توان همه جا نقل كرد، ولى شايد بتـوان گفـت ايـن تنـدى      بسيارى از آنها را نمى

 هــا در آن ت فســاد و تبــاهىالعمــل شــد وپررنگــى هزليــات او تــا حــدى عكــس
تـر   ها افزونى يافته ناگزير به زبانى گزنـده  روزگارست، هرقدرتر دامنيها، نابسامانى

باد تمسخر و انتقاد گرفته شده. به عالوه ايـن تعبيـر پرويـز اتـابكى هـم قابـل        به
 :است توجه

شايد تند بودن لطائف عبيد و صـراحت و حـدت آن بـا سـاير مظاهرزنـدگى      «
سب داشته باشد چه در اين اقطار همـه چيـز تنـد و حادسـت.رنگها،     شرقى تنا

ها همه گيرا  ها وصورت ها، احساسات حتى چشم ها، عشق عطرها، نواها، رقص
تر از آفتـاب مغـرب    تر وبرافروخته و زنده و با نفوذست. آفتاب شرق درخشنده

چنـين   تابد ناچار بايد مطايبات و لطايف نيزهمرنگ بـا سـاير مظـاهر    زمين مى
سـليقگى بخـرج    اى باشد. پس نبايد در اين مورد زيادخشكى و كج زندگى ويژه

 »داده بر موالنا خرده گرفت
 

 انگيزى كه امـروز در سـينماهاى سراسـر جهـان     هاى شهوت نظرى به فيلم
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شود و مقاالت و داستانهايى از اين دسـت كـه در برخـى از مطبوعـات      عرضه مى
 آميـز  اى آثـار هـزل   م عبيد را از بابت نوشته پـاره كن گردد گمان مى هرروز درج مى

 .روسفيد كند

 اما عصر عبيد نيز مطالعه كردنى است، روزگارى كـه همـه ايـن انتقادهـا و    
 يشخندها و طعن و طنزها از آن مايه گرفته. در آن عهد، پـس از حملـه مغـول، و   

 امعـه ريختن نظام تمدن پيشين و معيارهـاى گذشـته، در طبقـات مختلـف ج     هم به
گونـاگون   هاى وران، فساد به صورت ديوانيان، قضّات، اهل شريعت، صوفيان، پيشه

خصوص بيداد و ستم ارباب قدرت و عمال حكومت وهر كـس   راه جسته بود. به
و  ج ؛جےدستش به جايى بند بود، فرودستان را به جان آورده بود. از همه بدتر ريإ

ــه ظــاهرى آراســت  ه، خاصــه در لبــاس ديــن و ظاهرســازى و مقاصــد شــوم را ب
داد و كسـى را جـرأت اعتـراض     جلوه دادن، اهل انديشه را سخت رنج مى مذهب

 عفتى و غالمبارگى در ميان خواص و عوام رواج داشـت  پرستى و بى شهوت نبود.
  همچنان كه تجاوز به مال و ناموس و آبروى مردم. او پس از آل جاليـر، بـا همـه    

 اعرى و تدبير و قـدرت، بـه پسـرى علنـاً عشـق     هنرمندى و هنرپرورى و طبع ش
  را در بيـان  »فـراق نامـه  «شـاعر دسـتگاه او مثنـوى     ورزيد و سـلمان سـاوجى   مى 

 . مبارزالدين محمد مظفرى بـا همـه  )4(سرود انگيز مى سرگذشت اين عشق رسوايى
 از ـ  روزگـارش بـود   »محتسـب «ها و تظاهرات دينى كه به قول حـافظ   شكنى خم

كـه   ـ  كـرد. ابواسـحاق اينجـو نيـز     رحمى چيزى فروگذار نمـى  بى تزوير و ستم و
بيشتر دوستدار خوشگذرانى بود و چه بسـا   ـ  اند و عبيد هر دو او را ستوده حافظ
 .گذراند و مستى جويى مى را در لذت اوقات

 هرج و مرج اوضاع، رواج ظلم و جور، فقر و تنگدستى اكثر مـردم، افتـادن  
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 ص ناشايست و سودجوى و خودكام، بروز مفاصـد سررشته كارها به دست اشخا
اخالقى در ميان عموم طبقات بخصوص حكام و ارباب مناصب، عصر عبيـد رادر  

كتـابى   تيرگى و تباهى فرو برده است چندان كه تحقيق در اين باب خود موضوع
 )5.(مستقل و مفيد تواند بود و در اينجا مجال تصوير آن روزگار نيست

الـدين محمـد فرغـانى و اوحـدى،      ع گروهى مانند سيفدر برابر اين اوضا
 شـمردند و بصـراحت و شـدت    جم، مظاهر فساد و عيوب جامعه را برمـى   درجام

 ها مختلف است و هر كس عوالم باطنى خود را به نـوعى  كردند. اما طبع انتقاد مى 
 دهد. عبيد زاكـانى و جمعـى ديگـر از فضـالى روشـنفكر زمانـه، ماننـد        بروز مى 

الدين محمود شيرازى، قاضـى عضـدالدين ايجـى و امثـال ايشـان، از آنچـه        قطب
ها و انتقـادات خـود را بـه صـورت مطايبـه       بردند و گله گذشت رنج مى برآنان مى

حتى عالمه شيرازى با همه بلندى مقـام در علـم    )6(كردند. وطعن و طنز اظهار مى
هـا   زها و معركـه مسـخره  با در حلقه شعبده«واحترامى كه در نزد ايلخانيان داشت، 

كـرد كـه بـا     اى برخـورد مـى   نشست و با آنها هم به همان شـيوه  ها نيز مى ودلقك
. اينـان بـه ريـش روزگـار و ابنـاى روزگـار       )7(»كـرد  و صـدور رفتـار مـى    بزرگان

هـاى   خنديدند و برنادانى بسيارى از معاصران. در آن عهد همه فضائل و ارزش مى
رو تكبرآميز صاحبان حشمت و جاه را نـه تنهـا    از اين ديدند اعتبار مى معنوى رابى

گرفتند. خاصه كه هر  چندگاه دولتى  شمردند بلكه به استهزاء نيز مى نمى به چيزى
هـا، زوال و   شد و اين فراز و نشـيب  افتاد و دچار شكست مى از مسندعزّت فرومى

 .نمود همه چيز را هميشه پيش چشم اهل بصيرت فرا مى  انتقال

 آور نيسـت،  طبعان هوشيار فقط سـخنى خنـده   هاى اين شوخ ف و بذلهلطاي
 اى بوده است در دل گوينده و سخنى در گلوى او گره شده كه به اين شكل عقده
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 رو گذشـته اسـت. از ايـن    در آمده. نوعى دهن كجى است به آنچه در آن زمان مى 
  اسـت. تبسـمى  عبيد همه چيز و همه كس را دست انداخته. ظرايف او بيداركننده 

كه بر لبان او نقش بسته بيشتر به يك نيشخند شبيه است و گـاه بـه زهرخنـد. در    
هاى شيرين تلخى غم و رنج نيز نهفته است كـه چـون آن را مزمـزه     اين نكته اكثر
 .در خواهيم يافت )8(كنيم

 در رساله تعريفات بسيارى از طبقات مردم زمانه را به همين لحن طنزآميـز 
 النـامراد: طالـب  «، »العالم: بى دولـت «و  »الجاهل: دولتيار«است، مثالً معرفى كرده 

ــم ــه«و  »عل ــل: مدرس ــهر  الواجــب«) و 359( »دالرالتعطي ــاچى ش ــل: تمغ  ».)9(القت
 العسـس: آنكـه شـب راه زنـد و روز از بازاريـان     «را داند و  »المحتسب: دوزخى«

 ار، از ايـن قبيـل:  ). ديگران نيز همه تر دامـن بودنـد و گرفتـ   360( »اجرت خواهد
 ).362( »البنــگ: آنچــه صــوفيان را در وجــد آورد«). 361( »الصــوفى: مفتخــوار«
البازارى: آن كـه ازخـدا   «)، 360( »آمدگو النديم: خوش«، »الشاعر: طامع خودپسند«

الطبيـب:  «را گويـد و  »القـالب: زرگـر  «اسـت و   »دست الخياط: نرم«؛ آنگاه »نترسد
عمـر  «هـا بـود پـس    ادگى نيز دسـتخوش نابسـامانى  ). زندگى خانو361را ( »جالد

 »عـدوخانگى «سـرا و فرزنـد را    را مـاتم  »خانه«شمرد و  را باطل مى» )10(كدخدايى
كسى راخوانده كه  »خاتون«ها داشتند.  ). نه تنها مردان، بلكه زنان نيز آلودگى363(
اشق قـانع  ع آنكه به يك«، مستور: »آنكه اندك دارد«، كدبانو: »معشوق بسيار دارد«

بوده است. پس  ). اوضاع اقتصادى مملكت و معشيت عموم نيز آشفته364( »باشد
،بـرات را كاغـذ   »االدرار والمرسوم و المعيشة: آن چيزى است كه به مردم نرسـد «

 )359.()11( »اى خوانده كه مردم را تشويق دهد پاره

ا در چنين اوضاعى مرجع دادخواهى كيست؟ البد خواهيد گفت: قاضـى.ام 
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، »كنند آنكه همه او را نفرين: القاضى«عبيد قضات آن دوره را چنين معرفى كرده: 
كارسـاز  «. در دسـتگاه وى رشـوه  »ظرفى است كه به هيچ پر نشـود «چشم قاضى: 

 »تـر  االيتام و االوقاف: آنچه بر خود از همه چيزمبـاح  مال«بوده است و  »بيچارگان
عدل «را به »عنقاى مغرب«اى  نان زمانه). پس نه عجب كه در چ360اند ( دانسته مى

 .)361تعبير كنند ( »و انصاف

فرماييـد در رسـاله تعريفـات بـا بيـان معنـى كلمـات چگونـه          مالحظه مى
درنهايت ايجاز و با انتقادى ظريـف، اوضـاع روزگـار خـود را نشـان داده اسـت.       

نهـا  اى تواند بـود. وقتـى در بـاب هـر يـك از آ      اين عناوين موضوع مقاله يكايك
ايم در يـك   بينيم عبيد عصاره آنچه را ما پس از تتّبع بسيار دريافته مى تحقيق كنيم
 .جمله كوتاه با ابتكارى هنرمندانه گنجانده است كلمه يا يك

 رساله صد پند او نيز از همين قبيل است. در آنجا هم با آوردن صد جملـه، 
 ج رساله نيـز متضـمن  به نوعى ديگر همه چيز عصر خود را انتقاد كرده است. طر

  مغز كـه كـارش بـه ابتـذال     ها و سخنانى مكرر و زائد و بى طنزى است به پندنامه 
و نيز حالـت تمسـخرى دارد بـه انـدرزگويان و مـدعيان صـالح و        )12(كشيده بود

جوانى به «خوانيم كه:  گونه مى رو در خالل آن سخنانى واضح از اين از اين تقوى.
از «)، يـا  250( »ارى، توانگرى بـه از درويشـى... دانيـد   ، صحت به از بيم»پيرى از

روز نيـك بـه روز   «)، و 251( »اند بپرهيزيد كه از قديم مرگ را مكروه داشته مرگ
.. پنجـه را بـاز كـرد و    «). اينها از نوع آن سخن معروف است كه 245( »مدهيد بد

 .»وجب گفت:

هـا   چكيـده گفتـه   نويسـد ايـن پنـدها،    اما گذشته از اين نكته در مقدمه مى
 نفـع عمـوم  «نصير است و ديگران... و براى  هاى افالطون، ارسطو، خواجه ونوشته
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تا توانيدسخن «به قلم آمده است. آنگاه نصايحى از اين قبيل نوشته است:  »خاليق
مسـخرگى و  «.»سبب از شما نرنجند حق مگوييد تا بر دلها گران مشويد و مردم بى

و گواهى به دروغ دادن و دين به دنيافروختن و كفران زنى و غمازى  قوادى و دف
). 246( »نعمت پيشه سازيد تا پيش همه عزيز باشـيد و از عمـر برخوردارگرديـد   

). 247( »باشـد  طعام و شراب تنها مخوريد كه اين شيوه كار قاضـيان و جهـودان  «
سـتن  ديگر پندها نيز از اين گونه است: پرهيز كـردن از بنـد نـام و ننـگ وآزاد زي    

)، در كودكى ناحفاظى كردن و در پيرى به عزت نايـل شـدن،حاكم عـادل و    247(
)، 248نكـردن (  زاهد دور از ريا و حاجب با ديانت، در آن روزگار، بيهوده طلـب 

 .)250راستى و انصاف و مسلمانى از بازاريان توقع نداشتن (

 :گويد استهزاء مىه در پايان ب

ز استادان به ما رسـيده، و در كتابهـا خوانـده واز    ايم، ا اين است آنچه ما دانسته«
ايم، حسبةللَّه در ايـن مختصـرياد    سيرت ديگران به چشم خويش مشاهده كرده

 ).252( »ور گردند كرديم تا مستعدان از آن بهره
 

 اين مقدمات را عرض كردم تا با سليقه و طرز فكر عبيد آشـنا شـويم. امـا   
 سـاله اوسـت: اخـالق االشـراف، و رسـاله     غرض عمده در اين مقاله معرفى دو ر

 .دلگشا

 از عنوان رساله نخست معلوم است كه روى سخن با اشراف و طبقا ممتازه
 است؛ يعنى عبيد خواسته است اخالق و سيره ايشان را در آن روزگار نشان دهـد. 
 طرح مطالب چنين است كه: امروز فضائل گذشته منسوخ شـده و مـذهب مختـار   

 بـه اشـراف عصـر    ـ  البته به طعن و تمسخر ـ  س آن است. عبيداعيان زمانه برعك
  :اند اى نوآورده دهد كه رسوم پيشينيان را برانداخته و طريقه خود حق مى
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كـه   بـود  مدتى شد كه اين ضعيف، عبيد زاكانى، را در خاطر اختالجـى مـى  «... 
 خواننـد و  مى مختصرى مبنى بر بعض اخالق قدما كه آن را خلق اكنون منسوخ

دانند، به تحرير  اى از اوضاع و اخالق اعيان اين روزگار كه اين را مختارمى شمه
 ).201( »باشد رساند تا موجب فايده طالبان اين علم و مبتديان اين راه

 

 فرماييد كه عبيد در اين رساله به جنگ اشـراف آن عصـر رفتـه    مالحظه مى
 اهر زشـت زنـدگى و  است؛ يعنى صاحبان حشمت و ثروت. و هم در آن زمان مظ

 آميـز و تـوأم بـا    رفتار اين طبقه را برمال كرده است، آن هم به زبانى بسيار مسخره
 .تحقير

 االشراف در هفت باب است، هر باب در يكى از خصائل مهم بشرى اخالق
 .يابد كه عبيد آن را در محيط خويش فراموش و دگرگون مى

 كمال يـافتن نفـس  گويد كه پيش از اين سبب  نخست از حكمت سخن مى
يعنى شوق ادراك معـارف،و   ـ  شده و بمدد قوت علمى و عملى انسانى شمرده مى

ا توانست انسـان كامـل و خليفـه خـد     بشر مى ـ  كار بردن آنها در اعمال و افعال به
حق تعالى فرموده: يؤتى الحكمـة مـن يشـاء و مـن يـؤت الحكمـة       «شود چنانكه  

 :ويسدن سپس مى )13(»فقداوتى خيراً كثيراً

كردنـد.   تأمـل  »تكميل روح انسانى و مرجع و معاد  آن«، در »دان زيركان خرده«
روح ناطقـه  »سرانجام سنن و آراء سابق را نپسنديدند و به اين نتيجه رسيدند كه

هسـت و بعـد    اند كه او را كمـال و نقصـانى   اعتبارى ندارد و...آنچه انبيا فرموده
د بود محال است و حشرو نشـر امـرى   فراق بدن بذات خود قائم و باقى خواه

باطل... الجرم از حشر و نشر و عقاب و عذاب و قرب و بعد ورضا و سخط و 
همـه روزه عمـر در    كـه  كمال و نقصان فراغتى تمام دارند و نتيجه اين معتقد آن

عقيده است كه قصد  كسب شهوات و نيل لذّات مصروف فرموده... و بسبب اين
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نمايـد... الحـق زهـى     مـى  مايه يش ايشان خوار و بىخون و مال و عرض خلق پ
مردمان صاحب توفيق كه آنچه چندين هزار سال باوجود تصـفيه عقـل و روح   

 ).202-204(»زحمتى بر ايشان كشف شد محجوب ماند بى
 

 :نويسد باب دوم در شجاعت است. عبيد مى

عاقله  سگفتند چون قوه غضب انسان به اعتدال بود و از نف روزگارى حكما مى«
او را « شود و شجاع كسـى اسـت كـه    پيروى كند، فضيلت شجاعت حاصل مى

نجدت و همت بلند و سكون نفـس و ثبـات و تحمـل و شـهامت وتواضـع و      
 ».حميت و رقت باشد

 
ايـن   گويد اما اين روش اكنون منسوخ است و مذهب مختار بـرخالف  سپس مى

باشد  يا سماعى يا جمعيتى تر از اين كه هر جا عروسى كدام دليل روشن»است. 
مشتمل بر لوت و حلوا و خلعت و زر، مخنثان و هيزان و چنگيان ومسـخرگان  

تـو   را آنجا طلب كنند و هر جا كه تيغ و نيزه بايد خورد ابلهى را ياد دهنـد كـه  
 ...ها دارند مردى و پهلوانى، گرد دالورى و او را برابر تيغ

گان و مخنثان از دور نظاره كنند و باهم و چون پهلوانى را در معركه بكشند هيز
 گويند هيز زى و دير زى. مرد صاحب حزم بايد كه روز هيجـا قـول پهلوانـان   

 فرمايند: مـردان در ميـدان جهنـد مـا در كهـدان      خراسان را دستور سازد كه مى
جهيم... از نوخاسته اصفهانى روايت كنند كه در بيابانى مغولى بـدو رسـيد، بـر    

كنـان گفـت: اى آقـا خـداى را...،      وخاسته از كمال كياست تضرعاوحمله كرد. ن
مكش...مغولش بر او رحم آورد و بر قول او كار كرد. جوان به يمن ايـن تـدبير   
از قتل اوخالص يافت. گويند بعد از آن سى سال ديگر عمر در نيكنامى به سر 

  ).205-207« (جوان نيكبخت! برد. زهى
 

اى كه درآن،  اى است بر جامعه ى نيشى و كنايهبينيد كه هر كلمه و عبارت مى
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 اى آبرويـى رايـج بـود و شـيوه     مردى و مردانگى مرده و مسخرگى و دلقكى و بى
 عمومى. پس عجب نيست كه عبيد باب سوم رساله خود را بـه عفـت اختصـاص   
داده است كه روشى بوده است متروك. در ايام گذشته معتقد بودنـد عفـت يكـى    

چشـم از ديـدن نـامحرم و    «گفتند كـه   ت و عفيف به كسى مىازخصائل اربعه اس
از شنيدن غيبت و دست از تصرف در مال ديگران و زبان از گفتار فـاحش    گوش
 :نويسد بازدارد. اما عبيد مى »از ناشايست  و نفس

اند و عمرگرانمايه به  فرمايند كه قدما در اين باب غلطى شنيع كرده اصحابنا مى«
است و ايـن   زيرا مقصود از حيات دنيا لهو و لعب« ر بردهضاللت و جهالت بس

رنجانيدن  مال بى فسق و آالت مناهى امرى ممتنع است و جمع كردن بى«غرض 
محال. پس ناچـار هـر    مردم و ظلم و بهتان و زبان در عرض ديگران دراز كردن

و نتوان شـمرد و حيـات ا   كه عفت ورزد از اينها محروم باشد و او را از زندگان
 ».عبث باشد

 

بايسـت در هـيچ كـارى معنـى قائـل       ـ  به زعم اشراف آن عصر ـ  بنابر اين
كس نينديشـيد، بـه    هر فرصتى را بايست مغتنم شمرد، و از خانه خرابى هيچ نشد،
گويند و  حقا كه اينان اين سخن از سر تجربه مى»كارى بايست تن در داد زيرا  هر
 دهد و ستاند چه نظام كارها به داد و ستدبا طرف ايشان است... مرد بايد كه  حق

 )208-11( »الطّرفين توان گفت... تا او را كريم ستا

 بازى رسمى رايـج بـود و چـه بسـيار     بارگى و همجنس در اجتماعى كه زن
هاى بزرگ و كوچك بر سر تصاحب زنى، يا دست يافتن بـه مـال و    جنگ و نزاع

 خوانـده شـود و   »ب منسـوخ مـذه «داد شگفت نيست كه پاكـدامنى   روى مى جاه
 ، يا مردم دست و دل پـاك محـروم بماننـد و   »مذهب مختار«آبرويى و تردامنى  بى

 .شرم، متنعم باشند و برخوردار سفيه ناميده شوند و آلودگان بى



٨٩ طبعي آگاه شوخ

 پس از اين، سخن از عدالت است يعنى موضوعى كـه نـه تنهـا در محـيط    
 اكـابر «نمـود. اعتقـاد    ياب مـى زندگى عبيد، رسمى بود منسوخ بلكه مانند كيميا نا

و يـا بـه آيـه     )14(انـد  دانسـته  كه عدل را پايه استوارى آسمان و زمين مـى  ـ» سلف
 ـ  )15(جستند كه خداوند عدل و احسان را دسـتور فرمـوده اسـت    استناد مى شريفه
 :گويد فراموش شده بود. عبيد مى ديگر

رعيت و  عايت اموردائم همت بر اشاعت معدلت و ر»اگر پيش از اين همگان «
سـيرت   مـذهب اصـحابنا... ايـن   «گماشتند، در اشتباه بودند، زيرا به  مى »سپاهى

بـورزد و   حاشا عـدل  هاسوء سيرست و عدالت مستلزم خلل بسيار... آن كس ك
اظهـار   كسى را نزند و مصادره نكند و خود را مسـت نسـازد و بـر زيردسـتان    

 ...»الفالكة فرمايند. العدالة تورث ىعربده و غضب نكند مردم از او نترسند... م

 

 به عـدل موصـوف بـود خشـت    «آورد كه عمربن خطاب كه  آنگاه مثال مى
 به ببركت ظلـم ملـك از دسـت امـام علـى     «اما معاويه  »خورد زد و نان جو مى مى
دريـغ از پـاى    گناه را به تيغ بى اللَّه وجه بدر برد... چنگيز مغول... تا هزاران بى كرم

انگيـز   . آنچـه از رفتـار قسـاوت   »حكومت روى زمين بر او مقرر نگشتدرنياورد 
هـر روز دولـت   «اى است ديگر، بدين سـبب   كند، نمونه در بغداد ذكر مى هوالگو

ايشان درتزايد بود. ابوسعيد بيچاره را چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد وخود را 
 و خانـدان شعار عـدل موسـوم گردانيـد در انـدك مـدتى دولـتش سـپرى شـد          به

 .)212-214( »هوالگوخان و مساعى او در سر نيت ابوسعيد رفت

تر از ايـن كـه عبيـد گفتـه اسـت: در عصـر        چه انتقادى گوياتر و شجاعانه
 پسـنديدند و پيـروى از سـتمكاران    شـمردند و ظلـم را مـى    اوعدالت را زشت مى

 معروف را؟
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 منفعـت  وقتى برگزيدگان و اشراف اجتماع جز به اندوختن پـول و جـذب  
انديشيدند، طبيعى است كه سخاوت و مروت رواجى نداشت، اگرچه درقرآن  نمى
 :گويد . عبيد مى)16(خواندند: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مى

پوشاند،  مى اى را كرد، يا برهنه اى را سير مى آن روزگارى كه اگر كسى گرسنه«
ممـدوح بـود،    اشت و اين سيرتگرفت از آن عار ند اى را دست مى يا درمانده

شـده اسـت و    سرآمده، اينك رأى انور اعيان ما بر عيـوب ايـن سـيرت واقـف    
رو  اسـت! از ايـن   هاى قديم از سخا و اسراف بوده اند كه خرابى خاندان دريافته

الجـرم  «يافـت.   گويند در پناه بخل بايد گريخت تا از درد سر مردم خالص مى
ريگـش بيـرون    كلبتين يك فلوس از چنگ مـرده  اگر بزرگى مالى دارد به هزار

 ».توان كشيد نمى
 

كند همه درستايش  ها نقل مى ها و راهنمايى آنگاه از اين ثروتمندان حكايت
 كننـد كـه هرگـز در برابـر خـواهش و      بخيلى. اين گروه به فرزندان سـفارش مـى  

 جـو بسـته  بر زبان نياورند. جانشان بـه دو  « نه»نگويند و جز « بلى»تقاضايى لفظ 
 كنند بلكه صرف مـال را بـراى خـود نيـز روا     است. نه تنها از ديگران مضايقه مى

 از بزرگى روايت كنند كه چون در خانه او نان پزند يك يـك نـان بـه   «دارند:  نمى
دست نامبارك در برابر چشم خـود دارد و بگويـد: هرگـز خللـى بـه روزگـارت       

 .)215-219( »و به خازن سپارد مرساد،

عبيد حلم نيز مسخ شـده و صـورتى دگرگـون يافتـه اسـت. اگـر        در عصر
 دارى در برابر غضب، آن مفهوم، درگذشته برباردى بود و سكون نفس و خويشتن

 گويند كـه  فرمايند. مى اصحابنا اين خلق را بكلى منع نمى«ديگر از يادها رفته بود. 
و آن را بـر  اگرچه آن كس كه حلم و بردبارى ورزيد مردم بـر او گسـتاخ شـوند    

عجز اوحمل كنند اما اين خلق متضمن فوائدست او را در مصالح معـاش مـدخل   



٩١ طبعي آگاه شوخ

باشد. دليـل بـر صـحت ايـن قـول كـه تـا شـخص در كـودكى تحمـل بـار              تمام
غالمبارگان واوباش نكرده است و در آن حلم و وقار را كـار نفرمـوده اكنـون در    

 به تعبير عبيـد  ـ  بنابر اين ».خورد.. اعيان سيلى و مالش بسيار نمى مجالس و محافل
 .حميتى، به هر ننگ و پستى تن در دادن غيرتى، بى حلم يعنى بى در روزگار او، ـ

 دادند و صالى عام در مى ـ  بنابر عادت ـ  در محيطى كه بسيارى از خاتونان
 :گفت ناپاكدامنى صفت گروهى از اشراف بود، ناگزير عبيد مى

 اند كه هر نسبتى كسى بـه حـرم و اتبـاع آنهـا     ستهكار ب اعيان ما حلم را چنين به
 آوردند حتى اگر كسـى در حضورشـان بـه كسانشـان     بدهد، بر روى خود نمى

 سر مويى غبار بر خاطر او ننشيند. الجرم چنـدان كـه زنـده اسـت    «تجاوز كند 
 .»برد مرفّه و آسوده روزگار بسر مى

 

 :گويد كه ه سخن مىعبيد در اينجا از كدورت مصاحبت زاهدان نيز به كناي

انـد و دردوزخ بـا    روند از همنشينى با ايشان آسوده اشراف چون به بهشت نمى
واسطه اينكه بـه   به«قاضيان و اتباع ايشان مشحور خواهند بود. چون گروه اخير 

گيـرى و   عصيان و تزوير و تلبيس و مكر و حرام خوارگى و ظلم وبهتان و نكته
گواهى به دروغ و حرص و ابطال حقوق مسلمانان وطمع و حيلت و افسـاد در  

موصـوفند...ابداالباد در دوزخ باشـند و بـا     شرمى و اخذ رشوت ميان خلق و بى
 )220-223.(»همديگر شطرنج آتشين بازند

 

ه ب با اطالعاتى كه از شيوه داورى قضات جور پيشه آن عصر از خالل كتب
 حق را به عبيد بايد داد كه آنان را دوزخى شمرده اسـت. خاصـه   )17(آيد دست مى

كـه از آنهـا انتظارهـا     ـ  كه گروه زيادى از اهل فضل و كمـال و علمـا و قاضـيان   
براى حفظ موقع و مقام و منفعت خود، همرنگ جماعت شده نـه تنهـا   ـ   رفت مى

ا برگزيده ارباب نعمت و مكنت ر »مذهب مختار«گفتند بلكه  سخنى نمى به ارشاد
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 .بودند

هاى مردمى از رونـق افتـاده بـود، هـر كـس       ها و شيوه در آن روزگار رسم
فريفت افراط و تفريط در همه چيز راه  بساط ريا گسترده بود و مردم را مى بنوعى
 اى بود نابسامان. كسى نه به ديگران اعتماد داشـت و نـه   بود و نمودار جامعه يافته
 اموس خود ايمن باشد. حـافظ از زبـان همـه مـردم    توانست به مال و جان و ن مى

 :گفت حساس و اهل درد مى

 مى خور كه شيخ و حافظ و مفتى و محتسب

  كنند چون نيك بنگرى همه تزوير مى
 

در چنين محيطى كسى امنيت و آسايش خـاطر نداشـت. شـهرها هـر روز     
آنكـه از شمشـير   «گشـت.   شد و دست به دست مـى  دست قدرتمندى غارت مى به
يا ديگرى كه پروا نداشت چشم پدر را ميل بكشد تـا جـاى    )18(»چكيد خون مىاو

يشيد؟ هر كس فقـط بـه فكـر آن    دان روز مى كجا به احوال مردم تيره )19(اورا بگيرد
جان خود را حفظ كند و گليم خـويش را از مـوج بـدر بـرد. ناچـار ملكـات        بود

عبيـد حيـا و وفـا و     اخالقى وخوى مردمى كاستى گرفته بود. گزافـه نيسـت اگـر   
آورد. مگر حافظ نيز، در  رحمت و شفقت را نيز جزء مذاهب منسوخ مى صدق، و
 :آورد كه مرده همان قرن، فرياد برنمى سكوت

 آيد بدست آدمى در عالم خاكى نمى

  عالمى ديگر ببايد ساخت وز نو آدمى
 

 :نويسد عبيد در باب زمانه خود مى

 اشـد و از اكتسـاب جـاه و اقتنـاء مـال     ها محـروم ب  صاحب حيا از همه نعمت«
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 آبرويـى  شرمى پيشه گرفت و بى رود كه هر كس كه بى مشاهده مى«زيرا  »قاصر
گويـد... خـود رااز    خواهد مى كند، هر چه دلش مى مايه ساخت پوست خلق مى

رساند... و آن بيچاره محروم كه به سـمت حياموسـوم    موانع به معارج اعلى مى
حرمان نهاده  ها سر به زانوى ا بازمانده و در دهليز خانهاست پيوسته در پس دره

-225( »نگـرد  حسـرت در اصـحاب وقاحـت    چوب دربانان خورد... و به ديـده 
224.( 
 

 وفادارى نيز در كسى نمانده بود پس عجب نيست كه ابنـاء زمـان بگوينـد:   
 خردانـى ماننـد فرهـاد و    وفا خوى سگ است و از جمله ترهات، و در خـور بـى  

كه جان بر سر اين كار نهادند و هرگز تمتعـى از حيـات نيافتنـد؛ و حـال      مجنون
 .)225-226( »اى خوش باشد از هر ديگى نواله« آنكه

 :گويد اما در مورد صدق مى

خصـومت و   فرمايند كه اين خلق ارذل خصايل است. چـه مايـه   بزرگان ما مى«
وسـتان خـوش   زدگى صدق است. مرد بايد كه تا تواند پيش مخـدومان ود  زيان

گويد كه اينك  آمد و دروغ و سخن به ريا گويد... مثالً اگر بزرگى در نيمه شب
نماز پيشين است در حال پيش جهد و گويد كه راست فرمودى.امروز به غايت 

زن ياد كنـد....   آفتاب گرم است. و در تأكيد آن سوگند به مصحف و سه طالق
زيد و خـود   ى حاشا به خالف اينتا از او زر و نعمت و خلعت يابد... اگر كس

برنجند. و اگـر   را به صدق موسم گرداند... به شومى راستى اين قوم از او بجان
دليـل از ايـن    كار ضرب فرو گيرند... و كدام قوتى داشته باشند در حال او را به

ندارند بكلـه   القول صد گواهى راست ادا كند از او منّت تر كه اگر صادق روشن
گواهى به دروغ  ديانتى د و در تكذيب او تأويالت انگيزند. و اگر بىبجان برنجن

گـواهى بدهـد.    دهد صد نوع بدو رشوت دهند و به انواع رعايت كننـد تـا آن  
چنانچه امروز در بالد اسالم چندين صد هزار آدمى از قضات ومشايخ و فقها و 
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 ).226-227(»عدول و اتباع ايشان را مايه معاش از اين وجه است
 

 رفـت؟  با اين اوصاف آيا از اشراف آن عصر، رحمت و شفقت انتظـار مـى  
 :جواب عبيد منفى است

 فرمايند كه هـر كـس بـر مظلـومى يـا بـر       اصحابنا بغايت منكر اين قسمند. مى«
 محرومى رحمـت كنـد عصـيان ورزيـده باشـد... بـدان دليـل كـه هـيچ امـرى          

شخصى  الغر به... پسخواست خدا حادث نشود... سگ گرسنه، زاغ كور، بز  بى
را كه خدا مغضوب غضب خود گردانيده باشد تو خواهى كه بر اورحمت كنى 

رحمت نكنند و به  اى عصيان ورزيده باشى... پس واجب باشد كه بر هيچ آفريده
حال هيچ مظلومى و مجروحى و يتيمى و معيلى ودرويشى و خدمتكارى كه بر 

ننمايند. بلكه حسبةللَّه تعـالى بـدان    تفاتگير شده باشد ال اى پير يا زمين در خانه
موجب رفـع درجـات و خيـرات     ج ؛جےقدر كه توانند اذيتى بديشان رسانند تإ

 ».باشد
 

 اين است مذهب مختار و اخالق اشراف روزگار عبيد، به قلم او. در پايـان 
 :نويسد رساله نيز به طعن مى

را ملكه  نمايد و آن اميد هست كه چون مبتدى بر اخالق مختار ايشان مواظبت«
-229(»نفس ناطقه خود گرداند نتيجه آن هر چه تمامتر در دنيا و آخرت بيابـد 

228.( 
 

 بيش از ـ  آميزش با همه اختصار و صورت طيبت ـ  االشراف گمان اخالق بى
 توانـد حقـايق اوضـاع    هاى پر حجم و آكنده از گزافه آن زمان، مى برخى از تاريخ

 .كندعصر عبيد را بر ما روشن 

 رساله دلگشا نوعى ديگرست. در اينجا نقائص و عيوب و عـادات ناپسـند  
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 هاى مختلف. به عـالوه  عموم مردم مطرح است، از هر طبقه و هر صنف، در زمينه
عربـى   مطالب در قالب حكاياتى كوتاه بيان شده است. داستانهاى نخستين به زبان

اسـت. ايـن    ات فارسـى است و قسمت دوم رساله يعنى جزء اعظم آن شامل حكاي
امـا در   آميـز.  آموز و بسيارى از آنهـا هـزل   ها شيرين و لطيف است و نكته حكايت

نويسـنده   توان يافت كه حاكى از طبع شوخ اكثر آنها انتقاد و ريشخندى رندانه مى
 .نيز هست

 دهدو مشـقّاتى كـه   بعضى از اين حكايات ظلم حكمرانان زمان را نشان مى
 ترين مسائل آن عصر را. در اين دو سـه  ند، يعنى يكى از مهما كرده مردم تحمل مى

 :توان اين نكته را به روشنى ديد كنم مى قسمت كه نقل مى

دعـوى   شخصى از موالنا عضدالدين پرسيد كه چون است در زمان خلفا مردم«
روزگار را  كنند؟ گفت مردم اين كردند و اكنون نمى خدايى و پيغمبرى بسيار مى

آيـدو نـه از    م و گرسنگى افتاده است كه نه از خدايشـان بيـاد مـى   چندان از ظل
 ).318( »پيغامبر

*  
در طبرستان عال نام حاكمى بود سخت ظالم. خشكسالى روى نمـود،مردم بـه   «

استسقاء بيرون رفتند. چون از نماز فارغ شدند امام بر منبر دست بدعابرداشـت  
 )332( »گفت: الّلهم ادفع عنّاالبالء والوباء والعالء

 

 گونه روايات بسيارسـت كـه آشـكارا يـا بـه كنايـه از سـتم و بيـداد         از اين
 دارد. يك جا ابوسعيد، ايلخان مغـول در مجلـس   زورمندان در آن زمان پرده برمى

 كند، قاضى نـاگزير  سماع، دانشمندى مانند قاضى عضدالدين را به رقص وادار مى
 كنـى،  تو رقص بـا اصـول نمـى   «كه گيرد  آيد. كسى بر او ايراد مى به رقص در مى
 . جواب موالنا آكنده است از يـك دنيـا بغـض و اضـطرار، وقتـى     »زحمت مكش
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 ، يعنى به موجـب دسـتور و از  »كنم نه باصول مى )20(من رقص به يرليغ«گويد:  مى
ـ   بـه زبـان عربـى    ـ  ). عبـث نيسـت كـه در حكـايتى ديگـر     343سـر ناچـارى، (  

 گـزارد و آيـه شـريفه را چنـين     ى نمـاز مـى  نمازى همـراه گروهـ   خوانيم، پيش مى
 خواند: الم، غلبت الترك. مردى بدو گفت: صـورت درسـت آيـه: الـم، غلبـت      مى 
 نماز جواب داد: همه ايشان دشمنان ماينـد و از ذكـر نامشـان    است. پيش )21(الروم 
 .)293پروايى نداريم ( 

 وقتى قدرت و سطوت چنـان وسـيله سوءاسـتفاده و تعـدى بـود، نـاگزير      
 مـرد و جـاى آن را   درحول و حوش آن، استقالل شخصيت، راستى و آزادگى مـى 

 اگرچه منسوب به عصر ـ  گرفت و دورويى. در حكايت نديم و بادنجان زبونى مى
 اى از اى از روزگار خود را نشان دهد و نمونه عبيد خواسته گوشه ـ  غزنويان است

 .روحيه تذبذب و تزلزل شخصيت را

 ل برخـى از متظـاهران بـه ديـن در آن ايـام نيـز پـرده       رساله دلگشا از جه
 دارد و هم از مفاسد ايشان: يك جا خطيبـى در معنـى آيـه شـريفه: والسـماء      برمى
 همه كس دانند كه سما زمين باشـد. و ذات هـم از ايـن   «گويد:  مى )22(الحبك ذات

  يبـى ). از خط329( »چيزكى باشد. حبك نه من دانم و نه تو و نه آن كه گفته است 
مسـلمانى   من مردى خطيبم، مرا با«گويد:  مى »مسلمانى چيست؟«پرسند:  ديگر مى
اعادت ذكـر   زند كه ترين اعمال دست مى ). يك خطيب نيز به شنيع336( »چكار؟

رفته است:  ). از زاهدان نادان و رياكار زمانه نيز چنين سخن314آن ناكردن اولى (
تعالى شيخان را  دالدين پرسيد كه خداىالدين درگزينى از موالنا عض شيخ شرف«

فرمايـد: قـل هـل     مـى  در قرآن كجا ياد كرده است؟ گفت: پهلوى علما، آنجـا كـه  
 .)23() 323(»الذين يعلمون والذين اليعلمون  يستوى
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 شـدند. در رسـاله   در آن زمان قضات و حكام شرع از ميان فقها انتخاب مى
ه روسـپى بـاره اسـت و چـون زنـى      شـويم كـ   رو مى دلگشا با يكى از ايشان روبه

بـرد، قاضـى جانـب او را     چشم و ابرو از شوهرش به نزد وى شكايت مـى  خوش
گويـد:   دهد و بـدو مـى   بيند، تغيير رأى مى گيرد.اما وقتى روى زشت زن را مى مى

). دل عبيـد از حكـم   327( »زنك، چشم مظلومان دارى و روى ظالمان  برخيز اى«
گشـايد   رو زبـان بـه دشـنام ايشـان مـى      درد بود. از ايـن ه گونه قاضيان ب كردن اين

)338(. 

 با اين هاديان و راهنمايان، عجب نيست كه در خانه خدا، كفش نمازگزاران
). 336خواندنـد(  دزديدند و برخى از مؤمنان از بيم گيوه بپا داشتند و نمز مى را مى

بدسـت   بـه تبـرك  خورده مشـايخ را   كردند تا نيم الناس غوغا مى جايى ديگر عوام
 .)342آورند (

 اين حكايات همه طعن و انتقاد است نسبت به كسانى كه آيين مبين اسـالم 
  را دام تزوير و وسيله سودجويى خود كرده بودند و بجاى ارشاد و روشـن كـردن   

 افكار مردم و رهنمـون شدنشـان بـه حقـايق ديـن، آنـان را قشـرى و نـادان بـار         
 .شانآوردند و بدخواه ديگر همكي مى

 گفت: هر كـس اظهـار تشـيع نكنـد     كرد، مى ابو دلف كه به تشيع تظاهر مى
 پنداشـت كـه   ). قزوينى نيز چنين مى288زاده است اگرچه پسر خود او بود ( حرام

). 321در دشـت كـربال شـهيد كـرده اسـت! (      )ع(را حسين )ع(اميرالمؤمنين على
 315( »ثمـان هـم دارد  عمرست و الف و نون ع«زدند كه  درقم، عمران نامى را مى

  داد ولـى  اميه به فعل شنيع تن در مـى  ). در حكايتى امردى از معتقدان بنى312 نيز:
شد در حضور او معاويه را دشنام دهند و به خيال خـود بـه هـوادارى     راضى نمى
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 .)349كرد ( ازخليفه، نفس خويش را بذل مى

گير عبيدمصون  نكتهجا از قلم موشكاف و  ها، و نقائص هيج ها، نادانى تباهى
 نمانده است. در يك جا خرقـه صـوفيان را دام ايشـان خوانـده اسـت و بـه طنـز       

 :گويد مى

ات را بفروش، جواب داد: اگر صياد دام خود رابفروشـد   صوفيى را گفتند: جبه«
 ).292با چه چيز صيد تواند كرد؟ (

 

 انديشيد كه وقتى در كشـتى پـى   جايى ديگر مردى نحوى چنان سطحى مى
باطـل   . اما خيال»ضيعت نصف عمرك«گويد:  برد مالح نحو نخوانده است، مى مى 

مـالح   روز ديگر تندبادى برآمد، كشتى غرق خواست شد.«شود:  او زود برمال مى
 »عمـرك  اى؟ گفت: نه، گفت: لقـد ضـعيت تمـام    او را گفت: تو علم شنا آموخته

)349 ()24( 

 كرد، عموم مـردم از  ا رخنه مىاى چنانكه گذشت فساد در همه ج در جامعه
ها داشتند و مورد انتقاد بودند. نگاه نافذ عبيد ماننـددوربينى   طبقات گوناگون عيب

نقـش   اى يافته و قلم او از هر چيزى تصـويرى  دقيق و حساس در هر جانب نكته
رود: واعظـى برمنبـر    كرده است. گاه از تردامنى همه مردم در كاشـان سـخن مـى   

باشـد وآب   )ع(قيامت حوض كوثر به دست اميرالمؤمنين على  روز«گويد كه  مى
موالنـا   اى« گويـد:  خيزد و مى آن به كسى دهد كه آلوده دامن نباشد. كاشييى بر مى

). در آن محـيط بسـيارى اززنـان    317( »مگر او در كوزه كندوهم خود باز خـورد 
دالدين را شخصـى موالناعضـ  «سبب نبود كه  حميت. بى ناحفاظ بودند و مردان بى

يـده چرا؟شـايد ديـده    دگفت: اهل خانه من ناديده به دعاى تو مشغولند. گفـت: نا 
خـدا را شـكر    ). يا زنى شوهر خود را نامرد و مفلس ناميد. مرد گفت319( »باشند
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كه مرا گناهى نيسـت. چـون صـفت اولـى را سـبب تـويى و دومـى را ازجانـب         
 .)287خداست (

مشترى،  الحيل در جلو چشم ه به لطائفبينيم تردست ك روزى خياطى را مى
كه بـراى    كنيم ). روزى ديگر جحى را مشاهده مى339دزدد ( از پارچه قباى او مى

شـود،بدو   رود و چون مـردى از نيـت او بـاخبر مـى     خريد درازگوشى به بازار مى
شاءاللَّه است! خر در بازاراست  شاءاللَّه. جحى گفت: چه جاى ان گويد: بگو، ان مى
برگشـت   ول در كيسه من، وقتى به بازار در آمد، طرارى پـولش را بـزد. چـون   و پ

شـاءاللَّه،   آيـى؟ جـواب داد: از بـازار،ان    همان مرد به او رسيد و گفت: از كجا مـى 
). 286شاءاللَّه ( ان گردم شاءاللَّه، و نوميد و زيان ديده به خانه برمى خرى نخريدم ان

شيطان راپرسـيدند كـه كـدام    «و كذب آنان: در حكايتى نيز سخن از دالالن است 
طايفه را دوست دارى؟ گفت: دالالن را. گفتند: چرا؟ گفت: ازبهـر آنكـه مـن بـه     

 .)348. (»افزودند سخن دورغ از ايشان خرسند بودم، ايشان سوگند دروغ نيز بدان

شناسد. گاه بوى ناخوش دهان مردم حتى درنمـاز   انتقادات عبيد مرزى نمى
 ) و گـاه بـر شـراب نوشـى بـه افـراط      288- 291آزارد ( بيب او را مىيا در نزد ط

آورد كـه چـون    نهد و از سرگذشـت ابونـواس مثـال مـى     خوارگان انگشت مى مى
اش گرفت. وقتى بدو گفتند: تو كه خود  را ديد در شگفتى فرو رفت و خنده مستى

 ام. يدهخندى؟ جواب داد: من هرگز مستى را ند هر روزبدين حالتى، بچه سبب مى
 شوم و پس گفتند: چگونه ممكن است؟ گفت: چون من پيش از ديگران مست مى

، 289بيـنم (  آيم. از اين رو احوال مستان را پس از خـود نمـى   از آنان به هوش مى 
كننـدگان را   ). حكاياتى ديگر در رساله دلگشا، زشتى پرگويى عيادت289-290نيز

 فرو افتاده و پاهايش شكسته بـود وقتـى   دهد: مردى كه از بام برسر بالين نشان مى
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 مجبور شد به هر يك از ديداركنندگان شرح واقعه را باز گويد ملول شـد. ناچـار   
 نمـود  شد فرا مـى  اى نوشت و آن را به هر كس جويا مى آمد را بر نامه جريان پيش

 .)281نيز:  291(

كه  خصوصانتقادات نيشدار و طنزآميز عبيد در رساله دلگشا فراوان است. ب
هاى اوست. در اين مجموعه بيداد، سـتم، تزوير،ريـا،    ترين نوشته اين رساله مفصل

هـا، در   ها،پليـدى  رانى عفتى مردان و زنان، شهوت تجاوز به مال و ناموس مردم، بى
 .انگيز هاى گوناگون آن به زبان استهزاء، زشت نموده شده است ونفرت صورت

ايات رساله دلگشا را نقل كنم زيرامجال هاى بيشترى از حك توانم نمونه نمى
خواهد، بعالوه ذكر برخى از آنها به سبب لحن خاص مقـدور نيسـت. امـااين     مى

آميز و گاه تلخ و نامطبوع ادا شـده باشـد،نمودار    حكايات هرقدر هم به زبانى هزل
مردم. آيـا   نوعدوستى نويسنده است و احترام و اعتقاد او به حيثيت انسان و حقوق

ترين عواطف وآمال بشرى  ترين و متعالى ت نيست كه عبيد زيباترين و لطيفشگف
آلـود و   خـواب  را در لباسى بظاهر زشت عرضه كرده است؟! گاه باشد كـه جامعـه  

 .توان بهوش آورد ها نمى اسير تباهى را جز با نشان دادن زشتى

 
* 

 
وار آميز را عبيـد بـه نثـرى شـيرين و اسـت      اين همه نكات و روايات عبرت

كرده است و از اين جهت نيـز ايـن هـر دو رسـاله در خـور توجـه اسـت و         بيان
 .تحسين

متـأثر   االشراف از اسلوب سعدى شيوه نويسندگى عبيد بخصوص در اخالق
سـليم خـود    است، يعنى نثرى است آراسته و گاه مسجع. سعدى به راهنمايى ذوق
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فارسى باانواع حشوها از تكلّف و تصنّع دورى جست و در بحبوحه گرفتارى نثر 
كـار بـرد    ها راهى معتدل برگزيد و آرايش را در حد اعتدال درنثر به نويسى و مغلق

و بـا همـه    و اسلوبى مطبوع پديد آورد. عبيد نيز اين نكته لطيف را دريافتـه اسـت  
اى كه از فضل و ادب اندوخته بود، در نثر موزون خود هرگز ازرعايت جانب  مايه

نوشـته او   است، به عبـارت ديگـر، تـوازن و احيانـاً سـجع بـه      معنى غفلت نكرده 
 .»هيز زى و دير زى«مالحتى بخشيده، نظير آنكه گويد: 

 ام در نثر عبيد آيه، حديث، امثال تازى، شعر فارسى و عربى نيز به كار رفته
 نمايد اين همه چنان به حسن تركيب آراسته و خوب به هم بافته شده كه ساده مى

 .و دلپذير

 االشراف در عين حال كه چاشنى و زيور كـالم  حكايات و تمثيالت اخالق
 .است، در جهت طول معنى و پرورندان فكر اصلى هر باب سهمى دارد واهميتى

 برخالف برخى ديگر از مقّلـدان  ـ  نكته مهم ديگر آنكه قريحه روشن عبيد
 تناسب دارد نـه  سعدى ... دريافته است كه اين اسلوب با داستانها و روايات كوتاه

 تطويل و درازگويى. توجه به ايـن موضـوع موجـب آمـده اسـت وى داسـتانها و      
 روايات و تمثيالت را به اختصار برگزار كند و از ايـن راه خواننـده را از شـيرينى   

 .آنكه با تفصيل مطلب او را به مالل افكنده باشد سبك موزون برخوردار كند. بى

 وه گلستان، چون مووضـع و مايـه سـخن بـا    بعالوه با همه تأثر عبيد از شي
 .االشراف اصالتى خاص خود دارد گلستان متفاوت است، اخالق

 رساله دلگشا نمونه بارز فصاحت است و ايجاز و شيوه سهل ممتنع. انشاى
 عبيد در اين رساله بسيار گرم و زنده و پرخون است. اگر بگويم شايد يك علـت 

 .مه مردم است سخنى گزاف نيستآن، سود جستن از زبان با طراوت عا
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 اصوالً يكى از خصائص آثار طنزآميز و هجوگونه، تأثر آنها از زبان و مـواد 
 هـا از زنـدگى روزمـره    فرهنگ عوام است. بخصوص كه بسـيارى از ايـن لطيفـه   

اى از احوال مردم در آن درج اسـت و   گيرد و يا درد و شادى و گله سرچشمه مى
از ايـن رو طبيعـت    )25.(انـد  راويان و ناقالن آنهـا عامـه  عبارتى ديگر مخاطب يا   به

كند خاصه از لحاظ زبان و لغات و تركيبات و نيز از جهـت   عاميانه پيدا مى  رنگى
ها، تشبيهات و استعارات و آنچه قوه تصور و تخيل نويسنده از آنها  كنايه مجازها،

 .گيرد مى  مايه

 شـود.  رساله مورد نظر ديده مـى  هاى عبيد از جمله دو اين كيفيت در نوشته
 كه همه صورت ساده و عاميانه دارد و نقل آنهـا دور از  ـ  آميز عالوه بر الفاظ هزل

وى بسيارى از لغـات و تركيبـات رايـج در زبـان عامـه مـردم را در        ـ  ادب است
 )،333)، پف كردن (209، دمسرد ()26(خود آورده است، از اين قبيل مندبور انشاى
ه )30() 334( ، مشـته )29() 317، خرّه كشيدن()28() 227، كلكل()27( )209كلپتره( دبـ ،  
، )33() 316-353)، هـى( 321، گردن شكسته ()32() 323، نيمداشت()31() 227خايه(
معلـق زدن   ،)34( )341( )، تريـد 318)، داللگـى ( 332)، ميـان پاچـه (  333هى ( هى

)322(... 

 نه كلمات عاميانـه را بـا نهايـت   نكته ديگر آنكه عبيد توانسته است اين گو
هاى برگزيده ادبى به كار برد؛ يعنـى هـم از لفـظ قلـم سـود       استادى در كنار واژه

و هم از زبان عامه. اين خود هنرى است كه از همـه كـس سـاخته نيسـت.      جسته
شاعران ونويسـندگانى هنرمنـد ماننـد سـعدى و حـافظ و عبيـد و امثـال ايشـان         

ه از يك طرف زبان خود را غنـى و بـارور سـازند، وسـعت     شيو  اند با اين توانسته
ببخشند، و از طرف ديگر با به كار بردن الفاظ عاميانه در آثـار    تعبيرى آشكار بدان



١٠٣ طبعي آگاه شوخ

را در ادبيات ترويج كنند. عبيد عالوه بر بهره گرفتن از زبان  خود، اين نوع كلمات
خـود آورده و آن را   هاى محلـى نيـز در نثـر    هايى به لهجه جمله توده مردم، گاهى
سخن كرده اسـت، از ايـن قبيـل اسـت عبـارتى از قـول جـوانى          چاشنى و نمك

) كـه در  314- 340هايى تركى از زبـان امـراى تـرك (    )، و ياجمله206اصفهانى (
 .ضمن خالى از طعن وطنز نيست

اى ديگر كه نثر عبيد دارد روح طنز و لحـن تمسـخرى اسـت كـه      خصيصه
 بات و عبارات اوست. اين شوخ طبعـى از سراسـر نثـر وى   دراكثر كلمات و تركي

 هـا،  تراود و زاييده ابتكار و هنر نويسنده است در تركيـب اجـزاء كـالم، كنايـه     مى
ها، تشبيهات، تلميحات، تمثيالت و غيره. در اين دو رساله ازهيچ  مجازها، استعاره
ادبـى   چه ـ  توان سرسرى گذشت. در خالل هر يك از آنها اى نمى عبارت و كلمه
 اى و لبخنـدى نهفتـه اسـت كـه بايـد تأمـل كـرد و        اى، طعنه نكته ـ  و چه عوامانه

 مند خود به مطالعه آنها بپردازند تا آنچـه بنـده   دريافت. بهترست خوانندگان عالقه
 .توانم كرد بهتر معلوم شود در اين مجال كوتاه عرضه نمى

 بيـد زاكـانى را  من در ميان ظلمات قرن هشـتم هجـرى، سـيماى تابنـاك ع    
بـين. وجـود او و سـعدى و حـافظ، در آن      بيـنم بـا دو چشـم روشـن و ژرف     مى

گداز، دليل بارزى است بر جوهر لياقت ملت ايران، ملتى  سخت و طاقت روزهاى
 .و پرطاقت و زنده و پايدار رنجيده
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 ها ها و پاره نكته
  
 

1 

 كوب آخرين ديدار با زرين
 

 دكتر احمد مهدوى دامغانى
 
 

 ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است،

 :ايم كه گرچه صدها بار خوانده و گفته

 شو تا قيامت آيد زارى كن

  كى رفته را به زارى باز آرى؟
 

 توان دريد، ىبا اين همه پرده غمى را كه بر دل نشسته است جز با اشك نم
 و اناللَّه و انااليه راجعون، ستاره فروزان ادب و فرهنگ ايران، انسان نجيـب واالى 

 خو، اديب و محقق و نويسـنده و مـورخ عـالى مقـام معاصـر، اسـتاد دكتـر        فرشته
 كوب در روز بيست و سوم شهريور ماه جارى، افول كـرد و آن  عبدالحسين زرين

 به اقيانوس بيكران هستى فرو رفت و در نشئهكوه سر به فلك كشيده علم و ادب 

                                                 
  .39-21)، صص 1378مرداد و شهريور ( 7، شماره بخارا. 
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وجودى روحانى قـرار يافـت و بـه تعبيـر حضـرت موالنـا، آن مـراد و معشـوق         
كوب، از بشر مرد تا از ماليـك پـرّ و سـر در آورد. خـداى متعـال       زرين افروز دل

 .درجات قرب اورا متعالى فرمايد

ر، و اثـر شـگرف   اين دانشمند بسيار موفق پركـا  ـ  كوب بحث درباره زرين
 اى كه نه تنها در ادب فارسى، بلكه در فرهنگ اسالمى از خود بـه جـاى   وجاودانه

 هـاى  گذاشت مبحث وسيعى است كه به احاطـه و فهـم كامـل آثـار او در زمينـه      
 مختلف و خصوصاً در عرفان و تصوف اسالمى و باالخص در آنچه كـه در چنـد  

ر اختصاص داده است، نيازمنـد اسـت   كتابى كه به مثنوى و موالنا و حالج و عطا
هـا   واين كارى است كه در چند دهه آتيه و يـا شـايد در قـرن آينـده از بضـاعت     

شناسـان، و مايـه  امتيـاز و افتخـار      هاى ادبى مورخان و محقّقان و مولوى وسرمايه
هاى دكتـرا و كتـب تحقيقـى كـه موضـوع آن       خواهد شد، و چه بسيار رساله آنان

كوب باشد، در آينـده   ها و تراوشات قلم روان و سيال زرين شهبحث وتشريح اندي
 .فراهم خواهد گشت هم

كـس بهتـر از    گـويى نيسـت اگـر ادعـا شـود كـه هـيچ        هيچ مبالغه و گزافه
سرّنى موالنا و حكايت دلنشين آن را بدان نغزى و شـيوايى كـه او آن    كوب زرين

پله تا مالقات خـدا،   در كوزه و پله و مفاهيم واال را در سرّ نى و بحر حقايق متعاليه
حقيقت و دلبسـتگان طريقـت و عشّـاق معنويـت بـازگو كـرده،        براى جويندگان

كوب خود مظهر كاملى از عشق و محبت و صـفا   زيرا زرين حكايت نكرده است،
مولويانه بود و به تمام معنـى از قيـد    »صلح كل«راستين  و وفا و آزادگى و منادى

رها و از رنگ تعلّقات ظاهرى و مادى پيراسته بـود و از   بارىتعينات صورى و اعت
و انسى كه او با حضـرت موالنـا داشـت، ديگـر كـس       اين روى، به الفت روحانى
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بود. آرى استاد اجل و بزرگوار مـا مرحـوم عالمـه     دست نيافته يا كمتر دست يافته
كـوب   زريـن  كه شايداز شـاگردانش دو سـه نفـر ماننـد     ـ  فروزانفر رحمةاللَّه عليه

كـوب نـزد فروزانفـر از     و شاگردى زرينـ   نسبت به او خاضع و قدرشناس باشند
شناسى يگانه  به حق مولوى -آراسته گشت  كوب بدان منابع فيوضاتى شد كه زرين

بود و شكى نيست كه كار هيچ يك ازشارحان گذشته مثنوى به گَرد كار فروزانفر، 
رسـد،   نمـى  ـ  بيـت دفتـر اول اسـت    3012كه فقـط بـر   ـ  در همان شرح ناتمام او

ثـراه نيـز بـامثنوى مـأنوس و يكـى از بهتـرين        مرحوم مبرور استاد همـائى طالـب  
مثنـوى شـريف فروزانفـر يـا      شارحان بعضى داستانهاى مثنوى اسـت، امـا شـرح   

مرحـوم عالمـه فروزانفـر     نامه همائى براى خواص است و هر قدر هم كـه  مولوى
ترى تنـزّل دهـد تـا فهـم آن      پايين ه غامضه را به سطحسعى فرموده كه مطالب عالي

حداقلى از تحصيالت عاليـه و   تر شود باز هم فهم آنچه در آن شرح آمده، به آسان
اطالع بر معارف قرآنى و اسالمى خاصه حكمت وعرفان و كـالم نيازمنـد اسـت،    

كـرده   »هل من مبارزطلبى« زيرا فروزانفر در آن اثر به راستى و به حق هنرنمايى و
اند،  پيش از او بر مثنوى نگاشته مايگى بسيارى از شروح متعددى كه است، و به بى

 .پوزخند زده است

 لباب مثنوى و سوز و گـداز عاشـقانه موالنـا و حكايـت     كوب لب اما زرين
 را از اصل خويش، و قصه جانسوز آن فـراق روحـانى را بـه   « نى»دورماندگى آن 

 گـو  رين بيان، به صورتى روائى، همچون شهرزاد قصهت ترين عبارات و شيرين ساده
 اى نهد تا حتـى خواننـده   با كمال مهارت و دقت و لطافت در دسترس خواننده مى

 اى شرحه شرحه از فراق ندارد، و شرح اشتياق موالنا را كـه بـه قلـم    هم كه سينه
 تـى خواند، آن را بـه راح  شود، مى كوب به تفصيل گزارش مى تواناى فريباى زرين
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 :فرمايد بفهمد و به شور عشقى كه خود موالنا درباره آن مى

  
 عاشقى گر زين سر و گر زان سر است

  عاقبت ما را بدان سرّ رهبر است
 

 :و به تعبير حضرت خواجه

 عاشق شو ار نه روزى كار جهان سرآيد

  ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستى
 

اى از آن لَمعـه ربـانى    شـعله  اى از آن آتش نهـانى، و  آراسته گردد و شراره
 .دردل او افروخته شود

 كوب جز همين چند كتاب و مقاالت كه در خصوص موالنـا و  فرضاً زرين
عنـاوين   مثنوى نوشته است، تصنيف و تأليف ديگرى نداشت، شايسته و واالترين

داده شود،  ترين اديب محقق و نويسنده زبردست شيرين قلم و نعوتى كه به بزرگ
در فنـون   نظيـرى كـه   تا چه رسد به اين ميراث عظيم و گنجينه نفيس بـى  بود، مى

تأليف بـالغ   مختلف ادب و تاريخ از خود به يادگار گذاشته كه عدد آن بر شصت
پرمحتـواى   كـه رسـاله  (شود و سالهاست كه كتب تصنيفى او چون نقـد ادبـى    مى

متون درسـى   ملهدر ج ـ  و ارزش ميراث صوفيه و تاريخ مردم ايران )دكترايش بود
برآمـده از مطالعـه    اى كـه  دانشجويان قرار دارد. قدرت عظيم او بر تخيل و انديشه

بردارى فراوان او از هزاران كتاب فارسـى وعربـى و انگليسـى و     دقيق و يادداشت
انديشــه و  فرانســوى و آلمــانى در موضــوعات گونــاگون بــود، شــرح زنــدگى و

حـافظ،   ان ايرانى و اسالمى چـون غزالـى،  بينى بزرگان قدر اول ادب و عرف جهان
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تشـريح   نظامى، حالج، موالنا، عطار را به نحو جالب و دلپذيرى براى خواننـدگان 
منـد بودكـه    و آن را بر ايشان محسوس و ملموس ساخته است. از بـس او عالقـه  

 گاه وقت عزيز و انديشه دقيق و تخيـل عميـق و اجتهـاد    اش عام باشد، هيچ فيض
 صرف تحقيق و تحشيه و تصحيح هيچ مخطوطه و كتـابى نكـرد كـه   ادبى خود را 

فكـرى   فقط عده معدودى از آن استفاده كنند، بلكه او همه استعداد وسيع و نيروى
شگرف خود را صرف تصنيف و ايجاد آثار مستقل و مطلوبى فرمود كـه ازنتيجـه   

 .ندمند گرد پژوهان، و عموم باسوادان بهره كار او شمار بيشترى از دانش

كوب، مواهبى فـراوان و توفيـق شـايان عطـار فرمـود و       حق تعالى به زرين
 فكر همـدل مهربـان   ازجمله اين مواهب يكى هم همسرى او با بانوى دانشمند هم

 شأن، هم واحد گشتند و خداونـد كـه   كالس هم دكتر قمر آريان بود، و اين دو هم
 ادبـى و فرهنگـى شـود   كوب منشأ چنـان آثـار پـر بركـت      مقدر فرموده بود زرين

كـوب بـه    نخواست كه فرزندى هم و غم آنان را به خود مصروف سازد تا زريـن 
 اش بـراى او فـراهم   بال و آرامش خيال و آسايش خاطرى كه همسر گرامـى  فراغ
 فرمود، يكسره به كار تأليف و تصنيف بپردازد و دوشـيزگان بكـر فكـر سـليم     مى

 عبارات در عرصه وجود و صحنه شـهود  شريف خود را در جامه بهترين الفاظ و
خويش  مندان بياورد و تأليفات و تصنيفات خود را فرزندان بالفصل و واقعى عالقه

بشمارد و حتى مرگ سه برادر جوانمرگ عزيز او مرحومان دكتر حميد واحمـد و  
خليل كه او را متوالياً به سختى آزرد و به سوگشان نشاند، و بيمارى تقريباًمسـتمر  

پـنج بـار    ده پانزده سال اخير عمر پر اثر او كه در طى آن تا سال گذشته الاقلاين 
گرفـت، و   هاى جراحى سختى بر قلب پاك دردمند و بدن نازنين او صـورت  عمل

ها، او را از كار اصليش كه تحقيق وتصنيف بود  ديگر عوائق وموانع و دلشكستگى
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سال؛ يعنـى تـا    و خرداد همينباز نداشت تا بدانجا كه در طى دو ماهه ارديبهشت 
انگيـز   اعجـاب  دو ماه و نيم به مرگش مانده قلم در دست داشت و به كمك همت

رفـت و لـوالى آبـدارى از آن بحرعميـق را بـر       خود در درياى مواج تفكر فرو مى
افشاند. آرى حدود يكصد و هشتاد صفحه تحقيق وتصنيفى كـه در   روى كاغذ مى

شـيخ عطـار    آن بزرگوار است همان اسـت كـه بـه    آن دو ماهه محصول فكر وقّاد
دردهـاى   اختصاص يافته و آن را كه در حـال نقاهـت، و هـر روز پـس از تحمـل     

دوسـت   پشت و كمر، دراز كشيده در بستر فـراهم آورد و بـه   »گذارى برق«شديد 
مهربانش دكتر حسينعلى ارفع كه اين هشت نه ماه مواظب حال او بوداهدا فرمـود  

ايران بـرد و   كوب پسر مرحوم دكتر حميد آن را به همايون زرين يرماهو در اوايل ت
 .به على دهباشى سپرد و اميد كه اكنون زير چاپ باشد

 شك در شرح حال و توضيح اعمـال درخشـان و شـاهكارهاى ادبـى و     بى
 كـوب ايـن ايـام دوسـتان مشـترك و ارادتمنـدان فـراوان        تاريخى و عرفانى زرين

بيش  قلمفرسايى خواهند فرمود و نيازى نيست كه من بندهكوب به حد كافى  زرين
سال  كوب تا سالهاى از اين در اين باره فعالً چيزى بنويسم و مسلم است نام زرين

 .الشعاع قرار خواهدداد نام بيشتر ادبا و اساتيد ادب و محققان معاصر را تحت

      
 قتـى ديگـر  كـوب را بـه و   تفصيل و شرح نه ماه آخر زندگانى دكتـر زريـن  

گذارم چرا كه اكنون به يادداشتهايى كه در خالل اين نـه ماهـه هـر بـار كـه از       مى
او در بيمارستان يا منزلى كه براى اقامـت موقـت خـود اجـاره كـرده بـود،        ديدار

خـواهم   ام، نمى نوشته« شعله طور»ام برپشت و روى صفحات اول و آخر  بازگشته
شـود ازيـن روى هـم     اشك سـرازير مـى   شوم و زيرا سخت متأثر مى مراجعه كنم
گذارم و اجماالً  شرح آن هجران و آن سوز جگر را به وقت ديگر مى چنانكه گفتم
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كه شما خوانندگان گرامى ازين معنى اطالع داريد كه در اوايـل دى   كنم عرض مى
كوب به پايمردى و كمك جوانمردانه حضرت آقاى خـاتمى   زرين دكتر 1377ماه 

اللَّه عزه و عمـره و دولتـه بـراى معالجـه و مـداوا بـه        رم اداممحت رئيس جمهورى
مدت هشت ماهى كه در آمريكا بود چندين عمل جراحـى   آمريكا آمد و در خالل

و « ميزراهـى »جان هاپكينز بر او انجام شد و گرچـه مشـكالت    مهم در بيمارستان
فاركتوسـى كـه   تقريباً به كلى مرتفع شده، اما نارسايى قلب و ان او سرطان پرستات

اى را ايجـاد كـرد... و زجـر     بر او عارض شد مشكالت تـازه  در اواسط ماه خرداد
اش بر او تحميل ساخت... و به هـر حـال در    بهبود احتمالى عظيمى براى مداوا و

 :شد و در آنجا اول شهريور راهى ايران

 جان گرمى به پدر باز داد

  كالبد تيره به مادر سپرد
 

 زارش جريان هشت ماه اقامتش در امريكا فعالً بـيش از در اين باره يعنى گ
 خواهد چند سطرى در مورد آخرين ديـدارم  كنم اما دلم مى اين چيزى عرض نمى
 به چشم خويشتن ديدم كه جانم«صفت، ديدارى كه در آن  با آن بزرگمرد ملكوتى

 ومشترك خصوصـاً   ز، براى خوانندگان محترم عموماً و براى دوستان عزي»رود مى
 كوب بـاالخص بنويسـم تـا از آنچـه در آن سـه      براى سركار عليه دكتر قمر زرين

 .ساعت گذشت استحضار حاصل فرمايند

 پس فرداى آن مقرر بـود  ـ  ام مرداد به بيمارستان رفتم. عصر روز شنبه سى«
 آورى اثاثيه و سركار دكتر قمر آريان براى جمع ـ  كوب به ايران برگردد دكتر زرين
و  ـ  د در آن منزل استيجارى كه به آن اشاره كرده بودم بـه آنجـا رفتـه   لوازم موجو

اى بـى سـر و صـدا نشسـتم و بـر       چنـد دقيقـه   ـ  كوب در خواب بـود  زرين دكتر
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دكتر چشـم گشـود و    ـ  چشم دوختم، پرستارى براى تزريق دارويى آمد صورتش
بـر   صدايش كه بر اثـر آسـيب و فشـارى كـه     ـ  مرا ديد وسالم كرد و احوالپرسى

در هنگـامى كـه از راه حلـق و ريـه بـه او تـنفس مصـنوعى         ـ  او تارهاى صوتى
بود، گرفته و ضعيف بود بايد گوشم را، كه ديگر اخيراً رسماً  وارد شده ـ  دادند مى

از ايـن در و آن در و   ـ  كـردم  كاهش يافته، به دهانش نزديك مى اش خيلى شنوائى
حـاالتش پرسـيدم و بـه درسـتى     از وضع حال، خوردو خوراك و خواب و بقيـه  

تبسمى بر لبانش بياورم چند لطيفه و داسـتانى كـه تـازه     جواب فرمود براى آن كه
كردم، خنديد ولى خنده آرام و بى صدا، سـاعت پـنج    شنيده بودم برايش حكايت
اشتهايى كرد نـيم سـاعتى    ميلى و بى اظهار بى ـ  آوردند بعد از ظهر شد غذايش را
براى كار ديگرى وارد شد و از اينكه غذا مصـرف نشـده    گذشت، پرستار ديگرى
ابرويى باال انداخت، به او گفتم آيا بايد غذا را بـه ايشـان    به نشانه اعتراضى ماليم

بـه دكتـر گفـتم آقاجـان مالحظـه       ـ  بايـد ميـل كننـد    خوراند؟ گفت بـه هرحـال  
بگذارم، تسليم  كم در دهانتان كنيد اجازه بدهيد كم گويد بايد ميل فرماييد كه مى مى

دهنـد، مقـادير مختصـرى از     چنان كه به طفلى تازه ازشير گرفتـه غـذا مـى    شد آن
داشـتم و در دهـانش    خـورى برمـى   گوشت چرخ شده و سبزى را باقاشـق چـاى  

اى  اشكال نبود با هر قاشق غذا جرعه مقدار كم بى گذاشتم ولى بلعيدنش با همه مى
شايد نيم ساعت طول كشيد تـا آنكـه بـه     نوشانيدم، آب ميوه را به زحمت به اومى

اى را تنـاول فرمـود و بـا اشـاره گفـت       اندازه يك ثلث آن غذا بامختصر آب ميوه
و من پرستار را صدا زدم و سينى محتوى غـذا را بـه    خواهم توانم و نمى ديگر نمى

همين مقدار كه ميل فرموده است «او گفت:  ـ  او نشان دادم و جريان را به اوگفتم
. دكتر در اثر خسـتگى كـه بـه علـت جويـدن و      »تواند نمى است بيش ازين كافى
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شم بر هم نهاد، شـايد هـم خـوابش    چاى  بود چند لحظه بلعيدن عارض بر او شده
اى گذشت چشم گشود و  تخت ايستاده بودم چند دقيقه برد، من هم چنان بر كنار

ستيد به منزل تلفن نه آقاجان ولى اگر دلواپس ه«گفتم:  »است؟ قمر نيامده«گفت: 
گفـتم:   »ولى چرا نيامده؟ حتماً كارش در خانه طول كشيده است نه«گفت:  »كنم؟

از چـاپ عطـار   «، باز مدتى حرف زديم و پرسـيدم:  »چنين است طبيعى است كه«
صـحبت از نحـوه    »بايد دهباشى در جريـان كـار باشـد   «فرمودند: » خبرى داريد؟

نكه بـه كمـك تكنولـوژى و آالت و ادوات    مداواى ايام دوماهه اخيرش كردم و اي
كنند زيرا چهار، پنج هفته پـيش از آن كـه بـا دكتـر      پزشكى چگونه اورا مداوا مى

ام در فيالدلفياسـت بـه    دسـتى كـه از دوسـتان ايرانـى     چيـره  منوچهر افشار جراح
پزشكان معالج دكتر خيلى صحبت كرد كه از وضع بيمارى  عيادتش رفته بوديم با

اطالع دقيقى حاصل كند تا به من نيز بگويد و من تا آنجا كه  لجه دكترو نحوه معا
معالجات به يادم مانده بود به ايشان عـرض كـردم و شـمول      هاى آن كارى از ريزه

حالشان سپاس گفتم و آن وقت اين اسـت آنچـه بـراى دوسـتان       لطف الهى را به
اركات سوره شعرا، و آن وقت به نظرم رسيد كه از آيات مب ـ  كنم خواهم عرض مى

الـذى   السالم را برايش از حفظ بخـوانم كـه... ربـى    ابراهيم عليه نقل قول حضرت
خلقنى ثم يهدين واذا مرضت فهو يشفين والذى يميتنى ثُم يحيين... تا واجعل لـى  

االخرين واجعلنى من ورثـه جنـةالنعيم... و او بـا حضـور قلـب و       فى  لسان صدق
آن وقت گفتم دكتر جان اين  ـ  كرد زير لب تكرار مى داد و گوش مى  خشوع كامل

واجعل لـى لسـان صـدق    «تعالى آن دعاى حضرت ابراهيم را كه  را بدانيد كه حق
ه       است »االخرين فى درباره شما از پيش اجابت فرمـوده اسـت چـرا كـه بحمداللـَّ

براى شـما را بـه بركـت تـأليف و تصـنيفات       »لسان صدق« تعالى نام جنابعالى و
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 .تأمين فرموده و اجابت كرده است  نبهايتان حق تعالىگرا

 اش را منـور  رنـگ پژمـرده   به نحو محسوسى بشاش شد و ابتهاج چهره بى
 ساخت و لبخندى حاكى از خوشحالى و آرامش بر لبش ظاهر شد و دسـت چـپم  
را كه در دست راست داشت فشرد و بـاز پـس از لحظـاتى خـوابش بـرد، و مـن       

ماندم و او هم چنـان در خـواب بـود و وقـت ترنـى كـه        نيم ساعت ديگر حدود
اى  به فيالدلفيا برساند ربع ساعتى بيشتر نمانده بود تاكسـى  »آبردين« بايد مرا از مى

به در بيمارسـتان بيايـد آمـده بـود و بـا تلفـن        6:30سپرده بودم ساعت  را هم كه
رويـد و مـن   شـما ب «پرستار اتاق خبر داده و پرسـتار آمـد و گفـت:     ورودش را به

چند سطرى بـراى سـركار قمـر     ـ  آهستگى پيشانى نازنينش را بوسيدم . به»مانم مى
و چهل و ششمين سالگرد ازدواج ايـن زوجـين شـريف بزرگـوار را      خانم نوشتم

كوب و سـركار قمرخـانم در همـان     آخر دكتر زرين(تبريك گفتم وبيرون آمدم... 
. ايـن  )اند هد با هم ازدواج كردهدر مش 1332روز بيست وهشتم مرداد كذايى سال 

اى بـراى ايـن دو سـه     مختصر آن سه ساعت را كه مالحظه فرموديد، مقدمه شرح
بعدى است: چهارشنبه بيست و چهارم شهريور پس از اداى فريضـه مغـرب    كلمه

 كوب قرآن تالوت كردم و سپس دربـاره اطمينـان بـر    عشاء مقدارى براى زرين و
 خطـاب «ز قرآن مجيد تفأل كردم و از قرآن مجيـد  مغفرت و سعادت اخروى او ا

 بدين معنى كه قرآن را كه گشودم اولين آيه »آمد كه واثق شو به الطاف خداوندى
 در همـان سـوره   )1(صفحه سمت راست آيه شريفه: كـال انّ معـى ربـى سـيهدين    

 مباركه شعراء بود، از شوق اشكم روان شد و دلم آرام گرفت يقين كردم درِ لطف
ين و در     الهى بر او گشوده است و مغفرت واسعه حـق تعـالى او را در اعلـى عليـ 

 .مستقر رحمت جاى داده است. درجاتش متعالى باد
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 ايران را بشناسيم
 

 غالمحسين يوسفى
 

 اللَّه در ضمن سـخنان آقـاى وزيـر علـوم     در مجلس يابود رشيدالدين فضل
قبيل  ى ما گاه حتى اسامى اينجداً جاى تأسف است كه دانشجويان پزشك«شنيدم 

 داننـد و حـال آنكـه روزى ربـع رشـيدى و قبـل از آن       پزشكان يا آثار آنها را نمى
 .»ترين مراجع پزشكى دنيا بودند شاپور بزرگ دانشگاه جندى

گمان ايشان توجه دارند كه اگر آمارى دقيق فـراهم آوريـم از ميـان هـر      بى
توان يافت كه ابوريحان و آثـار   ى را مىا هزارتن دانشجوى دانشكده علوم نيز عده

اى از  شناسند. جمعى از تحصيل كردگـان مـا هسـتند كـه حتـى خالصـه       او رانمى
 اند و با تاريخ ايران آشـنا نيسـتند؛ و از همـه بيشـتر، در ميـان      را نخوانده شاهنامه
 خواندگان ما تعداد كسانى است كه به زبان مادرى خـود نـه درسـت سـخن     درس
نويسند، در نتيجه كمتـر كسـى از افكـار و بيانـات آنـان       نه درست مىگويند و  مى

اى كـه ايـران    آورد. جلوتر برويم در ميان مسئوالن امور مختلف نيز عده سردر مى
 .ومسائل ايران را چنانكه بايد بشناسند، فراوان نيستند

 خواننـد چنـين باشـند    اند يـا مـى   وقتى كسانى كه در دانشگاه درس خوانده
 آموزان مدارس ابتـدايى و متوسـطه روشـن اسـت. بسـيارى از ايـن       انشتكليف د

رغم  على گيرد. بايد انصاف داد كه ها از همان مراحل پيشين سرچشمه مى خبرى بى
                                                 

 . 21-18، صص 1349، فروردين 259يغما، شماره. 
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شوند.  نمى شناس فراوان پرورده تعداد روزافزون مدارس و شاگردان، جوانان ايران
 ن اسـت كـه  كـنم. غرضـم آ   بخصـوص تكيـه مـى    »شـناس  ايـران «بنده بـه كلمـه   

كردگان ما قبل از هر چيز بايد با ايـران، فرهنـگ و ادب و هنـر و تـاريخ      تحصيل
وتمدن آن تا حدودى آشنا شوند؛ مردم ايران، و سرگذشت ايـن قـوم را بـا همـه     
فراز ونشيبهايش بشناسند؛ از ديـن و مـذهب و آداب و رسـوم و خلقيـات مـردم      

ز اين ملت چنانكـه بـوده اسـت و    شهرها وروستاها باخبر شوند، از ديروز و امرو
آگاهى كلى حاصل كنند تا بتوانند براى وطن خود در هر زمينه كارى انجام  هست
هاى گونـاگون و در گذشـته بسـر     سرايى و ايجاد عصبيت البته فقط حماسه دهند.
مقصود نيست بلكه شناختن ايران با دانـايى و شـعور و وجـدان بيـدار الزم       بردن

شـكفتگى و سـعادت گذشـته را بايـد شـناخت هـم عصـر        هـاى   هم دوره است:
را؛ هــم خــدمتگزاران و مــردان افتخــارآفرين و هــم بدانديشــان و  هــا روزى تيــره

بخصوص كه ما آثار درخور مباهات فراوان داريم.. جاى اندوه است  زيانكاران را.
كيسـت؟ يـا    )ع(كه گاه اگر ازجوانى درس خوانده مثالً بپرسيم: امام جعفر صادق 

بود؟ محتاج رجوع به كتاب باشـد و حتـى ندانـد جـواب را در كجـا        بومسلم كها
اى از كشـور   ديگرى غزالى همان قدر بيگانـه نمايـد كـه نويسـنده      جويد! يا براى

 !پرتغال

و  خبرى از اصول و معارف اسالمى در مسـلمانى  به نظر بنده همچنان كه بى
قـومى   رد، نشناختن فرهنگ و ادبآو ايرانى بودن ما به معنى امروز نقصى پديد مى
ايم  كرده ايم و خدماتى كه به بشريت و سهمى كه ما در تمدن و معرفت عالم داشته

ايم، كمبودى است ديگر درايرانى بودن  هايى كه گرفتار نقص و تباهى بوده يا دوره
تـوانيم   نمـى  ما. به عبارت ديگر تا ايران را درسـت نشناسـيم آن را بحـق دوسـت    
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 .دوستى وقتى از سر معرفت باشد درست و سودمندتواند بود داشت. وطن

ـ     كس منكر اين نيست كه ما بايـد در دنيـاى   هيچ ا صـنعت و علـوم جـدى ب
 دانيم بياموزيم، نقائص خود را رفع كنيم، خود را با دنيـاى  شتاب تمام هر چه نمى

 گويد در تربيـت متخصصـان   نو هماهنگ كنيم و پيش برويم. هيچ خردمندى نمى 
هــا انــدك غفلتــى بــروزيم. هــر  فنــون گونــاگون، پزشــكان، مهندســان، تكنســين 

نظرى از نياز ايران به طبقه متفننان متوسط در هر رشته از قبيـل اسـتادكار،    صاحب
شمرد.  ماما، متصدى آزمايشگاه و غيره آگاه است و تربيت آنان را الزم مى پرستار،
دوست  كند. اما هر ايران توصيه مىاى را  خبيرى توسعه مدارس فنى و حرفه هر آدم

خـواهيم فرهنـگ مـا بدرخشـد      وصاحب دردى نيز بر اين عقيده است كه اگر مى
 واصالت خود را حفظ كند و حوائج حقيقى ما را برآورد اول بايـد ايـران و مـردم   
 ايران را شناخت و به اين اصل اعتقاد يافت بعد پزشك و مهندس و متخصص در

 .علوم شد

 هاى جديد نبايد شناخت ايـران را از  گر به قيمت كسب دانشبه عبارت دي
 ياد برد بلكه همه اينها بايد براى خدمت به ايران و مردم ايران فرا گرفته شود زيرا

 شناسد و بدان دلبسته نيست، پيوندش با ايـن مملكـت   آنكه ايران و ايرانى را نمى
 اى كـه كـار كنـد و   كند كه بر سست و يا گسسته است و چندان برايش فرقى نمى

 .كارفرمايش كه باشد

گسسـتن   ايم كه هماهنگ شدن با دنياى نو يعنى بعضى از ما به غلط پنداشته
 از آنچه داريم و حال آنكه اين دو بـا هـم متنـاقض نيسـت؛ ژاپـن و هنـد نمونـه       

 .آشكارى پيش روى ماست

شـود   با كمال صداقت بايد عرض كنم نسلى كه اينك در ايران پرورده مـى 
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 گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم و قوميت خويش چندان آگاه نيست؛ از غرباز
نيز خبرى درست و روشن ندارد بلكه هرچند گاه در معـرض وزش بـادى اسـت    

 شود. در روزگار مـا اقـوامى كـه ريشـه و فرهنگـى      وهر روز به سويى كشيده مى
و ملـك  كنند به صور گونـاگون جوانـان خـود را بـه فرهنـگ       اند سعى مى نداشته

 هاى استوار وملتشان هر چه استوارتر بپيوندند؛ جاى دريغ است كه با وجود ريشه
فرهنگى و معنوى كه ما داريـم، گروهـى از فرزنـدان مـا و بـيش از همـه برخـى        

 اى به طرفى خم ريشه و از بن برآمده هر لحظه خواندگانمان چون نهالى بى ازدرس
 ى به خـود و فرهنـگ قوميشـان اعتقـادى    شوند. بعضى از ايشان به واسطه ناآشناي 

 كم ريشه خواستن و جسـتن و فكـر   مانند كه كم ندارند؛ گمشدگانى افسرده را مى
ــاعتى از    ــار جم ــن مشــكل در ك ــده اســت. اي ــان خشــك ش ــردن در وجودش  ك

 كردگان محسوس است؛ چه بعضـى از آنـان كـه در داخـل كشـور درس      تحصيل
 .رفتگان اند و چه جمعى از فرنگ خوانده

ـ   قيقت آن است كه مسئول اين اوضاع ما هستيم نه شاگردان و نوجوانانح
يعنى همه كسانى كه در تعليم و تربيت به معنى وسيع كلمه تأثيرى داريم:خانواده، 

 .مدرسه، سازمانهاى آموزشى و تربيتى، و محيط و عوامل اجتماعى

ـ    براى آنكه فرزندان اين مملكت را ايرانى و ايـران  م بايـد  شـناس بـار آوري
آنان را تربيت كنيم كه در طوفانهاى سهمگين دنياى حاضر بتواننـد بـر سـر      چنان

استوار بمانند و نلغزند؛ هم پاسـدار فرهنـگ و قوميتشـان باشـند و هـم       پاى خود
دانش و هنر وتمدن جديد را كسب و جذب كنند. بخصوص كه در سايه استقالل 

گيرد: شـالوده   ادى بهتر قوام مىفرهنگى است كه استقالل سياسى و اقتص فكرى و
پـذير كـرد.    تربيتى را بايد در كودكستان، دبستان، دبيرستان و دانشگاه تحقق چنين
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 توانند در آدمى تأثير كنند از قبيل خـانواده،  عالوه الزم است كليه عواملى كه مى به
 محيط، مطبوعات، راديو، تلويزيون و غيره همـه بـا يكـديگر همـاهنگى و همقـد     

 ند. از قضا در تمام مراحل آموزشى ما از كودكستان تا دانشگاه بـه ايـن مهـم   كن مى
 بينـيم. كليـد وصـول بـه همـه      شود؛ نتيجه همان است كـه مـى   چندان عنايت نمى 
 آرمانهاى شريف، يعنى شناخت ايران و ايرانى، فارسى آموختن و فارسى دانسـتن  
 هـر موضـوعى مـورد   است؛ اين نيز درسى است كه در همه مدارس مـا بـيش از    

 .غفلت است و موجب تأسف

 بديهى است كارهايى از قبيل تجليل بزرگان اين مرز و بوم و به ياد ايشـان 
هـا و   اى مخصوص برپا كردن و تمبـر منتشـر كـردن و در روزنامـه     مراسم و هفته 

و تلويزيون در اين زمينه سخن گفتن همه در حد خود مفيدسـت امـا روح    راديو
ل فكر و نظر در فرزندان ايران دميدن و آنان را از تاريخ و فرهنـگ  ايرانى واستقال

گيرد كه ايـن مسـائل از خـردى     خودآگاه پروردن وقتى به كمال صورت مى  ملت
جزء خون و منش آنان گردد به عالوه فرهنگ قومى ما اين ارزش بزرگ   تدريج هب

شخصـيت و آزاده   تواند مـا را انسـانهايى شـريف، بـا     معرفت بدان مى  را دارد كه
 )2(با فضيلت بودن افتخارآميزست. بپرورد؛ ايرانى
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 درباره نسيم شمال
 

 حبيب يغمايى
 

 گفتار امروز درباره شاعرى است شيرين سخن كه در انقالب مشروطيت و
 آزادى ايران به نيروى طبع و قلم، چندان مؤثر بوده كـه هـيچ يـك از نويسـندگان    

 .اند چنان تأثيرى نداشته

 سرايى كه در زمان خويش آوازه شهرتش سراسر ايران را فـرا گرفتـه   خنس
بود و هر طبقه و هر گروه از عارف و عامى، با سواد و بى سواد، خـرد و بـزرگ،   

گرداندنـد و شـعرش را از    اش را دست بـه دسـت مـى    شناختند و روزنامه او رامى
 د و چنـدان بـه  كردند، اما در آخر عمر چنـان بـه سـختى و بـدبختى درافتـا      برمى
نشينى و گمنامى زيست كـه نـه كسـى حـالش را پرسـيد و نـه دسـتگيرى         گوشه

وتفقدى ديد تا در نهايت تنگدستى و بينوايى جـان داد، و اكنـون از مـزارش جـز     
 !توان يافت هاى مردم عارف نشان نمى درسينه

تأليفـاتى    شمسى يكى از ادباى هندوستان كه صاحب 1309در حدود سال 
زيسـت، چـون     چند ماهى در ايـران  )3(از استادان دانشگاه آن بالد است ارجمند و

و (تـأليف كنـد     اى درباره شعرا و نويسندگان معاصر ايران تصميم كرده بود تذكره
كند و فضـايل   اهتمام داشت كه خود، شخص شاعر را نيز مالقات )تأليف هم كرد

 .ادبى و اخالقى او را دريابد و بسنجد

                                                 
  . 709-706، صص 47، اسفند 12، شماره 21نقل از يغما، سال. 
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 اش، نسـيم  نام روزنامهه الدين گيالنى كه او را ب سيد اشرفآوازه و شهرت 
خواندند در آن وقت، به اقصى نقـاط قلمـرو ادب فارسـى رسـيده بـود       شمال مى

 وبديهى است كسى كه به نيت تأليفى درباره شعراى معاصر از هندوستان به ايـران 
 .تواند بازگشت اينكه او را ببيند نمى آيد بى

 الدين در انتهـاى  وها معلوم شد منزل سيد اشرفها و جستج پس از پرسش
 جنب سربازخانه قديمى است. پرسان پرسـان بـدانجا   )گوته(السلطنه  خيابان نايب

ل و خشـت و تقريبـاً بـى     رفتيم و خانه سيد را يافتيم .خانه اثـاث و  اى محقر از گـ 
 .فرش بى

بـا  قد و فربه كه موى سر و صورتش سپيد و ناپيراسـته بـود    شخصى كوتاه
برهنه و لباس ژنده به ديواره كاه گلى خانه تكيه داده بود. اين شـخص همـان    سر

 .الدين بود مشهور سيد اشرف شاعر

 ما دو تن نيز در كنار ديوار پهلوى او نشستيم، و قريب يك ساعت با سـيد 
 داد عـادى و معمـولى و   هاى ما مى هايى كه به پرسش حرف زديم. هر چند جواب

 .اى آشفته و پريشان است شد تراوش انديشه علوم مىمربوط بود اما م

 از او درخواست كرديم شعرى به يادگار اين مالقات بگويد قطعـه كاغـذى  
 تأمل چند بيتى ساخت و نوشت. ايـن يادگـار را بنـده دارم و تصـور     گرفت و بى 

 )4(كنم آخرين شعرش باشد چه پس از اين مالقات به مدتى كوتاه درگذشت. مى

 ايان زندگانى شاعرى شـيرين گفتـار كـه مشـتاقان از راه دور بـه     اين بود پ
 .شتافتند زيارتش مى 

 قمرى در رشت تأسيس شد و مدتها در 1325روزنامه نسيم شمال در سال 
 اى بود به قطع سه ورقى در چهار صفحه كه تنها خود تهران انتشار يافت. روزنامه
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 بود. اين روزنامه بيشتر به شعر نوشت و از آثار ديگران خالى الدين مى سيد اشرف
  بود؛ اشعارى ساده و روان و شيرين و دلچسب در حوادث و وقايع روز كـه هـيچ  

توانست گفت. چنانكه كنايـات لطيـف و مـؤثر روزنامـه نسـيم       كس به از آن نمى
 .توان يافت را در هيچ يك از جرايد آن عصر نمى  شمال

 در اوج شـهرت بـود. اگـر    المللى اول روزنامـه نسـيم شـمال    در جنگ بين
 بينيد گاهى خبرهاى هر هاى اين روزنامه را درين زمان مالحظه فرماييد مى شماره

اى از نهايـت   مملكتى از اروپا را در يك بيت شعر بقـدرى زيبـا گفتـه كـه نمونـه     
سـنجى اسـت. و هـم در ايـن دوره روزنامـه       گويى و نكته طبع او در لطيفه  قدرت

ان و پيشوايان كشورهاى جنگجـو را در محضـر پيـامبران    اجتماع پادشاه  است كه
 .اى است خواندنى محاكمه تصوير كرده و انصافاً محاكمه  براى

 :كرد كه يكى از دوستان حكايت مى

آورد  مى اش را در ظرف چند ساعت فراهم الدين مندرجات روزنامه سيد اشرف«
كردنـد و   مـى  اجتمـاع  فروش در چاپخانـه  هاى روزنامه داد. بچه و به چاپخانه مى
رسـاندند و پـولش رابـه سـيد      بردند و در مدتى كم به فروش مى روزنامه را مى

  ».ريخت دادند، او هم بى اينكه شمار كند به جيب گشادش مى مى
 

 هـا  رفـت و بـه شهرسـتان    روزنامه نسيم شمال تنها در طهران به فروش مى
 )5(رمغان ادبى.رسيد مگر از دوستى به دوستى به عنوان بهترين ا نمى

الدين كه در نسيم شمال چاپ شده بعدها در كتابى به نام  اشعار سيد اشرف
بهشت انتشار يافت و اين كتاب در هندوستان و ايران مكرر به چـاپ رسـيده     باغ

 .است

 اى معترضه ماننـد بـه عـرض    براى تفنن شنوندگان ارجمند بد نيست جمله



١٢٥ ها ها و پاره نكته

 .طالعاتى است و عبرتىرسانم كه براى محصالن جوان مشتمل بر ا

 اى ايد كه در جلو خان مسجد شاه در سمت چـپ مدرسـه   مشاهده فرموده
 خوانند. مدرسه قديمى ديگـرى هـم   است قديمى؛ اين مدرسه را مدرسه صدر مى

هايى طويـل كـه امـروز     نكا روى مدخل مسجد مقابل پله بود به نام دارالشفاء روبه
 .بجاست هم

 با صفا داشت، گرد بر گرد مدرسـه اطـاق   مدرسه دارالشفا صحنى روشن و
 كـار بـرده بودنـد رنگارنـگ و زيبـا كـه       هايى به بود و بر طاق بيرون اطاقها كاشى

 .تصويرهايى از اطبا و بيماران و روش معالجه نقش شده بود

 اطاقى بزرگ و تميز در زاويه سمت راست مدرسه دارالشفا بود كه مرحوم
 در آن سكونت داشته بوده و ناصرالدين شـاه  ميرزا ابوالحسن جلوه حكيم معروف

 .آمده است بارها به مالقات جلوه به اين مدرسه مى 

خـراب   1308مدرسه دارالشفا با همـه زيبـايى كـه داشـت گويـا در سـال       
 وضميمه خيابان شد اما مدرسه صدر بجاست. در چهل و چند سال قبـل مدرسـه  

  اف مسـجد شـاه مسـكن   صدر و مدرسه دارالشفا و ديگـر مـدارس قـديمى اطـر     
 آمدند و امروز همـان محصـالن از   محصالن فقيرى بود كه از واليات به تهران مى

 .آيند بزرگان اطبا و رجال كشور به شمار مى

 
 :بارى به قول بيهقى با سر سخن شويم

كرد،زنـدگى   الدين در مدرسه صدر حجره داشت و تنها زندگى مـى  سيد اشرف
تـن در   ن آرزوى معاشرتش را داشتند به مالقاتشانساده طلبگى. با اين كه بزرگا

  .داد نمى
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 اى تمـام از اخـالق اوسـت    يحيى ريحان داستانى از او دارد كه چون نمونه
 :گويد داند. مى نقل آن را مناسب مى

خواست  اكبر دهخدا كه مدير مدرسه سياسى بود از بنده يك روز آقاى على«... 
حيـدرعلى   بگيرم. اتفاقاً در همان ساعتكه از سيد اشرف وقت مالقات برايش 

شـد دريـن    كمالى اصفهانى شاعر معروف هم به منزل دهخدا وارد شد و قـرار 
وقتـى    الدين تقاضا كـردم  مالقات او هم با ما باشد. بنده روز بعد از سيد اشرف

لـزوم    براى مالقات حضرات معلوم كند. سيد اشرف جـواب داد تعيـين وقـت   
 بياورند قدمشان بـاالى چشـم. بـاألخره قـرار شـد روز     ندارد هر وقت تشريف 

 اش مالقات جمعه همان هفته صبح حضرات به مدرسه آيند و سيد را در حجره
  نمايند. در ساعت معهود به مدرسه آمديم اتفاقاً هـوا بسـيار سـرد بـود و بـرف      

 باريد. درِ حجره هم بسته بود مدتى در ايوان جلو حجره ايستاديم به تصـور  مى
 ينكه سيد خواهد آمد. در اين ضمن خادم مدرسه كه كوزه آبى به دست داشتا
  الدين هستيد ايشان صبح زود كه نزد ما آمد و گفت اگر منتظر آقاى سيد اشرف 

 و به من گفتند هركس امروز بديدن من آمد بگوييد هوا تاريك بود بيرون رفتند
  ...»منزل نيستم

 

  الدين داستانى عاشـقانه دارد بـه نـام    فغير از روزنامه نسيم شمال سيداشر
است  اى عزيز و غزال. مكاتبه اين عاشق و معشوق، منظوم است و از آن جمله نامه

 از عزيز به غزال كه حروف الفبا را به ترتيـب در اول هـر بيـت آورده اسـت ايـن     
 داستان با اين كه در نهايت لطف و شيرينى است از نظر اخـالق و تربيـت زننـده    
 .توانند خواند ها مى و دختران و پسران جوان خانواده نيست 

 براى انبساط خاطر شنوندگان چند بيتـى از روزنامـه نسـيم شـمال قرائـت     
  :شود اما بايد توجه داشت كه سيد اشعارى بسى بهتر از اين دارد مى
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 شبى دخترى گفت با مادرش

 خفت در بسترش زمانى كه مى

 كه  اى مادر مهربان اديب

 دان نجيب نكتهنويسنده 

 به وقت نوشتن بدون خالف

 بگو قيمه با غين بد يا به قاف

 بخنديد مادر ز گفتار او

 خوشش آمد از حرف و اطوار او

 پس از خنده فرمود اى نور عين

 بدان قيمه نه قاف باشد نه غين

 ز قاف و ز غين قيمه ناخورده كس

 فقط روغن و گوشت بايست و بس

 من اين شعر شيرين همچون عسل

 المثل نوشتم به عنوان ضرب
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 يادى از پرويز خانلرى
 

 ايرج افشار
 

 شناس مجله سخن براى مـن  و مدير زبان »عقاب«سراى  ياد كردن از سخن
 هـاى  يادآور بسيارى از روزهاى خوش زندگى شخصى و باز آور كارنامه كوشش

 .فرهنگى مربوط به ايران در چهل و چند سال اخير است

 كه شاگرد رشـته ادبـى دبيرسـتان فيـروز     1321-1323هاى خانلرى در سال
 بهرام بود، دبير بعضى از درسهاى رسمى و در حقيقت مربى ذوقى چند تنـى بـود  

 الهـى،  منـدى بيشـتر داشـتند. محمـدعلى حكـيم      كه در آن مدرسه به ادبيات عالقه
اهيم اللَّه صفا، محمدحسين مشايخ فريدنى، جواد تربتى، عبـدالرحيم نبهى،ابـر   ذبيح

ديگر در  كوكالن، عبداللَّه رهنما و فروغان تا آنجا كه در ياد دارم، معلمان درسهاى
 .رشته ادبى بودند

 آموزان تازگى داشت. چرا كـه  خانلرى دبير متن ادبى بود. نامش براى دانش
 يـافتيم. تـا اينكـه    دانستيم نه محملى براى خانلرى بودن او مى نه معناى ناتل را مى 
 اند و خانلر نام نيابم ناتل نام آبادى كهنى است كه نياكانم از آنجا بودهروزى گفت  
الملك بوده است كه در دوره ناصرالدين شاه در ديوان سمت استيفا وانشاء  اعتصام 

 .داشته

 هـاى  اى يافتـه بـود و روزنامـه    براى ما، در روزگارى كه ايران چهـره تـازه  
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 و قضاياى اجتماعى از دامنـه ميـدان  شد و گاهى بوى سياست  رنگارنگ منتشر مى 
 هاى درس مردى كه گرم زبان و تـازه  رسيد، ساعت بهارستان به فضاى مدرسه مى 
 هـايى از  سخن بود و البالى شرح و تفسير مشكالت متنهاى خشك پيشينه، گفتـه  

ــانى مــى ــات جه ــد و ســنجش،  ادبي ــرازوى نق  آورد و ســخن گذشــتگان را در ت
 تـازگى داشــت. لحـن كالمـش از خســتگى درس   كــرد كـامالً   شناسـى مـى   ارزش

 .افزود كاست و بر جويايى و كنجكاوى ما بسيار مى مى 

مدرسى بود دوسـت داشـتنى ازطبقـه    (الهى  هرچه مرحوم محمدعلى حكيم
پير بود و فرتوت، خانلرى براى ما جـوانى بـود شـاداب وتـازه      )دانشمندان سنتى

قيـد   نفس، باريك اندام و ظريف. هر چـه مرحـوم جـواد تربتـى بـد لبـاس و بـى       
 پوش و پاكيزه و سرو مانند بود. تنها معلمى بـود كـه   وخميده قامت بود، او آراسته

رنگـى  زد و آن هم هر روز به يـك رنـگ. اغلـب روزنامـه و مجلـه ف      مى »پاپيون«
  شد و گاهى هم كتابهاى فارسى در دستش بود. چابك و تيز راه درجيبش ديده مى

  رفت. در آن روزگار فكش به هنگام صحبت كردن كمى لرزش و تياسر داشت مى
 كه پس از سفر فرنگ و گذشت زمان بهبودى پيدا كرد. خانلرى پيش ازين كـه در 

 و تجربـه كـرده بـود. دوسـتان     تهران به تدريس بپردازد، معلمى را در رشت آغاز
سـخنى   زيادى هم در آنجا يافته بود كه هنوز هم قدماى ادباى گيالن روزهاى هـم  

 بااو را به ياد دارند. در تهران، در مدرسه ارامنه هم كه نزديك به فيروز بهرام بـود 
 .گفت درس مى

آمـوزان   دانسـت. دانـش   در تدريس آسان گير نبود. رفتار معلمى را نيك مى
 هاى درسى او گاهى برايمـان شـاق بـود. يـادم     داد. تكليف به بطالت عادت نمىرا

 كرد تا آن را شناسى براى هر كس بخشى از كتابى را تعيين مى است در درس متن
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 بخواند و به تفسير و تحليل آن بپردازد. وقتى بـه مـن گفـت شـما داسـتان شـيخ      
ن بنويسيد و مقصودسراينده الطير بخوانيد و تفسيرى از آ صنعان را در كتاب منطق

منظومه را بيان كنيد، چون نام شيخ صـنعان را نشـنيده بـودم، سـختى ودشـوارى      
 .تكليف همچون كوهى بر من فرو افتاد

 گرفـت،  دلى او موجب آن بود كه چون درس پايان مى خوش سخنى و تازه
هـاى   افتادنـد تـا از صـحبت    اگر درس آخر بود، دو سـه نفـرى بـا او بـه راه مـى     

رفـت تـا    يردرسى او لذت ببرند. معموالً از مدرسه به سوى خيابان استانبول مـى غ
 خودرا به همنشينان كافه فردوسى برساند. اولين بار در همان راه بود كه نام صادق

نويسـى   داستان هدايت را از زبانش شنيدم. تفصيلى دلنشين درباره مقام ادبى او در 
فوايـد  «كتـاب    استوار دارنـد. بـه او گفـتم    برگفت. آن روز دريافتم با هم دوستى

نيســت و  ام، امــا آنكــه داســتان ايشــان را در كتابخانــه پــدرم ديــده »گيــاهخوارى
 .بخشى ندارد خواندنش لذت

 در آن روزگاران دو گوهرناب زندگى خانلرى را آرايشى نو داد. يكى عقـد 
را  »سـخن «كـه   اللَّه صـفا بـود   همسرى با زهراى كيا بود و ديگر همكارى با ذبيح

 وجود آورد. چندى از آن دو واقعه خوشايند نگذشته بود كه به دريافـت درجـه   به
 .دكترى در ادبيات فارسى موفق شد 

 يكى از روزها، كه موقع امتحان پايان سال ما بـود، خـانلرى بـا چنـد عـدد     
  شـد، بـه   به رنگ آبى روى آنها خوانده مى »سخن«دفترچه مانند همسان كه كلمه 

 ه آمد. پس از اينكه جلسه امتحان پايان گرفت و دو سـه تنـى بـا او همـراه    مدرس
 كـه بـا   »سـخن «اى است بـه نـام    شديم، پرسيديم اين كتابها چيست؟ گفت مجله 

خاص  اى خواهد بود اللَّه صفا ماهانه چاپ خواهيم كرد. مجله همكارى آقاى ذبيح
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 .ادبيات

 دانشسراى عـالى منتشـر   هاى مجله سخن در آغاز از سوى جامعه ليسانسيه
 ). صفا صاحب امتياز بود و خـانلرى سـردبير و مـدير. بهـايش    1322خرداد (شد 

 يكى دوازده ريال بود. از ميان ياران مدرسه تورج فرازمند و سيروس ذكاء بيش از 
 ديگران به سخن روى آوردند و مروج مجله بودند. تورج مدتى دفتر ادارى سخن

 .برد را راه مى 

 دوم نام خانلرى به تنهايى بر روى مجله چاپ شد، زيرا بـه سـن   از شماره
 سى سالگى رسيده بود و خودش توانست امتياز سخن را بگيرد. دكتر صفا امتيـاز  

بـود   درخواست كرد. شباهنگ روزنامه سياسى و فرهنگى »شباهنگ«ديگرى به نام 
 .شد و چندى در همان اوقات منتشر مى

 روى ر خيابان دانشـگاه كوچـه اتحاديـه روبـه    خانه خانلرى در آن اوقات د
 كـرد. دفتـر   دانشكده هنرهاى زيبا بود و صادق هـدايت در آن دانشـكده كـار مـى     

خانلرى در سال اول مجله در همان خانه كوچك بود، تـا اينكـه دوره دوم سـخن    
 تر آغاز تر و با همكارانى هماهنگ بارنگ و رويى نوتر و مضامين و مطالبى دلكش

 واقعـى « پـاتوق »تر و مقرى در خيابان سعدى براى آن درست شد. آنجـا  شد و دف
 .هنروران روشنفكر چهل و پنج سال پيش شده بود 

 امـوزان او  طبعاً انتشار مجله سخن بر منزلت ادبى خانلرى در چشـم دانـش  
كـرديم از ايـن كـه     تر كرد. فخر مى افزود و او را نزد ما از آنچه بود، برتر و گرامى

 اى است كه آوازه آن در شهر پيچيده است. طبعاً كـالس  بياتمان ناشر مجلهاد  معلم
 نهاديم. در يكـى  تر گوش مى درسش برايمان دلپذيرتر شده بود. به سخنانش ژرف 
 را از زبان »عقاب«از ساعات درس بود كه نخستين بار قسمتى از منظومه جاودانه  
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 .خواند مى سر كالس درسوار از شعرهاى خودش  خودش شنيديم. گاهى چاشنى 

» آينده«گذشت كه پدرم به هوس تجديد انتشار  چندى از انتشار سخن نمى
معلم ماست،آگهى  »سخن«و چون به او گفته بودم خانلرى ناشر  )دوره سوم(افتاد 

كوتاهى درباره انتشار مجدد آينده نوشت و به من داد تا به خانلرى بدهم.خانلرى 
زود  سـال اول سـخن، در جـايى كـه     12و  11شماره لطف كرد و آن آگهى را در 

 1323تـا شـهريور   1322ديده شود به چاپ رسايد. دوره اول سخن ميان خـرداد  
 .به چاپ رسيد 1323منتشر شد و نخستين شماره دوره دوم آن در دى ماه 

البته خانلرى پيش از انتشار سخن در جامعه ادبى و فرهنگى، خصوصاًميان 
هـاى   ترجمـه  آور روزگار خود شناخته شده بود. تى ادباى نامروشنفكران زمانه، ح

موسوم بودچـاپ شـده    »افسانه«زيادى ازو در سلسله انتشارات كالله خاور كه به 
سـالهاى   در مجلـه مهـر ميـان    ـ  از جمله ستايش فردوسـى  ـ  شعرهايى ازو )6(بود.

ادق صـ ( انتشار يافته بود. نشست و برخاست دائمى بـا جمـع ربعـه    1320-1313
پيـدا كـرده بـود.مترجم و     )هدايت، مجتبى مينوى، مسعود فـرزاد، بـزرگ علـوى   

راهنماى يان ريپكاى چكوسلواكى به هنگام كنگره فردوسى شـده بود.دانشـجوى   
بـود و   خوش ذوق دانشسـراى عـالى و پـس از آن دوره دكتـرى ادبيـات فارسـى      

قريـب،   نفر، عبدالعظيمالزمان فروزا الشعراى بهار، بديع آورى چون ملك استادان نام
 احمــد بهمنيــار، ابــراهيم پــورداود، عبــاس اقبــال، و ســعيد نفيســى و گروهــى از
 سرشناسان ديگر از طرز كار و دقت و قدرت استنباطش آگـاهى داشـتند. چنـدى   

 نـام آن (هاى ارمنى چاپ تهـران بـود    ناظر و مدير صفحه فارسى يكى از روزنامه 
 ...)ام ولى فراموش كردهروزنامه را از ايشان شنيده بودم 

 اى بـه متانـت و   بنابر اين تمام خصائص را در خود جمع داشت كـه مجلـه  
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 جويى را بـه جوانـان تشـنه زالل ادبيـات     طراوت سخن منتشر كند و راههاى تازه
 پرآوازه جهانى بنمايند. شايستگى آن را يافته بود تا در نخستين كنگره نويسندگان

 تشـكيل داد  )خانـه و كـس  (رهنگى ايران و شـوروى  و شاعران ايران كه انجمن ف 
 ايراد كند. به همـين  »نثر فارسى در دوره اخير«) سخنرانى اصلى او درباره 1326(

 كوشـيدند  مناسبت بود كه كانونهاى فكرى و فرهنگى، حتى سياسيون حزبـى، مـى  
 آواز و همگـام در راه حركـات خـود بداننـد. در سـخن      را تا حدودى هم »سخن«
 شـد كـه نويسـندگانش    هاى كسانى چـاپ مـى   اى اول و دوم و سوم نوشتهه دوره 
 .حزبى بودند اما سخن راه شناخته خود را در پيش داشت 

 اعتبار و شهرت سخن بـه عنـوان يـك مجلـه ادبـى و فرهنگـى پيشـرو و       
 جــوى بــه دو مناســبت بــود: يكــى روى آوردن بــه نشــر شــعر و داســتان و تــازه

 هـاى  ملل ديگر جهان بـود كـه پـيش از آن در مجلـه     هاى نو اروپايى و نمايشنامه
ميـان    اى بر ديوار حائل پس سخن توانست دريچه )7(شد. فارسى مرسوم ديده نمى 

ادبـى   ايرانيان و ادبيات معاصر خارجى بگشايد و به تشنگان از زالل چشمه سـار 
 .هاى گوارا بنوشاند نو، جرعه

نفس  گروهى نويسنده تازه هاى ها و سروده مناسبت ديگر چاپ كردن نوشته
هـا و   شد.نوشـته  بود كه پيش از آن آثارشان چندان در نشريات فارسى ديـده نمـى  

 )8(نشاند. خواهى و نوجويى را فرومى هاى آنان عطش تشنگان تازه سروده

هاى ادبـى و فلسـفى و اجتمـاعى اسـتوار      اهميت سخن تنها به چاپ مقاله
 هـاى گلچـين   ماننـد سـروده  (آور وخواندنى و شـعرهايى بـه سـبك و شـيوه نـو     

نبود. به اندازه بيشترى به مناسبت مبـاحثى بـود كـه     )ميرفخرائى و فريدون توللى
 ها و شيوه نقد ادبى و معرفى نقاشى مدرن و معرفى و نقد كتاب و مقاالت مجله به
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 يافت و هر يك موجب تازگى و باليـدگى  نشر اخبار فرهنگى جهان اختصاص مى
 اى در نشـريات فارسـى بـدان صـورت     از آن گفتارهـا سـابقه   مجله بود. بسـيارى 

 .نداشت

 شد. ولى نويسندگان در همان اوقات دو مجله يادگار و آينده هم منتشر مى
 آن دو مجله شمى و مشربى ديگر داشتند. محمـد قزوينـى و دكتـر قاسـم غنـى و     

 بودنـد. عباس اقبال آشتيانى و پيروان مكتب آنها نويسندگان مجلـه معتبـر يادگـار    
 اى بود كه منحصراً به نشـر تحقيقـات ادبـى و تـاريخى اختصـاص داشـت.       مجله

 اصغر حكمـت و  مستشارالدوله صادق و دكتر محمد مصدق و اللهيار صالح و على
 برى و افرادى ازين دست كه مردان سياسـى بودنـد   السلطنه و ارسالن خلعت اديب

 گـرى جـز آن از آينـده كـه    شد. كسـى انتظـار دي   آثارشان در مجله آينده چاپ مى
 اكبر داور و دكتر زاده و على روزگارى محل نشر مقاالت ذكاءالملك فروغى و تقى 

 .مصدق بود نداشت. يادگار پس از پنج دوره و آينده پس از يك سال تعطيل شد

 اى بـود نـوآور و   هدف و راه اين سه مجله كامالً متمايز بود. سـخن مجلـه  
 هاى جويانى كه بطور اخص متوجه جريان راى تازهجذاب و خواندنى و آموزنده ب

 اى بود سياسى و اگر فرهنگ و ادبيات پرتوان و متحرك معاصر بودند. آينده مجله 
 و پرداخت نظرش به انتشار تحقيقات و مطالعـات سـنتى بـود    به مباحث ادبى مى

 هاى ادبى كالسيك و تاريخى مربوط به ايـران بـه رشـته    يادگار بجز نشر پژوهش
جـذابيت   پرداخت. حتى از چاپ شعر معاصران خوددارى داشت. پس ديگرى نمى 

يافتگان  آزادى ) براى1320پس از شهريور (اين دو مجله در آن روزگار پر التهاب 
 .هاى ادبى جهان بودند، كم بود فكرى كه ملتهب در يافتن تازه

 ناز سـوى انجمـ   )به مديرى سعيد نفيسى(پس از نشر سخن مجله پيام نو 
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 به مـديريت احسـان طبـرى و سـردبيرى    (فرهنگى ايران و شوروى و مجله مردم 
 از سوى حزب توده ايران آغـاز بـه انتشـار كـرد و چـون يكـى       )جالل آل احمد

و  مستقيماً ناشر ادبيات روسى شوروى و ديگر مبلغ افكار سياسى اجتمـاعى چـپ  
يـك   ت و هيچمخصوصاً كمونيستى بود، خوانندگان فريفته مخصوص به خود داش

و  ازين دو مجله توانايى هماوردى با سخن نيافت، زيرا جنبه ايرانـى آنهـا ضـعيف   
تبليغاتى بودن آنها روشن بود. هر دو مجله سياسـى بـود و بـاد حـوادث يكـى را      

رنگ و كم اهميت كرد.سخن چون درختـى تنـاور    ازميان برداشت و ديگرى را كم
 .سرزنده ماند

 انگيـز حبيـب يغمـايى    غما به همت سـتايش پنج سال پس از سخن مجله ي
منتشر شد و ايـن مجلـه كـه ازيـن پـس بـا سـخن همسـفر شـد متـاعش ديگـر            
وخريدارانش دگرسان بود. چند مجله هم به تفاريق  به تقليد سـخن پيـدا شـد و    

 .زودبه خاموشى گرائيد

 ) كـه از گـروه  1322خانلرى پس از دريافت درجه دكترى ادبيات فارسى (
 از دبيرى دبيرستانهاى بـه دانشـيارى دانشـگاه    )9(كنندگان آن بود، فتنخستين دريا

 تبديل مقام پيدا كرد و چون شم تحقيق و ذوق ادبى و متانت قلـم او بـر اسـتادان   
انتشـارات   اكبر سياسى به رياست اداره دانشگاهيش روشن بود به دعوت دكتر على

ن دانشـگاه ومجـزا   كـه پـس از مسـتقل شـد    (و روابط دانشگاهى دانشگاه تهـران  
چـون   اى منصوب شد و مردان شايسـته  )شدنش از وزارت فرهنگ ايجاد شده بود

وقـت   دكتر سياسى و دكتر غالمحسين صديقى و دكتر عبدالحميد زنگنـه مـديران  
 دانشگاه پشتيبان او بودند. خـانلرى دريـن خـدمت و كـار فرهنگـى نوپـا اسـاس       

ف و ترجمـه كـه بعـدها شـالوده     استوارى گذاشت. نخستين اساسنامه انجمن تألي
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هـا شـد، نگاشـته قلـم و تفكـر اوسـت. طـرح مربـوط بـه           كاربراى ديگر دانشگاه
هـاى ادبـى و زبـان     دانشـجويان خـارجى بـراى تحصـيل عـالى در رشـته       پذيرش
تنظـيم مجموعـه اصـطالحات علمـى      )10(شـد.  نخستين بار توسط او اجـرا  فارسى

نظور آنكه امكـانى بـراى مقايسـه و    مصطلح ومستعمل در كتابهاى دانشگاهى به م
مترجمان در دست باشد، برآورده زحمات اوست. نخسـتين نشـريه علمـى     آگاهى

 اى كـه او بـرين   در دوره »هاى علمـى و ادبـى   كنجكاوى«وتحقيقى دانشگاه به نام 
 بـر ايـن   1330تـا سـال    1325مؤسسه رياست داشت، به چاپ رسيد. او از سال  
  كرد و حدود يك صد كتاب زير نظر و به مراقبت او بهاداره سرپرستى و رياست  

 )11(چاپ رسيد.

 خانلرى در همين سالها كه متصدى انتشـارت دانشـگاه تهـران بـود چـاپ     
 را با همكارى دوسـت ديـرين خـود دكتـر     »شاهكارهاى ادبيات فارسى«مجموعه 

 سـرافرازى  اللَّه صفا آغاز كرد و عبدالرحيم جعفرى مدير انتشارات اميركبير با ذبيح
  اى كـه اكنـون   پذيرفت كه آن سلسله را به چاپ برساند و ادامـه دهـد. مجموعـه    

 تعداد آن از پنجاه دفتر در گذشته است. منظور آن دو اسـتاد بـر ايـن بـود كـه بـا      
 سازى ادبيات ممتاز فارسـى آنهـا را ميـان طبقـه جـوان رواج دهنـد. آن دو       گزيده
 هـاى  بسيار مهجور شده است. پس مايه كردند متون كهن دوست احساس مى ايران

 بايست از ميان برد و ميراث گذشـتگان را بـه   رغبتى عامه به خواندن آنها را مى كم 
 نماى با اساس پذيرى و روشنى در دسترس همگان گذاشت. اين كار كوچك آسان 
ورزى صفا و خانلرى بـه ادبيـات فارسـى بـود كـه هـر        از نمودارهاى كامل عشق 

كردنـد. پـس بايـد آينـدگان بداننـد مبتكـر و        رو مـى  را از آن مايه دوزندگى خود
دكتر صـفا و دكتـر    )پس از ميرزا عبدالعظيم خان قريب و...(اين گونه كار  مؤسس
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 )12(اند. ها برداشته اند، اگرچه نام آن دو را از روى جزوه بوده  خانلرى

 علمـى بـه   خانلرى به هنگام تصدى اداره انتشارات دانشگاه تهران دو سفر
 خارج رفت. يك بار براى تدريس زبـان و ادبيـات فارسـى بـه دانشـگاه بيـروت      

شناسى  هاى جديدزبان يابى از روش دعوت شد و ديگر بار براى پژوهش و آگاهى
بود. پس سالى در فرانسه اقامت كرد. اين سفر موجـب توقـف انتشارسـخن شـد     

 .)ميان دوره سوم و چهارم(

 آغـاز شـد و   1331ازيـن سـفر، در آذرمـاه    دوره چهارم سخن مدتى پـس  
 ســخن ماننــد پــيش بــه ادب و دانــش و هنــر«خــانلرى در ســرمقاله آن نوشــت: 

 پردازد و با سياست روز كـارى نـدارد. امـا ازيـن گفتـار مـراد آن نيسـت كـه         مى
 نگرند و از جهـان و آنچـه   نويسندگان مجله نيك و بد اوضاع را به يك چشم مى 
سـخن ازيـن دوره بـه بعـد بـى هـيچ وقفـه تـا پايـان           »د.ان دروست كنارى گرفته 

 )13(منتشر شد و دوره آن به بيست و هفت مجلد رسيد. 1357سال

 هاى زيـادى بـا   هاى فرهنگى و اجتماعى، آشنايى خانلرى در دوران فعاليت
  مردان سياست روز پيدا كرد و شايد همان موجب شد كـه آرام آرام بـه پـذيرفتن   

نهاد. نخست به معاونت وزارت كشور رسـيد. چـون خبـر    كارهاى مملكتى گردن 
انتصاب منتشر شد موجب بهت روشنفكران و كسانى شد كه اوضـاع سياسـى     آن

 دانستند. هنوز دو سال نشده بود كه واجتماعى را خالف مصلحت واقعى ايران مى
 هـا در  محمد مصدق با كودتا از ميان برداشته شده بود و طبعاً جوهر آزادگى دكتر 

 آوا شدن با هر كس و در هر وضـع پسـنديده   زد و هم روان دلخستگان جوش مى
 اى كــه از ســنخ ديگــر شــد. دكتــر خــانلرى تيزهــوش در ســرمقاله شــمرده نمــى 

 :نام داشت، نوشت »به دوستان جوانم«هاى سخن نبود و  سرمقاله
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 گوييد تهمتى بر من اسـت، تهمـت آنكـه ايـن شـغل را از      تهنيتى كه به من مى«
  )1334خرداد ( »ام... لمى برتر شمرده و آن را براى خود شأن و مقامى دانستهمع
 

 فرزند دلبنـدش، لطمـه بسـيار جانكـاهى بـود كـه       »آرمان«پس از آن مرگ 
گمـان ديگرسـان گشـته     خانلرى و زهرا خانم را در هم شكست. خانلرى كـه بـى  

 :حسب حال خود را چنين آورده است 1339بوددر سرمقاله ارديبهشت 

شود ديگر من آن نيستم كه بـودم. درسراشـيب    اكنون كه دوره يازدهم آغاز مى«
  ...»ام. دلشكسته و دردمندم عمر افتاده

 

 هاى روزگار و دشوارى مرگ فرزند، بيشتر موجـب شـد كـه    شايد آزردگى
 1341خانلرى به كارهايى كه مرتبط با پژوهش و آموزش نبود بپـردازد. در سـال   

 ن مقام سپاه دانش را به وجود آورد. متون كتابهاى درسى راوزير فرهنگ شد. دري
يكسان و يكنواخت كرد. مسئوليت اداره سازمان مبارزه با بيسوادى را پذيرفت.دو 

 بـراى مـدارس نوشـت.    )تاريخ ايران پيش و پـس از اسـالم  (كتاب درسى خوب 
 ن واى تأليف كرد كه تدريس آن آمـوزش دسـتور را آسـا    دستور زبان فارسى تازه

تر ساخت. دوران وزارت او چندان نپاييد، چه سياست بر يك روال واستوار  عملى
اى از مسائل و مصائب آن دوره را درخـاطراتى   و اعتمادپذير نيست. خودش شمه

 5-8شماره  آينده(كه به يداللَّه جاللى پندرى تقرير كرده به روشنى برگفته است. 
اما هيچ يك  به مجلس سنا رفت. »انتصابى«). پس از آن خانلرى با عنوان 16سال 

نيفـزود. بـه     از سه مقام مملكتى و سياسى كه خانلرى پذيرفت بر منزلت خـانلرى 
كـار بـد    رفتـى بـه سـنا چـه    «الزمان فروزانفر  قول مرحوم عباس اقبال درباره بديع

 .»كردى
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ادبى  شايستگى و بايستگى خانلرى به نيروى مديريت مستقيم او در كارهاى
دريافته بـود   فرهنگى و پژوهشى بستگى داشت. شايد خودش هم به تجربه نيكو 

موفق شـد بنيـاد    كار برد. پس كه بايد جوهر دانايى را در زمينه اصلى بينش خود به
داشـت ايجـاد    فرهنگ ايران را با آماده كردن وسايلى كه در آن روزگاران ضرورت

پيشـرفت فرهنـگ،    مند براى و آوازهترديد تأسيسى مفيد  كند. بنياد فرهنگ ايران بى
 )14(بود. هاى ايرانى مخصوصاً در رشته متون فارسى و نشر پژوهش

 خانلرى در ميان اين سالها بر آن شـد كـه در كنـار مجلـه سـخن سـازمان      
 »سخن انتشارات«انتشاراتى براى چاپ كتابهاى سودمند و خوب درست كند. پس 

و  يد. امـا دريـن راه موفقيـت نيافـت    را ايجاد كرد. چند كتاب هم بـه چـاپ رسـان   
 .هاى ياران هم سودمند نيفتاد نتوانست پايدارى كند. پايمردى

 و دكتر خانلرى تـا روزى  )15(تأسيس شد 1344بنياد فرهنگ ايران در سال 
 كه مديريت آن را داشت بيش از سيصد جلـد كتـاب در يـازده مجموعـه منتشـر     

 آن بطـور محـض مباحـث اساسـى    اى تأسيس كرد كـه در   پژوهشكده )16(ساخت.
 هـاى بسـيار   شـد. كوشـش   شناسى در مرتبه تخصصى تدريس مـى  هاى ايران رشته 

 مؤثرى را براى گسـترش زبـان فارسـى در افغانسـتان و هندوسـتان و پاكسـتان و      
 كشى و آغاز كرد. گام استوارى در بيرون )مخصوصاً مصر(زبان  هاى عرب سرزمين
 سى از ميان متون كهن براى تأليف فرهنگ تاريخىهاى زبان فار گذارى واژه تاريخ

 .برداشت و جلد اول آن كتاب گرانسنگ ماندگار را منتشر كرد

 در همين دوره خانلرى اداره امور فرهنگستان ادب و هنر را پذيرفت. و بـه 
 تأسيس انجمن تاريخ و انجمن موسيقى كه از شعب آن بـود اقـدام كـرد. عبـاس    

 تاريخ برگزيد و دكتر مهدى بركشـلى را بـه رياسـت   زرياب را به رياست انجمن 
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 .انجمن موسيقى

 هـاى فرهنگـى پرهيـز نداشـت.     ها و كنگـره  خانلرى از مشاركت در انجمن
 در چنـد  )توسط دانشگاه تهـران (ريزى شد  موقعى كه كنگره تحقيقات ايرانى پايه

 د.كننده كنگـره باشـ   اجالسيه آن قبول عضويت كرد. دوبار هم پذيرفت كه دعوت
 و بـار ديگـر از سـوى    )تهـران  ـ  سومين كنگره(يكبار از طرف بنياد فرهنگ ايران 

. جـزين در برگـذاردن كنگـره    )كرمـان  ـ  هشتمين كنگره(فرهنگستان ادب و هنر  
) كه مرا مسئول آن 1356همدان (اجتماعى و ادارى ايران تا دوره سلجوقيان  تاريخ
 .ه گونه كمك رسانيدهيچ كوتاهى هم ورزى و بى بود، با شوق كرده

 شـميران سـالهاى دراز   »كوى دوسـت «خانه خانلرى چه در شهر و چه در 
 هم، در نشستهاى هفتگى،  )17(مجمع انس و محفل فرهنگى بود. دفتر مجله سخن

 كانون پرورش ذوق و آموزش ادبى جوانانى بود كه از چهار سوى كشـور بـدانجا  
 .ور شوند زمه محبت او بهرهآمدند تا از محضر پرفيض خانلرى و از زم مى

 را به اين انگيزه درست كرد تا هـر مـاه   »انجمن دوستداران سخن«خانلرى 
 يابـان بتواننـد در آن انجمـن گـرد هـم آينـد و از گفتگوهـا و        خواستاران و تـازه 

 هـاى ادبـى و فرهنگـى كـه مردمـان برجسـته و شايسـته در آن شـركت         سخنرانى
و  من كه چندين سال دوام كرد اغلب پر كششكردند، سودمندى يابند. اين انج مى

 .بود مركز برخورد آراء و عقايد تازه مى

 خانلرى در سالهاى پايان زنـدگى كـه دچـار شكسـتگى بـدنى و خسـتگى      
معنوى شد از كار و پژوهش علمـى كنـاره نكـرد. اجـازه داد دوره مجلـه سـخن       

اى از  وعـه چاپ شود. دوره سمك عيار را دوباره بـه چـاپ رسـانيد. مجم    تجديد
اساسى خود را تنظيم كرد كه هفتاد سخن نام دارد و دو جلد از آن تاكنون   مقاالت
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شده است. كتابهاى دستور زبان و تاريخ زبان فارسى اش چندين بار چـاپ    پخش
 .ديوان حافظ را به آراستگى بيشتر به دست مشتاقان رسانيد شد.

همسر شايسته ودانشمند خواهان آرزومندند دكتر زهرا خانلرى  همه فرهنگ
اكبر سعيدى سيرجانى كه چندين سال در بنياد فرهنگ ايـران ازسـعادت    او و على

هاى بازمانده ويادداشتهاى پايـان   همكارى خانلرى برخوردارى داشته است، نوشته
ناگرفته خانلرى را به چاپ برسانند و روان فرخنـده خـانلرى راشـاد و يـادش را     

 .بيش از پيش پايدار كنند

 
 هاى دكتر پرويز ناتل خانلرى نوشته

 وانشناسى و تطبيق آن با اصول پرورش  1316

 )از ريلكه(چند نامه به شاعرى جوان   1320

 آغاز انتشار مجله سخن  1322

 تحقيق انتقادى در عروض و قافيه و چگونگى تحول اوزان غزل  1327

ر . دوبـا )از ابـن سـينا  (الحروف  الحروف يا اسباب حدوث مخارج  1333
 .شده چاپ

 . سه بار چاپ شده)از ژوزف بديه(تريستان و ايزوت   1334

 .وزن شعر فارسى. چند بار چاپ شده  1337

 غزلهاى خواجه حافظ شيرازى. دو بار چاپ شده  1337

 چند نكته در تصحيح ديوان حافظ  1338

پنج جلدسـت و سـه بـار چـاپ      )از فرامرز ارجانى(سمك عيار   1338
 .شده

 )از آرتور اپهام پوپ(هنرى ايران شاهكارهاى   1338



 ١٤٢ 9/   و ادب ايران گذشته و آيندة فرهنگ

 )مجموعه شعر(ماه در مرداب   1343

 ها، منتخب رباعيات شاعران مشهور ترانه  1343

 )مجموعه مقاالت(شناسى و زبان فارسى  زبان  1343

 )مجموعه مقاالت(فرهنگ و اجتماع   1345

 )مجموعه مقاالت(شعر و هنر   1345

 ن بار چاپ شدهتاريخ زبان فارسى. پنج جلدست و چندي  1348

 دستور زبان فارسى. چاپهاى مكرر دارد  1351

 فرهنگ تاريخى زبان فارسى. مقدمه مفصل او بر جلد اول  1357

 ديوان حافظ سه بار چاپ شده  1359

ــدالجبار بخــارى.    1361 ــا (داســتانهاى بيــدپاى ترجمــه محمــدبن عب ب
 )همكارى محمد روشن

 تجديد چاپ مجله سخن  1361

 شهر سمك  1362

 )جلدهاى اول و دوم(هفتاد سخن، مجموعه مقاالت   1368

: يوســف و زليخــا از تفســير »شــاهكارهاى ادبيــات فارســى«در مجموعــه 
 .جام، رستم و سهراب از شاهنامه، سفرنامه ناصرخسرو از اوست تربت

در دو جلـد و دسـتور    )پيش از اسالم و پـس از اسـالم  (كتاب تاريخ ايران 
س يادگار كوششهاى تـأليفى خـانلرى در ميـان    فارسى براى تدريس در مدار زبان

 .است 1340-1345 سالهاى

 :توان شناخت تر خانلرى را در چند گروه مى كتابهاى مهم

دســتور  ـ  وزن شــعر فارســى ـ  پــژوهش: تحقيــق انتقــادى در عــروض
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) ـ  مجموعه مقاالت(زبان فارسى  ـ  شناسى زبان ـ  تاريخ زبان فارسى ـ  فارسى زبان
 .خى زبان فارسىمقدمه فرهنگ تاري

 مخـارج  ـ  داسـتانهاى بيـدپاى   ـ  ديوان حـافظ  ـ  تصحيح متون: سمك عيار
 .الحروف 

ـ   دختـر سـروان   ـ  چند نامه به شاعرى جـوان  ـ  ترجمه: تريستان و ايزوت
 .شاهكارهاى هنرى ايران

 
 )كيا(يادى از زهراى خانلرى 

 رابـه پايـان رسـيد. بامـدادش خـانم زهـ       )پنجم اسـفند (اين نوشته ديشب 
 خانلرى تلفنى فرموده و مرا به لطف و مهـر نواختـه بـود. چنـد شـماره از مجلـه      

 .به پاريس بفرستد »ترانه«خواست كه براى  مى

 بامـداد محسـن   11نزديـك سـاعت    )ششـم اسـفند  (اما دريغا آنكه امـروز  
 باقرزاده به پسرم بابك تلفن كرده و گفته است زهرا خانم ديشب درگذشت. بهتم

 ...زد

 ركب قلم در مرگ مرد درست نخشكيده بود كه زن سـوخته دل بـه  هنوز م
 شوى پيوست و من به سوگناكى ژرف اين چند كلمـه را دربـاره او بـه يادداشـت    

 .افزايم خود مى

 بـود. در دانشسـراى عـالى ادبيـات     1293زاده سـال   )خانلرى(زهراى كيا 
 بك ادبـى سـ «اش  خواند و درجه دكترى در ادبيات فارسى گرفت. موضوع رسـاله 

 .بود »تواريخ تا قرن نهم هجرى

» آرمـان «سالها در دبيرستانهاى دخترانه و دانشگاه تدريس كـرد. تـا اينكـه    
 فرزندش درگذشت و دل و دماغ ازين زن برگرفته شد. ماتم جهان بر چهـره ايـن  
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 بست. سراسـر  بايد، نمى دانشى زن نقش بست. ديگر دل به هيچ كار، آنچنانكه مى 
 زده بـود. بسـيار   آراست. هميشه غـم  راز را سياه پوشيد. خود را نمىاين سالهاى د

 رميده خو شده بـود. بـا ايـن همـه درد و دلمردگـى در سـالهاى سـخت زنـدگى        
 وار به نگاهدارى و دلسوزى، بازمانده شـيره جـان خـويش را نثـار     خانلرى، راهبه 

سـاخت.آنچه   هاى روزگار مى سوخت و با دشوارى كرد. عاشقانه با خانلرى مى مى
 :ام اينهاست هاى چاپ شده او ديده از نوشته

 ژاله يا رهبر دوشيزگان  1315

 )از آندره موروآ(رنجهاى جوانى ورتر   1322

 )از داستايوسكى(شبهاى روشن   1324

 )از پيراندلويجى(بيست داستان   1335

 )چاپهاى متعدد شده(انگيز ادبيات فارسى  داستانهاى دل  1337

 يات فارسىراهنماى ادب  1341

 نمونه غزل فارسى  1343

سـه    (روش تدريس كتاب فارسى دبستان. با همكارى ليلى ايمن   1345
 )جلد

 )هاى مختلف شده چاپ(فرهنگ ادبيات فارسى   1346

 )از آندره موروآ(دنياى خيال   1347

 )براى كودكان(افسانه سيمرغ   1348
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 شعر و زبان فارسى
 

 اميرخسرو دهلوى
 

 انـد. ازيـن روى كـه اگـر شـاعرى      طبع شاعرى بر عربيان راجحپارسيان به 
 افضل و افصح از عرب در فارس و خراسان برود در طر يق فارسيان فرسى نتواند

پارسـيان   راند و زبانش به لفظ فارسى درست نگردد، فكيف كيفيت استنباط معانى
 .و اوزان و انشاى ايشان

هـم در شـهرهاى پارسـيان     اما شاعرى پارسى اگر با ادراك و دراك باشـد 
 قوت تعلم ادب و فضل شعر عربى تواند گفت. بلكه معانى پارسيان را به الفـاظ  به

عربى امتزاجى چنان بر مزاج تواند داد... و اگر اين شاعر پارسى بـا وجـود تعلـم    
هـا گيرنـد و زمخشـرى از     وفضل در عرب رود، خود فصـحاى عـرب راه بيابـان   

 ه خطابش كردند و آنچه سيبويه مجمل گذاشـت ازو بود كه در عرب عالم خوارزم
 شد. هيچ شاعر عرب را كسى نگفت كه در پارسى دو لفظ را بر هم گره »مفصل«
گفت از شـاعر عـرب    »گوى«گوى تواند كه  زد كه زبانش گره نشد. شاعر پارسى 

   .آيد »كو«گويد از زبان او  »گو«اما شاعر عرب اگر خواهد كه  ببرد

 الكمالةديباچه غر ـ ىامير خسرو دهلو
 

  ها: يادداشت
 پندارند، خداى من با من است و مرا رهنمايى خواهد فرمود نه چنان است كه مى .1

  اين مقاله ممتع سال گذشته نوشته شده، و به چاپ رسيده، اما اكنون پس از چند ماه ـ مجله يغما. 2
خواهم، وقتى  فى بزرگوار مقاله مىشود! با شتاب بسيار به نامه و تلگراف از دكتر يوس منتشر مى
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افكنم، حروف چاپخانه را معطل نگاه  نشانم! دوستان را به رنج در مى به اين روزش مى رسد مى
شنوم. اين است روش بنده در انتشار مجله. مقاله ممتع ديگرى نيز از دكتر  لندلندها مى دارم، و مى

عنى چيده شده است و آماده است، حال كى به ام كه همين حال را دارد، ي خواسته يوسفى با التماس
بخشد و به التماس من توجه  دانم دكتر يوسفى گناه مرا مى با خدا است! نمى نظر خوانندگان برسد

 .فرستد از بس نجيب و بزرگوار است فرستد؟ بلى، مى مى  فرمايد و باز هم مقاله مى
و نويسنده كتاب نفيس سخنوران  پروفسور محمد اسحاق مقيم كلكته صاحب تأليفات ارجمند .3

نظير در هند و از  در عصر حاضر و مؤسس بزم ايران در كلكته از علما و دانشمندان كم ايران
 .ادب فارسى عشاق

 .خان مصراع اول قطعه اين است: صاحب فضل و كمال محمد اسحاق .4
 .پرسيدم پروفسور اسحاق مبلغى هم به سيد صله داد كه مقدار آن را نه دريافتم و نه

 اى از نسيم شمال خواندم. اتفاقاً و بندرت وقتى شماره در اين سالها بنده در دامغان دوره ابتدايى را مى .5
  .كردد خريدند و استنساخ مى آمد، ورقى از زر بود كه به چند برابر بها شاگردان مى به دست مى

 دختر سلطان ) ـموپاسان(پدركُش  ) ـكوپه(پدر  ) ـموپاسان(اعتراف  ـ از آنهاست: آخرين ديدار .6
سفيد  ) ـمادام وى(دو خانواده  ) ـمونته(دستمال  ) ـموپاسان(در يكى از شبهاى بهار  ) ـپوشكين(
قلب  ) ـكوبون(قصر خيالى  ) ـشكسپير(طوفان  ) ـكوپه(شرم  ) ـكوپه(سناخريب  ) ـوالتر(سياه  و

 ) ـموردو(مطرب  ) ـموپاسان(مست  ) ـتسكيومون(ليزيماك  ) ـدوليل(كريستن  ) ـدوليل( هيالمار
شناسم مگر دو يا سه تا.  ام و نمى من اينها را نديده ) ـپوتيه(مكافات  ) ـموردو(معجزه گرما وسرما 

 .ام خانبابا مشار آورده »فهرست كتابهاى چاپى« اسمها را از روى

 رسيد و بيشتر آثار ادبى چاپ مى هاى بهار، شرق، مهر، آرمان به آنچه از ادبيات اروپايى در مجله .7
 .رمانتيك و كالسيك بود 

كيا،   رضا جرجانى، صادق هدايت، گلچين ميرفخرايى، محمد دبيرسياقى، منوچهر اميرى، دكتر صادق .8
 احسان طبرى، عبداللَّه فريار، زهرا خانلرى، دكتر محمد معين، محمود صناعى، جهانگير افكارى،

تر حسن شهيد نورائى، دكتر محسن هشترودى، ابوالقاسم قربانى، زاده پسيان، دك حسين سلطان
رضا، فؤاد روحانى، فرهنگ ذبيح، احمد بيرشك، عالءالدين پازارگادى، عيسى پرويز بهنام،   اللَّه فضل
آبادى، محمود اعتمادزاده  احمد، دكتر محمدحسين على رضوى، حسن قائميان، جالل آل  حسن

بويه، دكتر كمال جناب، دكتر رضا كاويانى، منوچهر  ى، دكتر اسداللَّه آلاللَّه اله رحمت ،)آذين به(



١٤٧ ها ها و پاره نكته

براى (اند.  فرديد، دكتر يحيى مهدوى در سالهاى اول و دوم مجله از آن زمره دكتر احمد بزرگمهر
 ).بعد به خود مجله مراجعه شود نامهاى دوره سوم مجله به

 اللَّه صفا، دكتر حسين خطيبى، دكتر دكتر ذبيح تا آنجا كه به يادم مانده است دكتر محمد معين، .9
 .الملوك مصاحب، دكتر حسن مينوچهر، دكتر صادق گوهرين... از آن گروهند شمس

آورم و همه محققان  از نخستين گروهى كه توانستند ازين گروه استفاده كنند اين نامها را به ياد مى .10
ريچارد فراى، رودلف ماتسوخ، نذير احمد، امير  شناس نامور شدند: ژيلبر الزار، استادان ايران و

 ... .عابدى، وزيرالحسن عابدى، احمد جاويد و  حسن

 دكتر ) ـدر غياب دكتر صفا()، دكتر حسن مينوچهر 30-1341اللَّه صفا ( پس از خانلرى دكتر ذبيح .11
ـ  ر كوهستانىدكت ـ ايرج علومى ـ )1343-1350)، ايرج افشار (1341-1343حافظ فرمانفرمائيان (

 .اند مسئول آن اداره شده 1357وشى  دكتر بهرام فره

اى درگذشت و يا از ادامه كار دست  در ميان بعضى ملل مرسوم است كه اگر مؤسس مجموعه .12
دارند تا سابقه هر بنيادى براى آيندگان  بر روى كتاب نگاه مى »مؤسس«نام او را به عنوان  كشيد

 .دبى افراد محفوظ بماندروشن باشد وحق فرهنگى و ا

 »سرگذشت ده ساله سخن«بايسته است نام آنان را كه مددكار عملى خانلرى بودند بر اساس مقاله  .13
) 1369مهرماه  34شماره () و مقاله عليرضا حيدرى در مجله دنياى سخن 1332سخن، شماره تير (

 دكتر حسن هنرمدى ـ يارشاطردكتر احسان  ـ سپهر ذبيح ـ هاى خود بياورم: احمد بيرشك وآگاهى
تورج  ـ عليرضا حيدرى ـ رضا سيدحسينى ـ ابوالحسن نجفى ـ دكتر ناصر پاكدامن ـ افشار ايرج ـ

هوشنگ طاهرى. تورج فرازمند كه بعدها سردبيرى  ـ قاسم صنعوى ـ محمود كيانوشـ  فرازمند
ش از او كشاورزى معاون دار بود و پي سخن را داشت درسالهاى اول كارهاى ادارى مجله را عهده

چرخ ادارى سخن بود.رضا سيدحسينى ظاهراً دو بار سردبيرى سخن را بر عهده گرفت. و مدت 
همكارى را با خانلرى داشت. چون ممكن است در آوردن اسامى از حيث  تر از ديگران اين طوالنى

يخى در آورد. چه بسا باشد، اميد است يكى از مطلعان آن را به نظم تار زمان پس و پيشى روى داده
) 1332شهريور (دانم كه پس از تعطيل شدن مجله مهر  هم از قلم افتاده باشد.درمورد خودم مى نامى

در آن كار بودم و  1335همكارى خانلرى پذيرفته شدم و تا اواخر تابستان  از ماه مهر همان سال به
داشت من چاپ شده در مجله ياد(كتابدارى پيش آمد به اروپا رفتم.  چون مقدمات سفر تحصيل

اى كه خانلرى از تهران به پاريس به من نوشته  نامه )،ديده شود1369، آبان 35دنياى سخن، شماره 
 .دوره همكارى با او است يادگارى است از خاطرات نخستين
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 :براى سخن دو فهرست مندرجات چاپ شده است   
: به كوشش محمدزهرى، 1322-1338فهرست موضوعى مقاالت ده ساله نخستين مجله سخن ـ 1

 .اين فهرست را دفتر مجله چاپ كرد و تاريخ انتشار ندارد

. تهيه و تنظيم 1322 -  1336مجله سخن. جلد اول از دوره اول تا هشتم  ]قاموسى[فهرست ـ 2
. اين فهرست بر اساس اسامى نويسندگان 1354ازشهرعالم مروستى. تهران، بنياد فرهنگ ايران، 

شناس پرتوانى فهرست بيست  مام مدخلهاى موضوعى. بايد اميد ورزيد كه روزى كتابانض است به
 .دوره سخن را يك جا آماده و چاپ كند و هفت

 اى مختلف علوم خالص هاى مربوط به رشته هاى سخن، از روزى كه آغاز شد، گاهى مقاله در دوره
اى  شد كه نشريه رى بر آن مىشد ولى چون سخن بيشتر به ادبيات و هنر داشت، خانل منتشر مى 

منتشر كند. پس سخن علمى با همكارى جمعى از دانشمندان آغاز شد و چند سال منتشر  علمى
 .شد مى

 كه عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه و محمدحسن اعتمادالسلطنه(پيش از آن دارالتأليف عصر ناصرى  .14
 رهنگ، انتشارات دانشگاه تهران، بنگاه، كميسيون معارف، اداره نگارش وزارت ف)اند مديرش بوده 
 .ترجمه و نشر كتاب، سازمان انتشارات فرانكلين هر يك منشاء كارهاى مطبوعاتى مهم شد 

 اللَّه صفا، دكتر محمود بنياد داراى هيأت مؤسسى بود مركب از دكتر يحيى مهدوى، دكتر ذبيح .15
يأت امنائى داشت كه با اعضاى هيأت خانلرى و ه صناعى، دكتر محمد باهرى و دكتر پرويز ناتل

جمعاً بيست نفر بودند. در اين هيأت امنا، طبعاً تنى چند به مناسبت مقامشان عضويت  مؤسس
داشتند. ونامهاى ديگر تا آنجا كه به يادم مانده اينهاست: مهندس محسن فروغى، مهندس على 

هم از صاحبان صنايع و  زرياب، منوچهر بزرگمهر، ايرج افشار. چند تن صادق، دكتر عباس
 .كمك مالى بدهند، عضو آن هيأت بودند كه به مؤسسه بازرگانان براى آن

 .ها در فهرست انتشارات بنياد چاپ شده است نام اين مجموعه .16

 خيابان(آباد  ابتدا در خيابان سعدى و پس از آن در چهارراه كالج و سپس نزديك چهارراه بهجت .17
 .بود )حافظ



  
  
  
  
  
 آئينه نگاه ديگران انتشارات بنياد در
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 گنجينه مقاالت

 
 

 بزرگ علوى
 

 سـت كـه مـورخ و محقـق را بـا مسـائل       اى اين كتاب به تمام معنى گنجينه
 اى آئينـه  كنـد.  سياسى و اجتماعى و فرهنگى ايرانيان در صد سال اخير مواجه مـى 

است كه بـر   رش وحدت ملىترين هدف نويسنده حفظ و پرو نما... مهم ست ايران ا
فعاليــت  نــژاد و زبــان و تــاريخ و ادبيــات مبتنــى اســت. نــامبرده در تمــام دوران 

حب وطن  نويسى و سياسى و ادبى هرگز از اين فكر غافل نشد... منتها اين روزنامه
اجتنـاب از كـار    هاى رجال و مردم ايـران از قبيـل   شد به برخى از كاستى مانع نمى

گويى كه در خلق وخـوى عمـوم  در    پرستى و مزاح ى و مالدسته جمعى و دوروي
 .اثر دو هزار و پانصد سال استبداد رخنه كرده بوده، نتازد

 طبيعى است كه در دوران ديكتاتورى بيست ساله قلم او را هم شكسـتند و 
                                                 

. 784-783، صص1369، آذر تا اسفند 16ه گزيده مقاالت دكتر محمود افشار. نقل از آينده سال دربار. 
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در  مانع از اشاعه افكار ترقيخواهانه او شدند. اما به محض اينكه نسيم آزاديخواهى
 آتش جنگ دامن ايران را گرفت، بار ديگر وارد ميـدان شـد و كوشـيد   اثر سرايت 

فعاليت  كرد، با تشويق اهل فضيلت به خالئى كه حيات سياسى كشور را تهديد مى
 .اجتماعى پر كند

 اى كه در عرض يك هنگام قضاوت درباره اين كتاب پانصد و شش صفحه
قانيـت آن را ارزيـابى   عمر نوشته شده، بايد زمان و مكان را در نظـر داشـت و ح  

نامند، بايد توجه داشت  ايرانيست مى باب مثال اگر دكتر افشار خود را پان من كرد.
نازند، فرق دارد. يا مثالً  ها بدان مى ايرانيسم او با آنچه امروزه برخى از گروه پان كه
 شان سـتوده، بايـد   اجتماعى -بعضى از سياستمداران را روى اقدامات سياسى  اگر

 اند پاكدامنى و دليرى خـود  د كه همين اشخاص در مراحل ديگر هم توانستهسنجي
 هاى قدرتمندان زمانه بـروز دهنـد يـا تسـليم     كارى ها و ندانم را مقابل خودخواهى

 .اند ظلم و زور شده

 هـاى  ها و مخالفـت  توانسته است تحت تأثير دشمنى نويسنده تا آنجا كه مى
 روزانه نرفته و تا آن ميزان كه برايش ميسر بـوده اسـت، واقعيـت تلـخ را آشـكار     

جويى  عيب گيرى از سياست داخلى و خارجى و جنگ سرد، ساخته است... خرده
مايه و خودخواه و ضـعف دولـت در مقابـل بيگانگـان وآنچـه پشـت        از رجال بى

كـه هنـوزهم بـراى    فرهنگستان و جعل لغات نهفته، از اَهم مطالب اين اثر اسـت  
انـدوخت و   تواند باشد، تا آن ميزان كـه بتـوان از آنهـا تجربـه     ايرانيان آموزنده مى

كـه دالئـل    درس گرفت و بكار برد. انتقاد از وضع كشور همواره بدين نيت اسـت 
آنهـا   ماندگى ايران از كشورهاى مترقى اروپا كشـف شـود تـا بتـوان در رفـع      عقب

 .كوشيد



١٥١ انتشارات بنياد در آئينه نگاه ديگران

 تان و روابط ويژه آن با ايران موضوعى است كـه توجه مخصوص به افغانس
 .دكتر افشار هرگز از آن فارغ نشده و يك عصر با آن ور رفته است

 تيزبينى و بصيرت شايان تذكر، توجه او به موضوع سرزمين ماوراى قفقـاز 
 شـود.  آشـكارا مـى  « اران و مسـئله آذربايجـان  »اى تحـت عنـوان    است كه به مقاله

 ايرانيان را بخصوص در پايان جنگ دوم جهانى گرفتـار  موضوعى كه چندين دهه
 .نامند شوند كه اين خطه را به اين نام مى ساخت و هنوز هم كسانى يافت مى

شده  نكته مهم در اين اثر صداقت و متانت و تعادل است كه همواره رعايت
و  سازد... دو اصل كه نويسـنده در جـوانى اسـاس اخـالق     و خواننده را مفتون مى

خـورد.و   در تمام كتاب به چشم مى »دورغ نگو، قسم نخور«تار خود قرار داده؛ رف
 اى به حـوادث نگريسـته و آنهـا را تحليـل     خواننده اطمينان دارد كه مرد جا افتاده

است  كرده است... شايد كسب اين خصائل نتيجه جهانديدگى و سفرهاى طوالنى
 .كه از آن عشق به وطن زائيده شده است

 



  
  
  
  
  

 اشعار
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 داستان باربد رامشگر

 

 م ابوالقاسم فردوسىيحك
 
 

 بنام »سركش«يكى مطربى بود 

 به رامشگرى در شده شادكام

 همى آفرين خواند سركش به رود

 شهنشاه را داد چندى درود

 بزرگان برو گوهر افشاندند

 خواندند كه فرّ بزرگيش مى

 همى هر زمان شاه برتر گذشت

 بر بيست وهشتچو شد سال شاهيش 

 كسى را نبد بر درش كاربد

 ز درگاه آگاه شد باربد
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 بدو گفت هر كس كه شاه جهان

 گزيدست رامشگرى در نهان

 كه گر با تو او را برابر كند

 ترا بر سر سركش افسر كند

 چو بشنيد مرد آن، بجوشيدش آز

 وگر چه نبودش بچيزى نياز

 ز كشور بشد تا به درگاه شاه

 را نگاه همى كرد رامشگران

 چو بشنيد سركش دلش تيره شد

 به زخم سرود اندرو خيره شد

 بيامد به نزديك ساالربار

 درم داد و دينار چندى نثار

 بدو گفت رامشگرى بر درست

 كه از من به مال و هنر برترست

 نبايد كه در پيش خسرو شود

 كه ما كهنه گرديم و او نو شود

 ز سركش چو بشنيد دربان شاه

 ه بر بست راهز رامشگر خير

 چو رفتى به نزديك او باربد

 همش كار بد بود و هم بار بد

  



١٥٥ اشعار

 ندادى ورا بار ساالربار

 نه نيزش بدى مردمى خوستار

 چو نوميد برگشت از آن پايگاه

 ابا بربط آمد سوى باغ شاه

 يكى باغبان بود مردوى نام

 شد از ديدنش باغبان شادكام

 بدان باغ رفتى به نوروز شاه

 ودى بدان جشنگاهدو هفته بب

 سبك بار بد نزد مردوى شد

 همان روز با مرد هم خوى شد

 چنين گفت با باغبان باربد

 كه گويى تو جانى و من كالبد

 كنون آرزو خواهم از تو يكى

 كه آن هست نزديك تو اندكى

 چو آيد بدين باغ شاه جهان

 مرا راه ده تا ببينم نهان

 كه تا چون شود شاه را جشنگاه

 ينم يكى روى شاهنهفته بب

 بدو گفت مردوى ايدون كنم

 ز مغز تو انديشه بيرون كنم
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 چو خسرو همى ساخت كايد بباغ

 دل باغبان شد چو روشن چراغ

 بر باربد شد بگفت آنكه شاه

 همى رفت خواهد بدان جشنگاه

 ها باربد سبز كرد همه جامه

 همان بربط و رودش استاد مرد

 يكى سرو بد سبز و برگش كشن

 شاخ چون رزمگاه پشنبر و 

 بر آن سرو شد بربط اندر كنار

 زمانى همى بود تا شهريار

 از ايوان بيامد بدان جشنگاه

 بياراست پاليزبان جاى شاه

 بيامد پريچهره ميگسار

 يكى جام مى بر كف شهريار

 زننده بدان سرو برداشت رود

 همان ساخته خسروانى سرود

 يكى نغز دستان بزد بر درخت

 د مردم شادبختكزان خيره ش

 سرودى بĤواز خوش بركشيد

 »دادآفريد«كه اكنون بخوانيش 

  



١٥٧ اشعار

 بماندند يكسر همه در شگفت

 همى هر كسى راى ديگر گرفت

 بدان نامداران بفرمود شاه

 كه جوئيد سرتاسر اين جشنگاه

 فراوان بجستند و باز آمدند

 بنزديك خسرو فراز آمدند

 بياورد جامى دگر ميگسار

 آن شهريار جو از خوبرخ بستد

 زننده دگرگون بياراست رود

 برآورد ناگاه ديگر سرود

 ش همى خواندند»پيكار كرد«كه 

 چنين نام از آواز او راندند

 چو آن رامشى گفت و خسرو شنيد

 به آواز او جام مى، دركشيد

 بفرمود كاين را بجاى آوريد

 همان باغ يكسر به پاى آوريد

 بجستند بسيار هر سوى باغ

 درختان چراغببردند زير 

 نديدند چيزى جز از بيد و سرو

 خرامان به زير گل اندر تذرو

  



 ١٥٨ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  

 شهنشاه پس جام ديگر بخواست

 بر آواز او سر برآورد راست

 برآمد دگر باره بانگ سرود

 تر ساخت آواى رود دگرگته

 خوانى كنون »سبز در سبز«همى 

 بدين گونه سازند مردان فسون

 چو بشنيد پرويز بر پاى خواست

 جامى مى گلشن آراى خواستيكى 

 چنين گفت كاين گر فرشته بدى

 ز مشك و ز عنبر سرشته بدى

 و گر ديو بودى نگفتى سرود

 همان نيز نشناختى زخم رود

 بجوييد در باغ تا اين كجاست

 همه گلشن و باغ بر چپ و راست

 دهان و برش پر ز گوهر كنم

 بر اين رودسازانش مهتر كنم

 وچو بشنيد رامشگر آواز ا

 همان خوب گفتار دمساز او

 فرود آمد از شاخ سرو سهى

 همى رفت با رامش و فرّهى

  



١٥٩ اشعار

 بيامد بماليد بر خاك روى

 »چه مردى بگوى«بدو گفت خسرو 

 سراسر بگفت آنچه رفت از بنه

 كه بود اندر آن يكدل و يك تنه

 به ديدار او شاد شد شهريار

 بسان گلستان به وقت بهار

 هنر به سركش چنين گفت كاى بد

 تو چون حنظلى باربد چون شكر

 چرا دور كردى تو او را ز من؟

 دريغ آمدت رود ازين انجمن؟

 بر آواز او شاه مى دركشيد

 همان جام ياقوت بر سر كشيد

 بشد باربد شاه رامشگران

  يكى نامدارى شد از مهتران
 



 ١٦٠ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  
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 يار وفا پرورد
 

 خاقانى
 

 بس وفا پرورد يارى داشتم

 داشتم بس به راحت روزگارى

 چشم بد دريافت كارم تيره كرد

 روى كارى داشتم گرنه روشن

 شمردم الجرم گنج شادى مى

 در هر انگشتى شمارى داشتم

 ،»اهلى داشتى«خنده در لب گويى 

 »آرى داشتم«گريه در بر گويم 

 من نبودم بى دل و ياران چنين

 هم دلى هم يار غارى داشتم

 آن نه يار آن يادگار عمر بود

 ين يادگارى داشتمبس به آي

 راز من بيگانه كس نشنيده بود

 كاشنا دل رازدارى داشتم

 هرگز از هيچ اندهم انده نبود

 گسارى داشتم كز جهان انده

 انده آن خوردم كه بايستى مرا



١٦١ اشعار

 كاندر انده اختيارى داشتم

 پيش كز بختم خزان غم رسيد

 هم به باغ دل بهارى داشتم

 بارم انده ريخت، بيخم غم گسست

 ه بارى بيخ و بارى داشتمگرن

 نى بدم كاتش ز من در من فتاد

 كاندرون دل شرارى داشتم

 كس مرا باور ندارد كز نخست

 كارساز و سازگارى داشتم

 من ز بى يارى چو در خود بنگرم

 هم نپندارم كه يارى داشتم
 



 ١٦٢ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  
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 عاقبت فردوسى
 

 عطار
 

 شنيدم من كه فردوسى طوسى

 فسوسى كه كرد او در حكايت بى

 ه بيست و پنج سال از نوك خامهب

 برد نقشِ شاهنامه به سر مى

 به آخر چونكه عمرش شد به آخر

 االكابر ابوالقاسم كه بد شيخ

 اگرچه بود پيرى پر نياز او

 نكرد از راه دين بر وى نماز او

 چنين گفت او كه فردوسى بسى گفت

 همه در مدحِ گبرى ناكسى گفت

 به مدح گبركان عمرى بسر برد

 خبر مرد قت رفتن آمد بىچو و

 مرا در كار او برگ ريا نيست

 نمازم بر چنين شاعر روا نيست

 چو فردوسى مسكين را ببردند

 بزيرِ خاك تاريكش سپردند

  



١٦٣ اشعار

 در آن شب شيخ او را ديد در خواب

 كه پيش شيخ آمد ديده پر آب

 زمرد رنگ تاجى سبز بر سر

 لباسى سبزتر از سبزه در بر

 چنين گفت به پيش شيخ بنشست و

 كه  اى جان تو با نورِ يقين جفت

 نيازى نكردى آن نماز از بى

 كه مى ننگ آيدت زين نانمازى

 خداى من جهانى پر فرشته

 همه از فيضِ روحانى سرشته

 فرستاد او ز لطف و كارسازى

 كه تا كردند بر خاكم نمازى

 خطم دادند بر فردوسِ اعلى

 كه فردوسى به فردوس است اولى

 كه اى فردوسى پيرخطاب آمد 

 اگر راندت ز پيش آن طوسى پير

 مشو نوميد از فضلِ الهى

 مده بر فضل ما بخلى گواهى



 ١٦٤ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  
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 ها ترانه

 منسوب به بوسعيد ابوالخير
 

 همه جمال تو بينم چو چشم باز كنم

 همه تنم دل گردد چو با تو راز كنم

 حرام دارم با ديگران سخن گفتن

  مچو با تو گويم رازم سخن دراز كن
 

 يك روز بيافتى تو در ميدانم

 زان روز هنوز در خم چوگانم

 گفتى سخنى و كوفتى بر جانم

 آن كُشت مرا و من غالم آنم

 

 گشت وچشمم بگريست جسمم همه اشك

 در عشق تو بى جسم همى بايد زيست

 از من اثرى نماند اين عشق از چيست

 گر من همه معشوق شدم عاشق كيست

  
 بايد آزرداز دوست به هر چيز چرا 

 كاين عشق چنين باشد، گه شادى و گه درد

 گر خوار كند مهتر خوارى نكند عيب

 چون باز نوازد شود آن داغ جفا سرد



١٦٥ اشعار

 امروز در اين دهر چو من يارى نى

 آورده ببازار و خريدار نى

 آنكس كه خريدار بدو رايم نى

 وانكس كه بدو راى خريدارم نى

 
 از بيم رقيب گفتگويت نكنم

 غيرت جستجويت نكنم وز طعنه

 لب بستم و از پاى نشستم اما

 اين نتوانم كه آرزويت نكنم

 
 پيريم ولى چو عشق دمساز آيد

 هنگام نشاط و طرب و ناز آيد

 از زلف سياه تو كمندى فكنيم

 بر گردن عمر رفته تا باز آيد

 
 گر مرده بوم برآمده سالى بيست

 تا ظن نبرى كه گورم از عشق تهيست

 ك بر نهى كانجا كيستگر دست به خا

 آواز آيد كه حال معشوقم چيست؟
 



 ١٦٦ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  
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 آرزوى سحر
 

 حسن دهلوى
 

 اى سحر آن نفسِ سحر نماى تو چه شد

 صبح اگر راه غلط كرد صفاى تو چه شد

 اگر آواز دهل پست شد از كوفتگى

 اى خروس آن همه آهنگ و صداى تو چه شد

 دست چرخ ار بشكستند كه سياره نخفت

 پايى و پاى تو چه شد ىآفتابا تو چه م

 اللَّه زنان منم از تيره شب خويش على

 اى مؤذن تو كجا، حى عالى تو چه شد

 گيرم امشب همه درهاى فلك بربستند

 اى حسن جنبش مفتاح دعاى تو چه شد
 



١٦٧ اشعار

 

6 

 بهاى هنر
 

 سعدى
 

 اى گويند سعديا به چه بطّال مانده

 سختى مبر كه وجه كفافت معين است

 اين دست سلطنت كه تو دارى به ملك شعر

 پاى رياضتت به چه در قيد دامن است

 يك چند اگر مديح كنى كامران شوى

 صاحب هنر كه مال ندارد مغابن است

 بى زر ميسرت نشود كامِ دوستان

 چون كام دوستان ندهى كام دشمن است

 هيچش به دست نيست كه هيچش بدست نيست

 ر تن استزر در ميان مقابله روح د

 آرى مثل به كركس مردارخور زنند

 سيمرغ را كه قاف قناعت نشيمن است

 از من نيايد اين كه به دهقان و كدخداى

 حاجت برم، كه كار گدايانِ خرمن است

 اى از ننگ، سوزنى طلبيدن ز سفله

 چو خارپشت بر بدنم موى سوزن است

  



 ١٦٨ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  

 صد گنج شايگان به بهاى جوى هنر

  و حيف بر من استدهد  منّت بر آنكه مى



١٦٩ اشعار
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 تنهايى
 

 محمداقبال الهورى
 

 به بحر رفتم و گفتم به موج بيتابى

 هميشه در طلبستى چه مشكلى دارى؟

 هزار لؤلوى الالست در گريبانت

 درون سينه چو من گوهرِ دلى دارى؟

 تپيد و از لب ساحل رميد و هيچ نگفت

 
 به كوه رفتم و گفتم كه اين چه بى درديست

 اى؟ تو آه و فغان غم زدهرسد به گوش 

 اگر به سنگ تو لعلى ز قطره خونست

 اى يكى در آن به سخن با چو من ستم زده

 به خود خزيد و نفس دركشيد و هيچ نگفت

 
 ره دراز بريدم، ز ماه پرسيدم

 سفر نصيب، نصيب تو منزليست كه نيست

 جهان ز پرتو سيماى تو چون سمن زارى

 يستفروغ داغ تو از جلوه دليست كه ن

 سوى ستاره رقيبانه ديد و هيچ نگفت

  



 ١٧٠ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  

 شدم به حضرت يزدان گذشتم از مه و مهر

 كه در جهان تو يك ذره آشنايم نيست

 جهان تهى ز دل و مشت خاك من همه دل

 چمن خوش است ولى درخور نوايم نيست

 تبسمى به لب او رسيد و هيچ نگفت
 



١٧١ اشعار
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 ايران
 

 عبدالعظيم قريب
 

 ماتو اين نامور ميهنِ پاك 

 گرانمايه و پرهنر خاك ما

 تويى جايگاه همه راستان

 كزا يشان جهان شد پر از داستان

 همه رادمرد و همه راستگوى

 همه نامدار و همه نامجوى

 توز همه پيل زور و همه كينه

 سوز ساز و همه خصم همه رزم

 دليرانِ شير اوژن و شيرگير

 باك و چير به هنگام ناورد بى

 امِ سواربه مردى كسى همچو س

 نديده يكى پهلوِ نامدار

 همان زال دستان سرِ انجمن

 شده روى گيهان ازو چون پرن

 چو رستم به گيتى يكى مرد نيست

 گه رزم او را هماورد نيست

  



 ١٧٢ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  

 زهى ملك فرخنده سرفراز

 به كيوان نهاده سر عزّ و ناز

 ايا ملك ايران بزى جاودان

 ز تو دور پيوسته دست بدان

 م و آوازه شدجهان از تو با نا

 ز تو نام مردانگى تازه شد

 ايم به مهر تو جان و دل آكنده

 ايم ايم و پرستنده تو را بنده

 زاد به شهنامه فردوسى پاك

 بدينگونه ز ايرانيان كرد ياد

 هنر زان ايرانيان است و بس(

 )نگيرند شير ژيان را به كس

 چو ايران به روى زمين مرز نيست

 نيست چنو خاك با ارج و با ارز

 تو اى كشورِ فرخِ نامدار

 تو اى مظهرِ شوكت و اعتبار

 فرت برتر از مهرِ رخشنده باد

 زمانت مطيع و زمين بنده باد



١٧٣ اشعار
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 گلرخان شهر
 

 لطفعلى صورتگر
 

 اى گلرخان شهر خدا را

 رحم از چه روى نيست شما را؟

 زنهار تا به رخ مفشانيد

 آن پر شكنج غاليه سارا

 ازىكان با نسيم رفته به ب

 در لرزش افكند دلِ ما را

 پرسى كه دردمند چرائيم

 از ما مخواه چون و چرا را

 ما دلشكستگانِ جهانيم

 پذرفته بارِ رنج و عنا را

 ايم و به مردى طوفان گرفته

 استاده چار موجِ بال را

 پيش بتان نهاده دل ما

 آئينه جمال نُما را

 اى شوخ چشم بر دل ما بين

 تا بنگرى فروغ و صفا را

 



 ١٧٤ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  

 اى دل بگو چرا نگريزيم

 زاين جا كه قدر نيست وفا را

 جهل است و ناسپاسى و زشتى

 سرمايه اين گروه گدا را

 قومى كه برگزيده ز هر كار

 فعل بريد شهرِ سبا را

 خلقى جهول كز بد اعمال

 خارند پشت دست قضا را

 آزرده از مناهى بسيار

 خود را و خلق را و خدا را

 دست نه هيچ بهر مرد تهى

 رحمى است مردم بنوا را

 نه هيچ پيش اين همه خودخواه

 فرقى است مر صواب و خطا را

 آوخ كه آگه است جهانى

 اند فنا را كاينان پذيرفته

 هان اى جوان كه خانه خدايى

 مپذير رنگ زرق و ريا را

 دار بنيوش پند پير و نگه

 ديرينه آبروى نيا را

  



١٧٥ اشعار

 ايم گذشته است كز ما كه خسته

 كوشش است شما راهنگام 



 ١٧٦ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  
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 دفع ضرر
 

 الشعراء بهار ملك
 

 گويم گر مدحى از ابناء بشر مى

 گويم نه چون دگران، به طمع زر مى

 آنان پى جلبِ نفع گويند مديح

 گويم من مدح پى دفع ضرر مى
 



١٧٧ اشعار
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 كتاب و كتابخانه
 

 الزمان فروزانفر بديع
 

 هر كس كه درين جهان بد از روز نخست

ست و اين بود درستآسايش خويش ج 

 عاقل داند كه گنجِ آسايش را

  بايد جست در كُنجِ كتابخانه مى



 ١٧٨ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  
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 نوش ماه قدح
 

 رهى معيرى
 

 هوشم ربوده ماه قدح نوشى

 !خورشيد روى زهره بناگوشى

 زنجيرِ دل ز جعد سيه سازى

 گلبرگ تر به مشك سيه پوشى

 از غم بسانِ سوزن زرينم

 بر و دوشى در آرزوى سيم

 خونِ جگر به ساغرِ من كرده

 ساغر ز دست مدعيان نوشى

 بينم بال، ز نرگس بيمارى

 دارم فغان، ز غنچه خاموشى

 دردا كه نيست ز آن بت نوشين لب

 اى و نه آغوشى ما را نه بوسه

 وندر هواى او نبود ما را

 نه خوابى و نه تابى و نه هوشى

 باالى او به سرو سهى ماند

 رهى ماندمژگانِ او به بخت 
 
 



١٧٩ اشعار
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 آرزوى وطن
 

 خانلرى پرويز ناتل
 

 آنجا كه جان پاكدالن بيمناك نيست

 آنجا كه شرمناكست آن دل كه پاك نيست

 آنجا كه مرد نيست ز نامرد در شكنج

 آنجا كه مردمى را بيمِ هالك نيست

 آنجا كه نيست راستى آزرده از دروغ

 آنجا كه آبرو را از ننگ باك نيست

 است بتازد سوى كمالآنجا كه شوق، ر

 آنجا كه آرزو را جا در مغاك نيست

 فرخنده جايگاهى كان ميهنِ من است

 وين رنج برده دل را آن خطه مأمن است

 آنجاست كز جمالِ هنر دل منورست

 آنجاست كز فروغ خرد ديده روشن است

 آزادى و بزرگى و رادى و مردمى

 دردانه است اگرچه ز هرسو به خرمن است

 ام م من از وطن آواره بودها تا بوده

 گاهى گذر به خوابم از آن نغز گلشن است

  



 ١٨٠ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  

 غربت فسرد جان و بفرسود تن مرا

  اى بال آرزو، برسان تا وطن مرا
  



١٨١ اشعار
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 معناى عمر
 

 مهدى حميدى
 

 سوزم و ناچار سوزد از غمى از غمى مى

 هر كه را رنج درازى مانده و عمرِ كمى

 نداشت دل كه از بيمِ فنا چون بحر پروايى

 لرزد كنون چون شبنمى دم به دم بر خويش مى

 عين سوختن -گاه گويم زندگانى چيست؟ 

 تا نميرد شمع، از سوزش نياسايد همى

 چشم بينا نيست مردم را و اين بهتر كه نيست

 اى گوريست، هر عيشى غمى ورنه هر گهواره

 اى عزيز؛ اى محرم جان! با كه گويم راز دل

 به هر نامحرمى باز نتوان گفت هر رازى

 درد بيدرمان من اى كاش تنها مرگ بود

 اى بسا دردا كه پيشش مرگ باشد مرهمى

 خالق شيطان و گندم شادى مردم نخواست

 عالمى غم ساخت، پيش از آنكه سازد آدمى

 گر ز چشم من به هستى بنگرى بينى مدام

 خوابِ شوم ناگوارى، عيشِ تلخ درهمى

  



 ١٨٢ 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و  

 ى عمرور بجويى از زبان كلك من معنا

 درد جانسوزِ فريبايى، بالى مبهمى

 هاست و آن بهشت و دوزخ يزدان كه در آن وعده

 با تو بنشستن زمانى، بى تو بنشستن دمى



١٨٣ اشعار
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  ستوده نامه

 

 كريم اصفهانيان
 

 گمان مكن كه جهان، ناروا ستوده ترا

 تو اهل فضل و كمالى، بجا ستوده تو را

 شكسته شهرت تو حصرِ مرز ايران را

 ستوده تو را »ختا«ستوده تو را و  »تنخ«

 كنم امروز نه من ستايش علم تو مى

 جهان علم و ادب، بارها ستوده تو را

 مقام دانش را »قرآن«خدا ستوده به 

 تو اهل دانش و فضلى، خدا ستوده تو را

 كه خامه تحسين )1(»طبعِ كريمت«قسم به 

 ريا ستوده تو را اگر ستوده تو را، بى

 كه اى ستوده خصال« ستوده»صبا بگو به 

  سرا ستوده تو را سخن طرازِ قصيدت
  

 : يادداشت

 .اى است به وقف دكتر منوچهر ستوده اشاره) 1

                                                 
  .دكتر محمود  از انتشارات بنياد موقوفات 1384، 15 ج )نامواره دكتر محمود افشار(شناسى  هاى ايران پژوهش

 .افشار
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